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Sammendrag 

Bakgrunn: Forekomsten av sykelig fedme er stadig økende i Norge og resten av verden. 

Effektstudier har gitt dokumentasjon i favør av kirurgisk fremfor konservativ behandling for 

den tyngste gruppen pasienter (KMI>30)  med hensyn til en større og mer vedvarende 

vektreduksjon, samt bedret livskvalitet. Kvalitativ forskning har imidlertid vist at 

vektreduserende kirurgi ikke gir entydig like positive resultater som kvantitativ forskning 

viser.  

Formål: Formålet med denne studien var å undersøke nærmere hvordan hverdagslivet blir 

etter gastrc bypass-kirurgi (GBP), og på hvilke måter endring til en lettere kropp kan få 

betydning i ulike sosiale situasjoner og relasjoner. 

Teoretisk forankring: Studien er basert på et interaksjonistisk perspektiv med Goffman -

inspirert analyse.  

Metode: I studien er det benyttet en kvalitativ metode. Empirisk materiale ble frembrakt 

gjennom individuelle dybdeintervju av seks kvinner og menn med ulik alder, sivilstatus, 

utdanning og yrkesbakgrunn, som alle hadde gjennomgått GBP et halvt til ett år før 

intervjutidspunktet. Det interaksjonistiske perspektivet ble lagt til grunn under utarbeidelse av 

intervjuguide og i videre analyser, inspirert av Erving Goffman (1992) i tematisk fortolkning 

av hverdagslige situasjoner og roller.   

Resultater / konklusjon: Analysene resulterte i tre sentrale tema som illustrerte betydelige 

endringer i hverdagslivet, henholdsvis rørlighet, synlighet og nye roller. Det var blitt lettere å 

bevege seg og bli sett av andre etter vektreduksjonen, og gjennom dette også lettere å være 

mer aktivt deltagende i det sosiale liv. Den nye kroppen fikk betydning for hvem deltagerne er 

i det sosiale rom, der de ble sett og oppfattet på nye måter med endret sosial identitet. 

Analysene viste at de deltok på nye måter og fant nye forståelser av hvordan det skulle 

samhandles og hvilke roller de nå spilte i ulike interaksjoner. Hverdagslivet hadde endret seg 

på måter som gjorde at de kunne delta mer på lik linje med andre, noe som viste seg å ha 

betydning for opplevd normalitet og bedring.  

Nøkkelord: Kvalitativt intervju, fedme, vektreduserende kirurgi, sosial identitet, hverdagsliv.  
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Abstract   

Background: The occurrence of morbid obesity is an increasing problem in Norway as well 

as worldwide. The medical research on morbid obesity has shown that surgery is generally 

more effective than a conservative treatment in producing dramatic and sustained weight loss 

and also improvements in quality of life. However, qualitative research has shown that 

bariatric surgery does not provide unambiguous positive results. 

Purpose:  The aim of this study was to gain knowledge about how everyday life turns out 

after gastric bypass surgery (GBP), and in what ways weight reduction may have implications 

in different social situations and relationships. 

Theory: The study applied an interactional perspective with Goffman-inspired analysis. 

Method: A qualitative method with semi-structured interviews was used to collect data from 

six men and women of different age, marital status, education and professional background, 

who had undergone GBP about one year prior to the interview. An interactional perspective 

was applied during the preparation of an interview guide and further analysis, inspired by 

Erving Goffman (1992) in thematic interpretation of everyday situations and roles. 

Results / conclusion: The analysis resulted in three main subjects that illustrated significant 

changes in everyday life, as mobility, visibility and new roles. After weight reduction the 

participants found it easier to move and to be seen, and therefore also easier to participate 

more actively in social life. The analysis showed that they now participated in new ways, and 

that they had to find new understandings of how to interact and what roles to play in new 

settings. The new body after weight reduction was highly significant for the participant’s 

social identity and who they now are in the social life. Everyday life had changed in ways that 

enabled them to participate more similar to other people, which proved to be significant for 

perception of normality and recovery.  

Keywords: Qualitative interviews, obesity, weight loss surgery, social identity, everyday life.  
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Arbeidet med dette prosjektet har vært en utfordrende, krevende og utrolig lærerik tid som jeg 

ikke ville vært foruten. Å kunne løfte blikket opp fra klinikken og forske på hvordan 

hverdagsliv og sosiale roller håndteres etter vektreduksjon i forbindelse med fedmekirurgi har 

gitt meg bedre innsikt i komplekse og sosiale betydninger av å ha og være en kropp, som har 

utvidet min forståelse som var mye mer preget av fysioterapibakgrunnen enn jeg først var klar 

over.  

Endelig er masteroppgaven sluttført, og det er mange som fortjener takk!  

For det første vil jeg takke deltagerne i studien, som var positive til å dele sine erfaringer og 

tanker om hverdagslivet før og etter fedmekirurgi, og som på den måten gjorde prosjektet 

mulig. 

Min veileder Anne Marit Mengshoel, Dr. Philos. og professor ved Institutt for helse og 

samfunn ved Universitetet i Oslo, har vært en uvurderlig støtte i hele prosessen, og har hjulpet 

meg til å holde stø kurs med både oppmuntrende, klare og kritiske tilbakemeldinger. Det har 

vært et privilegium å kunne hente ny innsikt og forståelse gjennom møter der du tålmodig har 

delt kunnskap og erfaring! 

Gode kollegaer ved Bærum Sykehus har vist en støtte som virkelig er ”gull verdt” når det 

røynet på og kreftene begynte å ta slutt. Dere har stilt opp og jobbet ekstra hardt, slik at jeg 

kunne få mer tid til å ferdigstille masteroppgaven. Jeg har sendt mange varme tanker til dere 

hverdagshelter – og til min sjef Cecilia, som positivt har prøvd å tilrettelegge innenfor de 

rammer som var mulig. 

Takk til Kathy og Anne Katrine, som velvillig hjalp til med å rekruttere deltagere til studien; i 

tillegg takk til psykiater Fredrik Jakhelln, som stilte som ekstra beredskap. 

Til sist – OG ENDELIG - må jeg også få takke Tage, Hedvig og Karen Mathea, som tålmodig 

har stilt opp på hjemmebane og gitt uforbeholden støtte gjennom årene som masterstudent.  

Asker, november 2012 
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1 Innledning 

1.1 Overvekt – et aktuelt tema  

Forekomsten av overvekt og fedme er stadig økende i den vestlige verden, og temaets 

aktualitet understrekes ved at WHO anser fedme som et av de viktigste helseproblem i 

verden. Helsevesen og media har derfor gjennom de siste tiårene rettet søkelyset mot en 

økende gjennomsnittsvekt i befolkningen og de helsemessige konsekvenser dette fører med 

seg. 

Det er vist klare sammenhenger mellom fedme og kroniske sykdommer som blant annet 

hjerte- og karsykdommer, diabetes mellitus, ulike kreftformer og belastningslidelser 

(Folkehelserinstituttet 2010; Bray, 2004; SMM-rapport nr.1 2003), og fedmerelaterte 

problemer har blitt anslått å stå for 2-6 % av de totale helsekostnadene i industrialiserte land 

(Ulseth m.fl., 2007). Fedme defineres ikke som sykdom i seg selv, men representerer en 

statistisk økt risiko for fedmerelatert sykdom og tidlig død, og er i dag den viktigste årsaken 

til tidlig død etter røyking (Hjelmesæth, 2007). Det er med andre ord ikke vekten i seg selv 

som representerer hovedproblemet, men sykdom og plager knyttet til fedme. 

I Norge er det mellom 600.000 og 900.000 som lider av fedme (KMI > 30), og det har i følge 

tall fra Folkehelseinstituttet skjedd en dobling i løpet av de siste 20 årene. Det er i Norge ca. 

80.000 med sykelig fedme, en alvorlig tilstand som defineres som KMI > 40, eller KMI > 35 

med alvorlig vektrelatert følgesykdom (RRHF 2007). Denne gruppen representerer en større 

helsemessig risiko enn de med lavere KMI, og kjennetegnes av en større kompleksitet og 

behov for ulik og sammensatt type behandling og oppfølging (Helsedirektoratet 2008). 

Vektreduksjon gjennom konvensjonelle behandlinger som kostholdsveiledning, fysisk 

aktivitet, kognitiv tilnærming og medikamenter har ikke gitt tilfredsstillende resultater for 

denne pasientgruppen på lengre sikt, da vekten har tendens til å gå opp igjen. 

Sosial- og helsedepartementet ga i 2004 helseforetakene i oppdrag å etablere et kirurgisk 

behandlingstilbud for pasienter med sykelig overvekt, med bakgrunn i effektstudier som 

hadde vist overveiende positive resultater etter fedmereduserende kirurgi. Som følge av 

statlige anbefalinger (SH-dir 2004) og ekstra overføringer knyttet til den nasjonale satsningen 

"Raskere tilbake" (HOD og Arbeids- og inkluderingsdepartementet) har antall pasienter som 
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får tilbud om kirurgi i Norge økt kraftig, og har nå passert 2000 operert per år. Det er også en 

større andel pasienter som velger privat finansiert operasjon i utlandet på grunn av lang 

ventetid for operasjon i Norge.  

1.2 Bakgrunn for egen interesse  

I løpet av lang fartstid som fysioterapeut i klinisk arbeid ved ulike sykehusavdelinger har jeg 

møtt pasienter med svært ulike plager og av ulik alvorlighetsgrad. Mange med akutt 

innsettende sykdom eller nyoppstått skade som plutselig snur om på planene og livet for en 

kortere eller lengre periode. Men mange har også sykdommer de har levd med en stund, og 

som har satt et helt annet preg på livet enn det akutte. Arbeidet som fysioterapeut på sykehus 

betyr vanligvis ganske korte møter med pasienten, noen ganger bare ett enkelt møte. På denne 

måten var det når jeg møtte pasienter som skulle gjennomgå vektreduserende kirurgi: kort 

informasjon og instruksjon i tiltak som kunne forbygge lungekomplikasjoner eller blodpropp 

etter operasjonen. Allikevel var det møter som gjorde sterkt inntrykk på meg; personer som 

hadde gjort valg som jeg antok det lå vanskelige overveielser bak, og som jeg måtte jobbe 

med å forstå. De var villig til å satse alt på dette som de anså som en siste sjanse, og hos 

mange ante jeg en ganske alvorlig undertone bak den lett spøkende praten som gikk på 

venterommet. Møtene reiste etter hvert et stadig tilbakevendende spørsmål: Hvordan går det 

med deg etterpå?   

1.3 Begrunnelse for valg av tema og problemstilling 

Det finnes flere operasjonsmetoder innen vektreduserende kirurgi. En av dem er gastric 

bypass-kirurgi (GBP), som er den metoden som hyppigst benyttes ved sykehus i Norge. Dette 

er også den operasjonsmetoden som benyttes der jeg jobber, og det ble derfor et naturlig valg 

å rekruttere deltagere som var operert med GBP til studien. 

De fleste pasienter operert med GBP går raskt ned i vekt i løpet av det første året (Aasheim 

m.fl., 2007), og gjennomgår dermed store kroppslige forandringer. Som fysioterapeut vekket 

dette interesse i forhold til hva det innebærer av endringer i dagliglivet. 

De fleste studier om hvordan det går med pasienter etter GBP er kvantitative, og har vist 

positive resultater i forhold til livskvalitet. Det er også vist bedring av en rekke biologiske 

parametre i løpet av en oppfølgingsperiode på 3-5 år. Blant annet er det i majoriteten av 
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tilfellene vist fullstendig tilbakegang av diabetes 2, hypertensjon, hyperlipidemi og søvnapné 

de to første årene etter operasjonen (Buchwald m.fl., 2004; Sh-dir. 2004; SMM-rapp. 2003). 

Det er også vist sammenheng mellom vekt og selvrapportert helserelatert livskvalitet ved at 

livskvaliteten så ut til å bedres i faser med vekttap, ble redusert i faser med vektøkning, og var 

stabil i faser med stabil vekt (Karlsson m.fl., 2007). Ut i fra dette kan det se ut som 

vektreduksjonen er sentral og viktig for pasientenes opplevde helse, men forteller mindre om 

hva som har betydning for den enkelte 

Kvalitative metoder kan gi andre og mer utfyllende typer data om hvordan det går med 

pasientene etter vektreduserende kirurgi, og kan komplettere eller korrigere et bilde skapt av 

for eksempel standardiserte spørreskjema om livskvalitet.  

Enkelte har vært opptatt av mekanismer knyttet til den kirurgiske metoden og dens 

konsekvenser for spising og fordøyelse. Dette med bakgrunn i at pasienter rapporterte bedret 

helsestatus til tross for at vektreduserende kirurgi kan ledsages av negative erfaringer etter 

spising som for eksempel hikke, oppkast eller svært rask metthetsfølelse. Ogden med flere 

(2005) fant i en kombinert kvantitativ og kvalitativ studie at selve operasjonsmetoden kunne 

hjelpe pasienter til kontroll over spisevaner og forhold til mat, grunnet direkte begrensninger 

og endringer som ga mindre sult, mindre appetitt og tidlig metthetsfølelse. Funn i studien 

antydet at dette kunne påvirke pasientenes vurdering av egen helsestatus i positiv retning, i 

tillegg til selve vektreduksjonen. 

Bocchieri med flere (2002) viste i en studie basert på grounded theory nye mulige 

sammenhenger mellom psykososiale forhold etter GBP og utsikter til å opprettholde 

vekttapet, og at pasientenes erfaringer var langt mer flertydige enn den kvantitative 

forskningen har vist. Funnene i studien pekte på at vektreduksjonen også fremsatte nye 

utfordringer i forhold til eksistensielle spørsmål, sosiale forhold og mestring, og at hvordan 

pasientene fant ut av og taklet disse utfordringene kunne ha betydning for å kunne stabilisere 

vekten og oppleve bedret livskvalitet. 

Andre kvalitative studier har også kastet lys over at GBP kan gi plagsomme bivirkninger som 

tretthet, kraftløshet, generaliserte smerter, plager etter måltider (dumping) og problemer med 

overflødig hud (Groven m.fl. 2010, 2012; Hustadnes, 2012), og det kan se ut som det er grunn 

til å hevde at resultatene etter fedmekirurgi ikke er entydig like bra som kvantitativ forskning 

har vist.  
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Da jeg planla dette prosjektet for tre år siden, forelå det svært få kvalitative studier om 

hvordan hverdagslivet etter gastric bypasskirurgi fortoner seg. Aktualiteten av temaet har 

gjort at flere siden den gang har startet opp prosjekter basert på ulike teoretiske perspektiv. 

Mitt utgangspunkt var også den gangen en interesse for hvordan hverdagslivet utspiller seg på 

ulike arenaer og hvordan det samhandles med andre i ulike relasjoner og situasjoner etter at 

kroppen er så betydelig endret.  Andre har vært interessert i pasientenes levde erfaringer sett i 

et fenomenologisk livsverden-perspektiv, og har analysert frem tolkninger og funn i forhold 

til teori knyttet til dette perspektivet (Groven, Hustadnes). Selv ønsket jeg å finne ut mer om 

personenes hverdagslige erfaringer i samspill med andre etter vektreduksjonen, om og 

hvordan det eventuelt skjedde forandringer og ble gjort tilpasninger i ulike møter og 

relasjoner med andre. Dette kunne jeg få hjelp til å belyse ved å støtte meg til et 

interaksjonistisk perspektiv, som derfor bestemte en annen retning på forskningen. 

Med bakgrunn i at en stor og varig vektreduksjon er ønsket og vellykket medisinsk resultat 

etter GBP, og at kvalitativ forskning samtidig har vist at GBP kan generere nye utfordringer i 

relasjon til andre, var formålet med denne studien å undersøke hvordan den nye kroppen 

spiller inn i hverdagsliv og sosiale sammenhenger, og hvilke tilpasninger som eventuelt gjøres 

i ulike kontekster.  

Forskningsspørsmålet mitt er: På hvilke måter kan hverdagslivet endre seg etter 

fedmekirurgi? 
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2 Behandling av sykelig fedme 

2.1 Kirurgisk behandling 

Det har vist seg at vektreduksjon gjennom konvensjonelle behandlinger som 

kostholdsveiledning, fysisk aktivitet, kognitiv terapi og medikamenter ikke nødvendigvis er 

effektive behandlingsopplegg for de tyngste pasientene (KMI>30), og det er hittil få studier 

av slike behandlingsopplegg som kan vise til langsiktige og positive virkninger da vekten har 

tendens til å gå opp igjen (SMM-rapp., 2003). Effektstudier har vist at for pasienter med 

fedme grad 3 (KMI>40) og fedme grad 2 (KMI>35) med vektrelatert følgesykdom, gir 

kirurgisk behandling større vektreduksjon enn annen konvensjonell behandling med hensyn til 

raskere og større vekttap, bedre langtidsresultater, samt tilbakegang av blant annet diabetes 

type 2 og hypertensjon (Adams m.fl., 2009; Sjöström m.fl., 2007; Karlsson m.fl., 2007). 

Kirurgisk behandling av sykelig fedme, også kalt bariatrisk kirurgi, baserer seg på to 

hovedprinsipper som både benyttes hver for seg eller i kombinasjon. Begrensning av 

magesekkens volum gir tidlig metthetsfølelse og kan begrense kaloriinntaket. Tarmshunt eller 

bypass medfører malabsorbsjon og reduserer tarmens opptak av kalorier. Ved tarmshunt-

operasjoner vil også ufordøyd mat som når tynntarmen lengre perifert være med på å øke 

utskillelse av gastro-intestinale hormoner som bidrar i regulering av appetitt og 

blodsukkernivå. 

Det finnes ulike metoder innen bariatrisk kirurgi, men det er i hovedsak to metoder som 

benyttes i Norge. Gastric bypass er i dag den mest benyttede operasjonsmetoden, og utføres 

ved alle sykehus som tilbyr fedmekirurgi i Norge. Inngrepet gastric bypass (GBP) innebærer 

kirurgisk begrensning av magesekkens volum til en magelomme på ca. 30 ml, kombinert med 

moderat malabsorbsjon gjennom tarmshunt. De fleste operasjoner gjennomføres primært med 

kikkhullsteknikk, som beskrives som teknisk krevende og avhengig av kirurger spesiell 

erfaring. GBP har i prinsippet tre virkningsmekanismer: redusere næringsinntak, redusere 

næringsopptak og metabolske virkninger (Aasheim m.fl., 2007; Søvik m.fl. 2007; SH-dir., 

2004). 

Biliopancreatisk omkobling med duodenal switch er en annen aktuell operasjonsmetode som 

ansees som mer omfattende enn gastric bypass, og utføres ved bare noen få sykehus i Norge. 



6 

 

Denne operasjonsmetoden benyttes oftest ved KMI>50, og gir noe høyere vekttap enn GBP 

(Aasheim m.fl. 2007). 

2.2 Hvem får tilbud om kirurgisk behandling? 

Vektreduserende kirurgi blir ansett som en siste utvei for voksne personer med KMI >40, 

eller KMI >35 med alvorlig vektrelatert sykdom, og kan vurderes dersom konservative tiltak 

som kostholdsveiledning, fysisk aktivitet og eventuelt bruk av medikamenter i vesentlig grad 

er prøvd uten å gi tilfredsstillende resultat (SH-dir., 2004; Aasheim m.fl.2007). Den 

veiledende aldersgrensen er 18 - 60 år for voksne.  

Det er internasjonal enighet om at indikasjonen for å vurdere kirurgisk behandling er ved 

KMI > 40 eller ved KMI >35 med alvorlig vektrelatert sykdom. Sykdommer som ofte følger 

fedme er blant annet diabetes type 2, metabolsk syndrom med høyt blodtrykk og 

lipidforstyrrelser, hjerte- og karsykdom, obstruktiv søvnapné, kne- og ryggplager (ibid). 

Kroppsmasseindeks, KMI, brukes til å angi grenser for normalvekt og vekt som representerer 

sykdomsrisiko. WHO klassifiserer KMI for voksne slik at KMI mellom 18 og 25 

representerer normalvekt, KMI > 25 er overvekt, mens KMI > 30 er fedme.  Fedme graderes 

videre etter alvorlighetsgrad og risiko for sykdom, fra fedme grad I (KMI 30-34) til fedme 

grad II (KMI 35-40) og fedme grad III (KMI > 40). Fedme grad II og III vurderes som 

henholdsvis høy og svært høy risikoøkning for alvorlig sykdom (WHO 2000). 

Mennesker med stor muskelmasse kan ha høy KMI uten å karakteriseres som overvektige på 

grunn av lav fettprosent. Midjemål og måling av fettprosent inngår derfor som supplement i 

vurderingen av vektrelatert risiko før eventuell operasjon. 

Før det gis tilbud om kirurgisk behandling, gjennomgår pasientene fysiologisk testing, og 

vurderes også psykologisk med hensyn til etterlevelse. Personer med rusproblem eller alvorlig 

psykisk lidelse vil vanligvis få avslag på søknad om operasjon. 

Det pågår for tiden en klinisk kontrollert studie i samarbeid mellom Senter for sykelig 

overvekt i Helse Sør-Øst (SSO) og Oslo universitetssykehus Ullevål, der fedmekirurgi 

sammenlignes med konservativ livsstilsbehandling for ungdom mellom 13-18 år. 

Internasjonalt anbefaler man 13 år som nedre aldersgrense for fedmekirurgi for ungdom 

(Handeland m.fl., 2011). 
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2.3 Hvordan går det med dem? 

Det er vist at kirurgisk behandling gir større vektreduksjon enn konservative 

behandlingsmåter på både kortere og lengre sikt for de tyngste pasientene (Sh-dir. 2004). 

Konservativ behandling er vist å kunne gi et vekttap på mellom fem og ti prosent av den 

opprinnelige vekten, men at dette er mindre stabilt over tid. Kirurgisk behandling med GBP er 

vist å gi vekttap på 30 prosent av opprinnelig vekt (Aasheim m.fl., 2007). 

Jeg vil videre omtale resultater etter GBP-kirurgi, der det som tidligere nevnt rapporteres 

tilbakegang av de vanligste følgesykdommene diabetes II, hypertensjon, hyperlipidemi og 

obstruktiv søvnapné. Det som fanget spesiell interesse var at effektstudier har vist gode 

helsemessige resultater med hensyn til selvrapportert livskvalitet (SMM-rapport 2003, 

Karlsson m.fl.2007), til tross for at det i litteraturen fremkommer til dels alvorlige 

bivirkninger etter kirurgi. Det er angitt kirurgiske komplikasjoner og problemer relatert til 

mage- og tarm hos om lag 20 prosent (Aasheim m.fl., 2007), og det er relativt vanlig med 

ernæringsforstyrrelser med mangel på proteiner, vitaminer eller mineraler. Etter GBP er 

underskudd på jern og B12 vanligst. Mange plages også med dumpingsyndrom, som er 

relatert til inntak av mat med høyt sukkerinnhold. Dumping kan derfor forsøkes unngått ved å 

unngå matvarer som gir plagene.  

Når det gjelder deltagerne i min studie, hadde alle oppnådd gjennomsnittlig og ønsket 

vektreduksjon. Enkelte fortalte om bivirkninger med håravfall, lavt blodtrykk og 

dumpingplager i kortere perioder, men uten at dette kom i forgrunnen som noe vesentlig i 

deres historier. 

Det er i forbindelse med GBP sterkt anbefalt å komme i gang med trening, i tillegg til 

kostholdsendring, for å sørge for et varig godt resultat av inngrepet. Vektreduksjonen går mer 

eller mindre av seg selv i løpet av det første til andre året, men trening og riktig kosthold vil 

være med på å sikre et fysiologisk bedre resultat samt bidra til større vektreduksjon på kortere 

og lengre sikt (Sh.-dir., 2004). Pasientene i min studie var opptatt av dette på individuelle 

måter. De hadde etablert nye rutiner med hyppigere små måltider, og var i ferd med å prøve 

seg frem i forhold til hva slags mat de spiste. De fleste snakket om trening og fysisk aktivitet, 

og fortalte om hvordan de prøvde ut nye ting, eller generelt var mer aktive i hverdagen. Dette 

kommer jeg nærmere inn på i resultat- og diskusjonsdelen i artikkelen. 
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3 Teoretiske perspektiver 

3.1 Min faglige forankring og forforståelse 

Min bakgrunn som fysioterapeut vil uunngåelig ha påvirket min forforståelse gjennom visse 

grunnsyn og forankringen i fysioterapifaget. Kroppen står sentralt i faget og for profesjonens 

identitet, fordi ulike behandlingsmetoder og terapiformer i fysioterapien rettes mot funksjon 

og dysfunksjon i kroppen (Nicholls m.fl., 2010). Fysioterapi har historisk sett en forankring i 

en biomedisinsk tradisjon, noe som har vist seg gjennom teoretiske og praktiske tilnærminger. 

Sykdom og plager har vært relatert til anatomiske og fysiologiske forandringer - en modell 

som har vært beskrevet som ”kroppen som maskin”. For eksempel har diagnostisering og 

behandling av ulike ryggplager vært knyttet til en vevsbasert forståelsesmodell, og i mindre 

grad en mer helhetlig modell som inkluderer det sosiale livet (Mengshoel, 2007; Kerry m.fl., 

2008; Nicholls m.fl..2010). Fysioterapeuter har fokus på bevegelse og funksjon, der 

behandlingen ofte kan rettes mot normalisering av kroppsfunksjon i dagligdagse aktiviteter 

(Mengshoel, 2007). Kritiske røster har pekt på at behandlingstilnærmingen nettopp 

hovedsakelig har vært assosiert med vurdering og behandling av skade, sykdom og 

begrensninger gjennom praktiske ”hands-on”-tiltak (Nicholls m.fl. 2010), sett i et historisk 

lys. Mange fysioterapeuter har imidlertid tilpasset seg forandringer i samfunn og helsevesen 

angående mer komplekse og sosiale betydninger av å være en kropp. Det samme gjelder med 

hensyn til å ta inn over seg individuelle syn på hva som er bedre eller godt, eller hva som er 

en god livssstil, noe som er i tråd med hva jeg ble opptatt av i denne studien. 

Mitt utgangspunkt var åpent og spørrende, uten nærmere tilknytning til pasientgruppen som 

behandler enn ovenfor beskrevet. Jeg hadde med andre ord ikke noen fast tilknytning til team 

eller sykehusavdeling som har ansvar for behandling og oppfølging av pasientgruppen, noe 

jeg opplevde stilte meg friere under planlegging og gjennomføring av prosjektet. 

Jeg måtte allikevel erkjenne at min forståelse og mine antagelser i utgangspunktet var mye 

mer preget av min fysioterapibakgrunn enn jeg først var klar over. Det var lett å tenke seg at 

hvordan kroppen er og ser ut har betydning for hvordan du oppfattes, men for å utvikle min 

forståelse ble det også behov for å se på dette i lys av teorier som fra tidligere var lite kjent for 

meg, blant annet sosiologi, recovery og Erving Goffman spesielt. Arbeidet med prosjektet 
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tydeliggjorde for meg at det er lett å trekke raske og snevre slutninger som stenger for det mer 

komplekse – men også det åpenlyse, som ligger så i dagen at en ikke får øye på det.   

3.2 Interaksjonistisk perspektiv 

Utgangspunktet for studien var et ønske om å få mer kunnskap om hvordan den nye kroppen 

spilte inn i sosiale situasjoner og relasjoner etter fedmekirurgi. Jeg var interessert i å se 

nærmere på enkeltsituasjoner, hva folk gjorde – særlig overfor hverandre, før og etter 

vektreduksjonen. 

For å kunne belyse dette valgte jeg å støtte meg til et interaksjonistisk perspektiv, som nettopp 

kunne bidra til tolkninger av hvordan deltagerne i studien fant ut av hvordan de skulle være 

sammen med andre etter at kroppen og utseendet var radikalt endret. Sett i lys av dette 

perspektivet måtte de finne en felles forståelse med andre av hvordan de enkelte situasjonene 

skulle foregå, og dette skjedde gjennom ”forhandlinger” – som her forstås som å antyde 

sosiale væremåter gjennom felles symboler som språk og handling (Album, 1996).  

Interaksjonismen legger i følge Dag Album (ibid) vekt på at ”sosialt liv er en prosess der 

deltakere og ordninger stadig er i forandring”. Jeg forstår det slik at han med dette poengterer 

at det situasjonelle og kontekstuelle har stor betydning for hvordan de som deltar samhandler i 

de ulike situasjonene de deltar i, i tillegg til at hvem som deltar også spiller inn. Perspektivet 

ble i denne studien brukt til å analysere frem hvordan deltagerne i studien møtte og ble møtt 

av andre etter operasjonen, og hvordan ulike sosiale situasjoner endret seg og krevde ny 

forståelse av deres rolle i situasjonen, og hvordan de nå skulle forholde seg eller samhandle. 

Deltagernes fortellinger om hvordan hverdagslivet fortonte seg på ulike måter etter at kroppen 

ble lettere og mindre dannet utgangspunkt for å studere hvordan de på ulike arenaer og i ulike 

situasjoner, for eksempel på jobb, i fritiden og i forskjellige sammenkomster fant ut at ting 

hadde forandret seg og at de fikk nye roller. Hvordan deltagerne forstår eller definerer 

situasjonen og sin eller andres roller, sees innen dette perspektivet som et resultat av 

forhandlinger mellom de som er med (Järvinen & Mik-Meyer, 2005), noe som også 

gjenfinnes i Erving Goffmans dramaturigiske perspektiv (Goffman, 1992). I min studie fikk 

dette for eksempel betydning ved at deltagerne etter operasjonen hadde opplevd at andre 

hadde nye forventninger til hva de kunne delta på, og at de samme personene henvendte seg 
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på måter som signaliserte dette. Deltagerne hadde også merket at de selv kunne gi en annen 

respons enn tidligere.  

3.3 Erving Goffman 

Sosiologen og antropologen Erving Goffman var opptatt av det ordinære og vanlige ved livet, 

det som ofte ikke er så lett å få øye på. Han skapte en egen forståelse av hverdagslige 

fenomen, som dannet en blanding av ulike retninger innen sosiologien, av enkelte omtalt som 

mikrososiologi med makrososiologiske implikasjoner (Hviid Jacobsen & Kristiansen, 2002). 

Goffman var opptatt av å belyse og analysere hverdagsrutinene og det dagligdagse, der 

samhandlingen er selve omdreiningspunktet (ibid). Han hadde sterke bindeledd til den 

symbolske interaksjonismen, et perspektiv som nettopp bidrar til å kunne studere og vise 

hvordan væremåte og identitet formes gjennom samhandling med felles symboler. 

Siden hverdagslivet er vanskelig å analysere på grunn av at det er vanskelig å få tak i hva som 

foregår, var Goffmans dramaturgiske mikroanalyser en hjelp til å oppdage hva som utspilte 

seg i kortvarige situasjoner eller møter mellom deltagerne og andre. Mitt empiriske materiale 

inneholdt historier som var rike på slike korte episoder som deltagerne beskrev ganske 

konkret og levende, der jeg blant annet med hjelp av Goffmans forslag kunne se på 

hverdagssituasjoner som en akt eller scene i et skuespill. På denne måten oppdaget jeg at 

personene hadde ulike roller. En interessant vinkling var å se på hvordan det typiske 

rollemønsteret hadde endret seg for deltagerne. Mens flere oftest hadde en statist- eller birolle 

i mange sosiale møter tidligere, viste det seg at de etter operasjonen også kunne ha nye og mer 

betydningsfulle roller i samspill med andre, og at de deltok mer aktivt og viste frem andre 

sider av seg selv. 

3.4 Recovery og sosial identitet 

Recovery-begrepet kan anvendes på ulike måter med nyansert betydning. Jeg vil forholde 

meg til recovery oversatt som tilfriskning eller bedring. Bedring kan sees som en individuell 

prosess eller det dynamiske forholdet mellom individ og omgivelser (Borg, 2009), der det kan 

handle om å få tilbake noe som er mistet, en ny orden i tilværelsen eller en ny måte å leve 

livet på (Mengshoel, 2007). Bedringsprosesser kan være alt det den enkelte gjør for å hjelpe 

seg selv, dvs. arbeidet med å håndtere ulike problemer og etablere et meningsfullt liv – med 
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eller uten støtte fra profesjonelle (Borg, 2009; Mengshoel 2008, 2004). I denne studien blir 

bedring forstått som det å vende tilbake til en mer normal tilstand eller gjenvinne det som for 

den enkelte vurderes som et meningsfullt, normalt liv ved å kunne gjøre og leve livet mer som 

andre. I min studie innebærer det at det fokuseres på det dynamiske forholdet mellom individ 

og omgivelser som ses som en sosial prosess mer enn som en individuell prosess. 

Normaliteten står i motsetning til en tidligere opplevd annerledeshet knyttet til begrensninger 

relatert til utseende og bevegelsesmulighet, samt det deltagerne har oppfattet som et 

bakenforliggende stigmatiserende syn på overvektige. Bedring kan i denne sammenhengen 

innebære det å bli kvitt annerledeshet, og i stedet kunne leve et hverdagsliv mer på lik linje 

med andre, kunne ta del i dagligdagse gjøremål og det sosiale liv – mangfold av 

aktivitetsmønstre og roller som av andre blir tatt for gitt. Med andre ord en bedring av 

livsutfoldelse, som kan sees som ledd i en bedring av helse som omhandler betydelig mer enn 

helse forstått i et utvidet biomedisinsk perspektiv (Mengshoel, 2007). Normalitet kan innen 

recovery-perspektivet forstås som det å få et akseptabelt liv (Mengshoel 2007, Borg 2009). 

Kathy Charmaz (1983, 1999) har rettet søkelyset mot sammenhenger mellom kropp, selv-

identitet og samfunn, der hun viser at sykdom kan legge grunnlag for ny vurdering og 

forandring av det sosiale selv eller identitet (1983). Hun fant at mange kunne sies å ha fått en 

ny bevissthet i forhold til hvem de ønsket å være gjennom sykdommen og den de ble som syk. 

Sett i et interaksjonistisk perspektiv, skapes sosial identitet i samhandling med andre, og 

hvem vi er kan sees som et dynamisk og relasjonelt fenomen. Charmaz fant at isolasjon på 

grunn av kronisk sykdom kunne føre til tap av sosial identitet. Mange med kronisk sykdom 

lever isolert, med få tette relasjoner utenom hjem og familie, og Charmaz fant at sykdom over 

tid kunne legge grunnlag for en revurdering og forandring av egen identitet. Sykdommen 

gjorde at de ble klar over hva hadde mistet og savnet.  Jeg kan se paralleller til sykelig 

overvektige, som i mine data viser hvor tungt det på mange måter er å være overvektig. De 

har gjennom erfaringene som overvektig og videre etter operasjonen og vekttapet fått en 

bevissthet om hva de anser som et normalt og akseptabelt liv, hvem de ønsker å være. 

Kroppsvekten hadde medført helseproblemer og livsbegrensninger som kan sies å ha ført til et 

tap av normalitet som de ønsker å gjenvinne.  

Finn Carling beskriver det å gjenfinne og bli det mennesket han alltid hadde vært, etter en 

sykehusinnleggelse der han opplevde en eksistensiell angst og frykt for å tape egen identitet. 

Gjennom å skape avstand til smertene og sykdommen opplevde han å bli normalisert; han 
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opplevde på nytt å kunne fungere, og følelsen av ”å ha gått i stykker” forsvant. Carling 

opplevde at det å kunne fungere igjen bekreftet at han var seg selv og ”et noenlunde helt 

menneske” (Carling, 1975). Jeg ser ved dette likhetstrekk og paralleller til Charmaz’ 

beskrivelse av å miste og deretter kunne gjenfinne sosialt selv eller identitet. Carling 

poengterer også det grunnleggende behovet for å ha betydning for andre, eller at andre har 

bruk for en, som viktig del av å oppleve å være et normalt menneske. 

3.5 Normalitet  

Normalisering stod sentralt i deltagernes historier om hvordan dagliglivet var etter 

operasjonen. Analysene viste at normalitet ble artikulert i forhold til tre tema: mulighet til å 

kunne bevege seg og gjøre det samme som andre, det å ha et utseende som ikke skiller seg ut, 

og det å kunne delta mer på egne premisser. Deltagerne sammenlignet seg med andre, og 

hadde etter operasjonen oppnådd å ha lettere for å gjøre og leve et hverdagsliv mer i tråd med 

hva de hadde ønsket. Når de indirekte snakket om å bli normal, var det i betydningen å bli 

som alle andre. 

Sykelig overvektige opplever å stå utenfor det som regnes som normalt både medisinsk og 

kulturelt. Paradoksalt nok er økende forekomst av fedme et uttrykk for noe generelt og 

statistisk, at det blir mer og mer vanlig eller normalt, samtidig som kulturelle normer for hva 

som ansees som akseptabelt eller normalt påvirkes av hva som verdsettes i samfunnet. 

Normalitetsbegrepet representerer en tvetydighet mellom det noe er og det som det bør være. 

Sterk overvekt har ikke alltid tidligere blitt sett på som sykdom; dette har vært kulturelt 

avhengig. Overvekt har til og med vært knyttet til velstand og klasse, dvs. noe positivt, også i 

Norge. I dag er det et motsatt syn som preger vår kultur: overvekt er stigmatisert og knyttes til 

negativ livsstil og manglende kontroll. Undersøkelser viser til at prevalens av trening, sunt 

kosthold og fokus på helse og normal vekt er større hos grupper med høyt utdanningsnivå, 

som igjen peker på at overvekt er mer vanlig i lavere utdanningsgrupper og dermed har 

sammenheng med klasse (Elstad, 2008; Sh-dir., 2005).  

Utseende og det estetiske ved kroppen tillegges stor betydning, der en slank, veltrent og 

velholdt kropp representerer idealet i vår vestlige kultur. Kroppsidealet symboliserer verdier 

og moralske forpliktelser som for eksempel individuell kontroll og ansvarlighet (Nettleton, 

2006; Engelsrud 2006; Loland, 2000). Kulturen er derfor med på å forme hva som er normalt 

og unormalt i samfunnet gjennom hva som verdsettes som attraktivt. En slank og velholdt 
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kropp uttrykker et svar på vår kulturs norm om å investere i kropp og helse, og kontrollere seg 

gjennom for eksempel trening og riktig kosthold.  Sett i forhold til dette bryter en sykelig 

overvektig kropp med både en kulturell og helsepolitisk norm, og kan tolkes som unormal i 

betydningen uønsket eller noe det ikke bør være. 

Susan Sontag har sett på hvilken symbolsk betydning eller mening enkelte sykdommer har 

fått i samfunnet gjennom sykdommenes metaforisering. Hun setter blant annet søkelys på 

hvordan AIDS er blitt en metafor for oppløsning, smitte, urenhet og moral, og tydeliggjør 

gjennom dette at visse verdier eller egenskaper er akseptert og andre ikke. Kreft metaforseres 

gjerne som noe som har unndratt seg kontroll på en annen måte, som en ukontrollerbar, 

unormal og uberegnelig vekst som ligger i selve svulsten. Det er ikke pasienten, men svulsten 

som har unndratt seg kontroll og som er unormal (Sontag, 1979). Hvis jeg skulle driste meg til 

å finne lignende eksempler i forhold til fedme, tenker jeg på nettopp verdier og egenskaper 

knyttet til personen, i likhet med metaforer for AIDS. Metaforer for fedme kunne for 

eksempel være: umoral, manglende viljestyrke og kontroll, uansvarlig, usunn livsstil. Dette 

tydeliggjør for meg at metaforer for fedme knyttes til personen, som symbolsk er ute av 

kontroll og unormal. Ansvaret legges tydelig til den enkelte, men på grunn av et stort omfang 

er det også et helsepolitisk ansvar som er synliggjort gjennom tiltak mot store 

helseutfordringer som både AIDS-epidemi og fedme-epidemi.  
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4 Metodiske valg og refleksjoner 

Temaets problemstilling og karakter bør i følge Kvale diktere hvilke metoder som benyttes i 

kvalitative undersøkelser (Kvale & Brinkmann, 2009).  Jeg ønsket å undersøke på hvilke 

måter en lettere kropp kan få betydning i sosiale situasjoner og relasjoner etter gjennomgått 

gastric bypass-operasjon. Jeg kunne få vite mer om forskningsspørsmålet ved å studere folks 

erfaringer, og dette kunne jeg få tilgang til gjennom intervju som metode. Intervju ble vurdert 

som godt egnet til å få frem historier og eksempler på deltagernes hverdagsliv før og etter 

fedmekirurgi. 

Selv om det gjennom intervju ikke er mulig å få direkte tak i interaksjonene, går det an å få 

deltagernes ”historie om historien” (Album, 1996). Materialet kan sees som retrospektivt på 

den måten at det bærer med seg historier om hva deltagerne tenkte på intervjutidspunktet om 

situasjoner og møter som var før operasjonen, og hvordan de tenker det er nå. Alt dette 

handler om deltagernes egne erfaringer om hvordan ting har endret seg. De rekonstruerer 

historien om hvordan det var før i forhold til nå, og kan greie å være mer konkret når det 

kommer frem at noe har blitt annerledes. Det var interessant å få vite hvordan det var blitt 

annerledes, og deltagerne kunne da illustrere og tydeliggjøre gjennom eksempler. 

Intervjuet eller samtalene påvirkes av hvilke roller deltageren og forskeren har. Jeg hadde 

reflektert over min bakgrunn og forforståelse, og ønsket i intervjuene å la deltagerne mest 

mulig fritt få komme til orde med sine erfaringer og refleksjoner. Sett i forhold til Goffmans 

dramaturgi, hadde jeg for det meste en lyttende rolle der deltagerne fikk lov til å spille sin 

rolle uten at jeg var mye styrende med innspill. Jeg kunne være aktivt lyttende på den måten 

at jeg spurte om eksempler som illustrerte det de fortalte om, eller at jeg aktivt viste interesse 

for sekvenser og ba dem fortelle mer om akkurat det. 

Det interaksjonistiske perspektivet har påvirket hvordan jeg som forsker har jobbet med det 

empiriske materialet (Järvinen, Mik-Meyer, 2005). Materialet som fremkommer bygger på 

møtet mellom forsker og deltager, og vår felles konstruksjon av mening (ibid). Deltagernes 

historier representerer en felles konstruert fortelling som sier noe om hvilken betydning 

deltagerne gir fortellingene (Staunes, Søndergaard i Järvinen, Mik-Meyer, 2005). 

Dag Album (1996, s.208) sier at ”fortellingene om livet er noe annet enn selve livet”. Et 

formål med denne studien var å undersøke nærmere hvilke erfaringer deltagerne hadde fra 
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hverdagslivet, og hvordan de møtte og ble møtt av andre i ulike relasjoner og situasjoner. Det 

som kom frem i materialet var derfor deltagernes fortellinger om hverdagslivet slik det kom 

frem i møtet med meg, og sier altså ikke noe om selve livet – men hva de tenkte og mente om 

det i dette møtet. Jeg fikk med andre ord data om hva som fremstod som viktig å formidle i 

vårt møte, som representerer en konstruert fremstilling av noe som har betydning. 

Deltagerne ga ikke en helhetlig eller ferdig fortelling, men bruddstykker og enkelthendelser 

som jeg gjennom analyser kunne binde sammen til ny mening. Jeg kunne finne linjer som 

ordnet stoffet, og som til slutt kunne si noe mer overordnet (Album 1996, s.248). På denne 

måten kom jeg frem til tre sentrale tema som alle handlet om ulike måter å være i det 

offentlige rom. Endringer som hadde skjedd med kroppen førte til endringer i hverdagslivet, 

som jeg kunne analysere med støtte og hjelp av teori. På denne måten fant jeg at deltagerne i 

min studie hadde gjort erfaringer om at den nye kroppen ga ny betydning for hvem de var i 

møte med andre. De hadde endret sosial identitet, og analyser med støtte i Goffman og 

recovery-litteratur viste at de hadde fått nye roller i samhandling med andre. Ved å ha en 

kropp og utseende mer som alle andre var det også lettere å delta som andre, og spille flere 

ulike roller. De kunne være på mange ulike måter, akkurat som andre. 

4.1 Refleksjoner i etterkant 

Jeg har prøvd å belyse hva som har vært med meg i prosessen med dette masterprosjektet. Det 

har handlet om valg og avgrensninger som kanskje ikke kommer tydelig frem i denne 

fremstillingen. Det kunne vært flere veier å gå for å få vite noe om hverdagslivet, men jeg 

valgte for eksempel bevisst ikke kvantitativ metode med bruk av spørreskjema, som ville gitt 

en helt annen type data. Andre perspektiv innen kvalitativ metode kunne gitt andre vinklinger 

eller vektlagt andre funn, med støtte i annen teori i analysene. Min studie er et bidrag som 

med lånt uttrykk fra Dag Album, kan sies å fortelle ”noe av det viktige som foregår, ikke alt 

som er viktig, men om noe.” 
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5 Artikkel 

 

Å bli som andre 

Om sosial identitet etter vektreduserende kirurgi 

Bakgrunn 

Sentrale helsemyndigheter og media har gjennom de siste tiårene rettet søkelys mot en stadig 

økende gjennomsnittsvekt i befolkningen. Det uttrykkes stor bekymring for helsemessige 

konsekvenser av denne vektøkningen, der det ikke først og fremst er vekten i seg selv men 

sykdom og plager knyttet til overvekt som representerer problemet; jo høyere vekt i forhold til 

høyde, desto høyere risiko for sykdom, i henhold til WHO’s  vurdering av sammenhenger 

mellom kroppsmasseindeks (KMI) og helserisiko for voksne. 

Vektreduksjon gjennom konvensjonelle behandlinger som kostholdsveiledning, fysisk 

aktivitet, kognitiv tilnærming og medikamenter har vist seg å ha liten langvarig effekt 

sammenlignet med kirurgisk behandling for den aller tyngste pasientgruppen (KMI>30) (1). 

Antall pasienter som søkes til kirurgisk behandling ved norske sykehus har økt kraftig. De 

fleste pasientene opereres med metoden gastric bypass (GBP), og går raskt og betydelig ned i 

vekt i løpet av det første året (2). Effektstudier har vist god helsemessig gevinst etter GBP-

kirurgi, med blant annet normalisering av en rekke biologiske parametre samt bedret 

selvrapportert livskvalitet (3,4,5). 

Til tross for dokumentasjon i favør av kirurgisk behandling (6), fant Bocchieri m.fl.(7) når de 

intervjuet de som hadde foretatt kirurgiske inngrep at erfaringene var mer flertydige. For 

eksempel viste det seg at sterk vektreduksjon ikke utelukkende resulterte i positive 

forandringer, men også nye utfordringer og forandringer i vennskapsforhold, parforhold, 

andre relasjoner og sosiale forhold, samt utfordringer rundt mestring av ny livsstil som 

pasientene måtte finne nye strategier for å håndtere. Andre studier har også kastet lys over at 

GBP kan gi plagsomme bivirkninger som tretthet, generaliserte smerter i hele kroppen og 

plager etter spising, problemer med overflødig hud osv. (8,9,10). Det er derfor grunn til å tro 
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at resultatene etter kirurgi ikke er entydig så bra som effektstudier viser, og vi ønsket med 

denne studien å undersøke nærmere hvordan hverdagslivet blir etter GBP. Vi var interessert i 

hvordan det går med dem i det daglige sosiale liv ved å rette oppmerksomheten mot hvordan 

en endret kropp spiller inn. Det foreligger så langt lite kunnskap om og eventuelt på hvilke 

måter hverdagslivet endrer seg etter en betydelig vektreduksjon i forbindelse med GBP. Vi 

lurte på om hvordan kroppen er og ser ut har betydning utover det å bevege seg, noe som var 

det opprinnelige utgangspunkt for denne studien. 

Med bakgrunn i at stor og varig vektreduksjon ansees som vellykket medisinsk resultat, og at 

kvalitativ forskning samtidig har vist at endringene etter GBP kan generere nye kroppslige 

plager og utfordringer i relasjon til andre, var formålet med denne studien å undersøke på 

hvilke måter vektreduksjon etter fedmekirurgi kan få betydning i hverdagsliv og sosiale 

sammenhenger, og hvilke tilpasninger som eventuelt gjøres i ulike kontekster. 

Problemstilling for studien: På hvilke måter kan hverdagslivet endre seg etter fedmekirurgi? 

Metode 

Teoretisk perspektiv  

Det er grunn til å anta at en brå og nokså omfattende forandring av en persons utseende og 

kropp kan medføre endringer i hvordan det samhandles med mennesker i ulike kontekster i 

hverdagslivet. Det interaksjonistiske perspektivet ble valgt som utgangspunkt for å kunne 

studere hvordan samhandling utspiller seg på ulike måter, avhengig av situasjon og relasjon 

før og etter operasjonen. Den enkelte situasjon får med andre ord ulik betydning avhengig av 

hvem som deltar og hvor det forgår (11) ved at det kreves en innbyrdes avklaring av roller og 

hvordan personene skal forholde seg til hverandre. Perspektivet ble i denne studien brukt til å 

analysere frem hvordan deltagerne i studien møtte og ble møtt av andre etter operasjonen, og 

hvordan ulike sosiale situasjoner endret seg og krevde ny forståelse av deres rolle i 

situasjonen, og hvordan de nå skulle forholde seg eller samhandle. 

Deltagerne i studien ble spurt om å fortelle om ulike hverdagsmøter og situasjoner før og etter 

operasjonen. Ved hjelp av interaksjonistisk perspektiv kunne vi gjennom deres historier og 

eksempler på betydningsfulle hverdagslige hendelser analysere frem at de etter operasjonen 

ble møtt på nye måter i lignede situasjon som tidligere. Perspektivet åpnet for å se nærmere på 
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at deltagerne gjennom slike møter forhandlet seg frem til ny forståelse av roller og sosial 

identitet etter operasjonen. 

Fordi hverdagslivet er noe en gjerne tar for gitt, og som dermed er vanskelig å analysere med 

hensyn til hva som foregår, har sosiologen Erving Goffman foreslått en måte å komme rundt 

dette gjennom sine dramaturgiske mikroanalyser av samvær mellom mennesker (12). Hans 

forslag er å se på hverdagssituasjoner som en akt eller scene i et skuespill der folk har ulike 

roller, som for eksempel statist, hovedrolle, birolle. Han viser gjennom sine analyser av 

hverdagssituasjoner hva som står på spill og hvilke roller som må opprettholdes. Goffmans 

analyser av møter mellom mennesker og hvordan de samarbeider om å definere situasjoner, 

opprettholde fasader og spille ulike roller for hverandre har tette bånd til det 

interaksjonisitiske perspektiv, og inspirerte tolkningen av deltagernes fortellinger i denne 

studien. 

Design 

Det ble benyttet kvalitative individuelle dybdeintervju, støttet av en tematisk intervjuguide. 

Materiale 

Deltagerne er personer som på grunn av sykelig overvekt hadde gjennomgått gastric bypass-

operasjon fra et halvt til ett år før intervjutidspunktet. Alle inkluderte hadde et medisinsk 

definert normalt forløp etter operasjonen, og vellykket utkomme i form av betydelig 

vektreduksjon. Utvalget ble strategisk valgt for å søke å oppnå et bredt bilde ved å intervjue 

deltagere med ulik alder, kjønn og sivilstatus, samt variert utdanningsnivå og yrkesbakgrunn. 

Ansatte ved et Lærings - og mestringssenter var informert om hvordan vi ønsket utvalget 

skulle være sammensatt, og kontaktet aktuelle kandidater til studien via mail med kort 

orientering og forespørsel om å delta i prosjektet. Det ble gjennom dette avklart om 

deltagerne kunne kontaktes av forskeren for nærmere informasjon og avtale om intervju. I alt 

tre menn og tre kvinner mellom 24 og 61 år samtykket til å delta i studien. Samtlige var i jobb 

eller studier, bortsett fra eldste deltager. De varierte m.h.t. sivilstatus som enslig, samboende, 

gift eller skilt, og noen hadde barn og andre ikke. 
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Etikk 

Studien er godkjent av Regional Etisk komité. Det ble i forskningsprosessen lagt vekt på 

prinsippene om informert samtykke, beskytte mot skade, sikre konfidensialitet, anonymitet og 

datalagring (Helsinkideklarasjonen). Alle deltagerne mottok skriftlig informasjon om hensikt 

med studien og at de kunne trekke seg fra studien når som helst, og alle ga skriftlig 

bekreftelse på at de var blitt informert og at de samtykket til å delta i studien. 

Intervjuene  

Etter deltagernes ønske ble intervjuene gjennomført på sykehuset. Intervjuene foregikk i 

samtaleform der vi startet med generelle spørsmål om alder, sivilstatus og yrkesbakgrunn. 

Intervjuguiden tok utgangspunkt i å få informasjon om hvordan hverdagslivet var før 

operasjonen, og nå. Intervjuene var tematisk inndelt, der vi kom inn på typisk familie- og 

hverdagsliv, arbeidsliv og sosialt liv med venner og andre relasjoner før operasjonen, og 

hvordan det var blitt nå et halvt til ett år etter operasjonen, eventuelt hva endringene bestod i 

og i hvilke situasjoner eller relasjoner dette foregikk. Gjennom samtalene ble deltagerne bedt 

om å utdype gjennom å fortelle om konkrete hendelser fra deres hverdagsliv. 

Analyse 

Intervjuene ble transkribert ordrett, og tekstene ble så analysert. Det videre fortolkende 

arbeidet foregikk som en prosess bestående av faser frem og tilbake, mellom detaljerte 

analyser innad i enkeltpersoners intervju, og så på tvers av alle i forbindelse med koding, 

ordning i kategorier og analyser som førte frem til overordnede tema. For å klargjøre hva som 

i prinsippet forgikk underveis i analysen, vil det her fremstilles mer skjematisk. 

Hvert intervju ble lest og gjennomarbeidet flere ganger. Det dannet seg et hovedinntrykk av at 

deltagernes historier handlet om at det hadde skjedd store og overveiende positive 

forandringer i dagliglivet som også fikk betydning for det sosiale livet. Det ble så stilt 

spørsmål til materialet om hvilke utsagn eller av teksten som så ut til å fortelle om hvordan 

kroppsvekten spilte inn i hverdagslivets ulike situasjoner. Slike sekvenser ble merket med 

stikkord som ga pekepinn om hva det handlet om, for eksempel: utrygt å møte ukjente, tilflukt 

i jobben, lettere å bevege seg, trening/aktivitet, mer ute på byen, gjør nye ting. Sekvensene ble 

i neste fase gjennomgått og ordnet i kategorier som: bevege seg, skjule seg, trygge soner, 
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sosialt delaktig, trekkes med av andre, ny væremåte osv. Det ble i denne fasen sett etter 

fellestrekk mellom deltagerne, men også om det var kontrasterende funn mellom dem. 

Kategoriene favnet variasjoner mellom deltagerne, og det ble vektlagt å få frem variasjonen i 

resultatpresentasjon.   

Det var i analysearbeidet viktig å identifisere deler av teksten som utdypet hvordan 

vektreduksjonen spilte inn i hverdagslivet. Som hjelp til dette ble før og nå brukt som en 

analytisk ordningsmåte, noe som var lagt til rette gjennom intervjuguiden og videre holdt fast 

ved. Kategoriene inneholdt forskjeller i tidslinjen før - nå, og vi valgte i videre analyser å sette 

livet slik det er nå som forgrunn hvor hovedfokus ble tydeliggjort ved å kontrastere mot de 

samme situasjoner og kontekster slik det var før. Videre forfulgte og raffinerte vi hva som var 

endret, og fant etter hvert fellestrekk mellom kategoriene som kunne abstraheres til samlende 

tema. Fortolkningen av kategoriene væremåter og sosial delaktighet ble hjulpet av Goffmans 

perspektiv og analyse av hverdagssituasjoner ved hjelp av roller og selvpresentasjon (12), og 

la til grunn at hvordan vi forhandler og samhandler er uttrykk for ulike roller og identiteter i 

ulike situasjoner. Hans forslag til å se på alminnelige situasjoner som scener i et skuespill der 

mennesker spiller ulike roller, ble brukt som analytisk inspirasjon til å se på hvordan 

deltagerne fikk endrede sosiale roller før og etter operasjonen. 

Analysearbeidet resulterte i tre sentrale tema: rørlighet, synlighet og nye roller - som alle har 

betydning for hvordan en oppfører seg i det offentlige rom. 

Resultat 

Tema 1: Å kunne greie det samme som andre. 

Hverdagslivet stiller krav til rørlighet og bevegelse, og er med på å definere hvem vi er. 

Deltagerne i studien beskrev hvordan de hadde hatt store vanskeligheter med å klare mange 

dagligdagse gjøremål og aktiviteter tidligere, og at de etter vektreduksjonen merket stor 

forandring. Mens det tidligere var tungt å bevege seg, ga de eksempler på hvordan de merket 

en stor endring i dagliglivet ved å kunne bevege seg lettere, som for eksempel bøye seg og 

knytte skolisser, gå lettere i trapper, og for eksempel kunne løpe etter bussen som andre. På 

mange ulike måter fortalte de at de nå kunne klare alminnelige ting som vanligvis tas som en 

selvfølge, slik dette utsagnet er et eksempel på: 
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”Ikke sant, hvis for eksempel neste busstopp er femti meter der borte, og bussen er der nå – 

eller T-banen, så ville jeg ikke hatt sjanse tidligere. Mens nå; - da jeg en gang var på vei ut 

og så bussen, da var det ingen bønn, måtte bare løpe, og skjønte at jeg kunne greie det. Før 

så svetta og sleit jeg, denne gangen greide jeg det. Og det var en slags hverdags-aha-

opplevelse!” 

Enkelte hadde erfart at deltagelse i sosiale fellesskap knyttet til jobb og fritid kunne kreve mer 

enn de kunne klare før de ble operert. Kroppen hadde skapt begrensninger som påvirket hva 

slags kontakt de kunne ha med andre gjennom fritidsaktiviteter. En av deltagerne skulle for 

eksempel være med på paintball som sosial aktivitet etter jobben, men måtte stå på sidelinjen 

fordi det ikke fantes store nok kjeledresser. Selv om ikke alle hadde opplevd at kroppsvekten 

hindret dem tidligere, kunne plager fra knær og hofter eller selve kroppsstørrelsen gjøre det 

nødvendig å begrense eller tilpasse seg. Etter at vekten gikk ned opplevde de at ting ble lettere 

å gjøre, og fortalte at de skjønte først i etterkant hvordan kroppen tidligere hadde hemmet 

dem: 

”Enkelte folk har jeg takka nei til å spille golf med fordi jeg visste at de gikk så fort på banen 

at det orket jeg bare ikke. Men jeg merker en forskjell når jeg spiller golf nå. Det er mye 

greiere å gå nå enn i fjor, og der merker jeg en forskjell på det med balanse og selve spillet i 

forhold til at det ikke er så mye mage og alt som skal koordineres der foran. Så det har blitt 

en helt annen opplevelse.” 

Både deltagerne selv og andre hadde fått en endret oppfatning av hva de kunne være med på 

etter at kroppen var blitt mindre og lettere. Deltagerne merket at endringene ble fanget opp av 

andre uten at det ble snakket om direkte, og plutselig kunne de møte nye forventninger og 

invitasjoner til å delta på aktiviteter som de tidligere aldri ble spurt om å være med på. Dette 

kunne åpne for å gjøre nye ting sammen med andre. En av kvinnene fortalte at den største 

forskjellen på livet nå i forhold til tidligere er at det er lettere å si ja til å være med på ting, 

eksemplifisert gjennom en situasjon der en venninne hadde vært innom på besøk og fortalte at 

hun skulle på tur til slalåmbakken: 

”Okey (deltager), er det noe du pleier å gjøre eller? Ja, det hadde hun (venninne) begynt med 

nå, et par ganger i uka gikk hun opp slalåmbakken. Okey, for meg høres det helt grusomt ut. 

Så spør hun om jeg skal være med. Gå opp slalåmbakken midt på sommeren (deltager)? Ja, 

sier hun (venninne). Da tenkte jeg … selvfølgelig skal jeg være med på det. Og så gikk vi helt 
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opp, og så gikk vi ned, og så tok vi en pause i ti minutter … og så spør hun om vi skal ta en 

tur til? Ja, ja, svarte jeg … og så gikk vi en tur til. Så tenkte jeg at dette hadde jeg aldri gjort 

… men så hadde hun jo heller aldri spurt, for ett år siden … så hadde hun aldri spurt meg.” 

Den store kroppslige forandringen hadde gjort at ikke bare andre, men også de selv ble klar 

over at det åpnet seg nye muligheter i hverdagen. Det kunne for eksempel handle om å ta del i 

fellesskap som de selv hadde stengt seg ute fra på grunn av at kroppen hindret dem fra å 

kunne greie det. Det kunne være ting som de tidligere hadde ønsket å være med på, og at de 

ble klar over at dette nå var blitt mulig: 

”Jobben har en fjelltur en gang i året; jeg får en felles mail på lik linje med andre, men det 

har liksom bare vært å trykke på delete-knappen. Det har ikke vært noe tema for meg å tenke 

at jeg skulle være med. Men i år kom en kollega inn til meg og spurte om jeg skulle være med 

på turen til Jotunheimen. Hun tok det som en selvfølge at jeg ble med, og jeg svarte da at det 

var greit, jeg ble med. Jeg merker nå at jeg kan gjøre ting jeg har lyst til å gjøre, og det er 

greit å gjøre det sammen med andre mennesker. Tidligere fikk jeg ikke gått på samme måten, 

for om ikke lenge hadde jeg vondt i beina fordi jeg ikke fikk på meg skoene ordentlig… Så det 

er en ny verden, det er ikke tvil om det.” 

Tema 2: Å bli sett på samme måte som andre 

Å håndtere å bli sett var et fremtredende tema for deltagerne. Flere beskrev hvordan de 

tidligere hadde trukket seg tilbake og isolert seg på grunn av ubehag ved å bli sett på: 

”Jeg kom jo til et punkt, da jeg var på det største, at jeg murte meg litt inne. Bortsett fra 

jobben var det liksom å komme seg hjem, for der var det trygt og godt. Syntes ikke det var så 

allright å gå til venner hvis det kom andre dit, for jeg følte jo at alle så på meg.” 

Det kom frem eksempler på hvordan informantene hadde funnet måter å skjule seg på. Steder 

hvor de opplevde å være mindre synlig for andres blikk ble betegnet som trygge soner. Slike 

soner var steder hvor de kunne være alene, eller situasjoner hvor de kunne få andres  

oppmerksomhet rettet mot noe annet enn utseende. Det var for eksempel lettere og tryggere på 

jobben, der de kunne bli ansett som for eksempel en dyktig kollega gjennom det arbeidet de 

utførte, og dermed kom utseendet litt i bakgrunnen: 
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”Jeg har alltid vært god i den jobben jeg gjør. Det har vært viktig for meg å være god. Det 

har nok vært min grunn at folk skal se den jobben jeg gjør – jeg ville ikke at de skulle se meg 

på en måte. Jeg ville være ikke-eksisterende, men de måtte på en måte se hva jeg kunne da.” 

Etter at kroppen endret seg ved at vekten gikk ned, hadde det også skjedd en endring på den 

måten at flere av deltagerne nå kunne føle seg mer komfortabel og trygg i møte med andre på 

flere ulike arenaer. De kunne oppleve å ha mer energi og lyst til å gjøre ting som de tidligere 

helst unngikk, og de følte seg mer komfortable utenfor hjemmet eller jobben i samvær med 

andre. De hadde ikke lenger det samme behovet for å skjule seg: 

”Jeg merker at det er lettere å dra på skolen, jeg føler meg ikke like beglodd, så det har 

endret seg. Men det er også en stor forandring at jeg har vært mye mer ute med venner. Etter 

operasjonen har jeg merket at jeg har en helt annen lyst til å gjøre ting med venner, dra på 

kafé, ja dra ut på byen, dra på konserter, tilstelninger. Kino har vi alltid gjort, for da sitter vi 

i mørket liksom.” 

Flere av deltagerne fortalte om at de nå i større grad kunne tåle å bli sett og tre mer frem med 

en kropp som var mer som alle andres. Mens mange tidligere hadde ønsket å skjule seg i store 

klær, fortalte flere om en ny interesse for klær og utseende. De beskrev helt uavhengig av 

alder og kjønn en ny glede over å kunne velge fra vanlig konfeksjon og moteklær. Enkelte sa 

at den største forskjellen fra tidligere var at de nå hadde fått et behov for å ta vare på eget 

utseende, og gjøre det beste ut av seg selv. De ønsket ikke lenger å skjule seg i klærne, men i 

større grad vise seg frem gjennom å pynte seg: 

”… det er jo litt overfladisk, men jeg har stor glede av å kjøpe ting jeg ser bra ut i, at jeg 

finner noe som virkelig passer og klær som jeg faktisk liker. Ja, jeg er plutselig mer opptatt av 

å se bra ut, eller bedre ut – og det handler jo om selvtillit. Så det er nok en av de absolutt 

største forskjellene, at jeg generelt har det bedre og har lyst til å oppleve mer.” 

Mange av deltagerne hadde registrert et skifte fra at de tidligere ofte ble oversett og følte seg 

usynlig i sosiale møter uten at de der og da ønsket det, til at de nå ble sett og regnet med på en 

annen måte i lignende situasjoner. De nye situasjonene kunne også være en utfordring å takle, 

og noen opplevde det rart og sårt at de nå plutselig ble sett og godtatt der de tidligere hadde 

opplevd det motsatte, og det var ikke like lett å håndtere for alle: 
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”Jeg føler vel at folk ser meg igjen, hvis du skjønner hva jeg mener. Før var det slik at folk 

overså deg. Når du kommer inn så er det ingen som ser deg, de ser forbi deg. De registrerer 

at du er der, men de vil ikke ha noen kontakt med deg. Det synes jeg har forandret seg, for jeg 

merker nå at folk ser meg igjen. Det er litt rart, for jeg har jo vært der hele tiden, hva er det 

med dere da? Det er jo også noen av de jeg kjenner som har blitt mer hyggelig og litt mer 

pratsomme enn de har vært før.” 

Tema 3: Å kunne delta som andre og på egne premisser 

Deltagerne i studien hadde merket endring i egen væremåte etter operasjonen. Dette var en ny 

og overraskende erfaring, og noen hadde også fått bemerkninger av andre om at de hadde 

forandret seg. Flere beskrev at de tidligere hadde vært litt tilbakeholdne og forsiktige, mens de 

etter vektnedgangen hadde merket at de deltok mer aktivt i samtaler og diskusjoner. De 

forklarte dette ved at de følte seg sikrere og tryggere sammen med andre, og at de dermed i 

større grad kunne si hva de mente: 

”Du skulle alltid (tidligere) være smilende og munter og det hele, på grunn av at du var tjukk. 

Men jeg synes at jeg nå er mer som alle andre. Jeg har mine meninger, og nå føler jeg at jeg 

kan si hva jeg mener. Før var jeg litt mer forsiktig, mer rund på grunn av at jeg var kraftig. 

Mens nå er jeg mer bestemt, mer sikker. Ja, du blir mer sikker, mer bestemt. Du kommer inn i 

en diskusjon og føler at du er en del av det. Før smilte du, mens nå er du alvorlig – og så 

smiler du. Du kan gjøre begge deler sånn sett.. For jeg var ganske bevisst på at jeg var 

kraftig før; jeg var sikker da og, mens nå er jeg sikker på en annen måte.” 

Deltagerne så i ettertid hvordan de tidligere fulgte visse mønstre for hvordan de opptrådte 

sammen med andre. Det var ikke bare på den ene måten, men på ulike måter avhengig av 

kontekst. Jobb, hjemme eller ulike andre arenaer avgjorde hvilken tone og samværsform som 

var gjeldende. Mange hadde erfart å måtte tilpasse seg for å kunne bli godtatt og få innpass 

hos andre ved for eksempel å være det smilende morsomme innslaget i omgangskretsen: 

”Ja, altså på mange måter er jeg vel mer tydelig nå. Noen ganger så tenker jeg … det er vel 

en endring jeg merker, at det er tenkt sånn: Når du er feit så må du tilpasse deg de andre for 

å få lov til å være med i den kule gjengen. Altså, jeg overdriver, men det er jo på en måte det 

som ligger bak.” 
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Etter operasjonen hadde det skjedd merkbare endringer i disse mønstrene for flere av 

deltagerne, der de hadde opplevd å bli mer aktive deltagere som tar sin plass og dermed tar 

nye roller i samvær med andre. Flere beskriver konkrete situasjoner der de nå er mer bevisst 

sine egne grenser, og at de også tør å kreve mer av andre. En av kvinnene i studien fortalte at 

hun hadde fått tilbakemelding fra sin overordnede om at hun nå var modigere i jobben. Selv 

opplevde hun at hun har fått økt selvtillit, og at hun var litt tøffere til å si ifra og stille krav til 

kollegaer og underordnede på en annen måte: 

”I stedet for å pushe andre til å gjøre jobben sin sjøl (tidligere), så var det lettere for meg å 

tenke at jeg kunne hjelpe med å ta unna litt. Men det merker jeg, at jeg jobber ikke så mye nå. 

Jeg er blitt flinkere til å si fra og stille krav. Jeg vet ikke om jeg er mer effektiv?” 

Enkelte snakket om tilbakemeldinger fra familie og andre om at de generelt var blitt mer 

positiv og åpen for forslag og hadde lettere for å si ja til å delta på ting sosialt. Men de var 

samtidig mer bevisst på og opptatt av behovet for å sette egne grenser og prioritere seg selv, 

og hadde sett betydningen av å kunne si både ja og nei: 

”Før kunne jeg sitte en hel søndag og jobbe hvis det var dårlig vær, det gjorde ikke noe 

uansett. Mens nå har jeg liksom andre ting jeg har lyst til å bruke søndagen til, gå i skauen 

eller besøke noen. Jeg merker at jeg jobber nok mindre nå; jeg prøver å konsentrere jobben 

fra mandag til fredag. Jeg kan faktisk gjøre andre ting i helgene. Jeg har tenkt litt over at jeg 

jobber mindre nå og er flinkere til å skru av PC’en.” 

Diskusjon 

Funnene i studien viste at hverdagslivet til deltagerne var blitt annerledes etter at de gikk så 

betydelig ned i vekt. Vi har analysert frem tre tema hvor slike endringer illustreres, 

henholdsvis rørlighet, synlighet og nye roller. Det hadde skjedd store forandringer i 

levemåten, og fellesttrekk ved alle temaene er at det handler om å være i det offentlige rom på 

nye måter. 

De fleste hverdagsliger gjøremål og aktiviteter var blitt lettere etter operasjonen. Dette innbar 

mer valgfrihet og større mangfold i livsutfoldelsen, slik at de nå kunne gjøre og delta mer på 

samme måter som andre. Å gjøre som alle andre forstås ofte som å være normal (13). At det 
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er viktig at hverdagsliv og roller normaliseres er også vist i flere studier hos for eksempel 

personer med kroniske progressive sykdommer og livstruende sykdommer (14, 15, 16). 

Normalitet kan forstås på ulike måter. Funn i studien viste at det var blitt lettere å bruke 

kroppen og være ute blant folk, og at det å ta større del i det sosiale liv var viktige aspekt ved 

å oppleve bedring eller normalisering. Det å bli bedre eller normal igjen kan innebære bedring 

av helse i biologisk betydning, men kan også forstås som å leve et betydningsfullt og 

akseptabelt liv, i tråd med hvordan recovery-litteraturen forholder seg til normalitetsbegrepet 

(14, 17). Analysene i studien viste at praktiske og sosiale konsekvenser av det å kunne gjøre 

og velge fritt som andre hadde stor betydning for deltagerne. De kunne velge mer ut i fra sine 

egne preferanser og behov, og det kan hevdes at de gjennom dette opplevde å bli mer normal 

og mer som andre. (13) 

Etter operasjonen opplevde deltagerne å bli sett på nye måter. Analysene viste at de ikke 

lenger hadde behov for å skjule seg; de kunne gli inn i mengden med et utseende som var mer 

lik alle andres, og opplevde dermed samtidig å bli sett og anerkjent på lik linje med andre. 

Erving Goffman viser i boken Stigma (22) at mennesker bedømmer en fremmeds 

karaktertrekk ved å betrakte vedkommendes umiddelbare utseende. Stigma forstås som en 

spesiell relasjon mellom en egenskap og en stereotyp klassifisering av mennesker (22). Den 

sosiale kontrollen kan derfor tenkes å ha virket styrende for hva man kan tillate seg å gjøre 

dersom man har en kropp som avviker fra det som anses som normalt eller attraktivt i den 

kulturen man lever i. Når utseendet imidlertid endret seg til det mer normale, symboliserte det 

noe helt annet enn tidligere, og fikk ny betydning for hvem de ble oppfattet som i relasjon til 

andre. De ble tillagt helt nye egenskaper, og måtte på grunnlag av dette skape en ny identitet i 

samhandling med andre. Deltagere måtte i henhold til Goffmans teorier tilpasse seg og 

forhandle om nye posisjoner, der det måtte skapes en ny samhandlingsorden med enighet om 

hvilke roller de nå skulle ha (12). 

Kulturen er med på å forme hva som er normalt og unormalt i samfunnet, og enkelte avvik er 

mer stigmatiserende enn andre (18). Utseende tillegges stor betydning, og fedme bryter totalt 

med det slanke kroppsidealet i den vestlige verden. Helsevesen og media kan påstås å ha 

bidratt til å opprettholde et stereotypt og stigmatiserende syn på sykelig overvektige gjennom 

koblinger til ansvarsløs livsstil og svak moral hos overvektige som ikke tar vare på seg selv 

og har kontroll (19, 20, 21). Ved dette pekes det på hva som er underforstått uønsket eller 

annerledes. 
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Utseende og kropp er underlagt strenge kulturelle normer, og deltagerne hadde ved å gå ned i 

vekt nærmet seg det mer ønskede og aksepterte idealet. Dette kan medvirke til at det blir en 

stor lettelse ikke bare direkte på grunn av vektreduksjonen, men også indirekte gjennom 

oppnåelsen av en politisk og kulturelt mer ønskbar kropp, og som i større grad passer normen 

(13). Analysene viste at det nye utseendet hadde stor betydning for deltagernes opplevelse av 

å bli sett og inkludert på nye måter. Det var lettere å være ute blant folk når de var som de 

fleste andre, og deltagerne kan sies å ha fått ny sosial identitet der de blant annet var del av et 

”vi” i motsetning til ”jeg” og ”de andre”.  

Innlemmelsen i en kulturell normalitet kan også innbære mer rom for variasjon, i motsetning 

til de stereotypt pregede rollene knyttet til fedme. Data viste at deltagerne hadde fått nye roller 

i sosiale sammenhenger. Fra å spille rollen som blid moromann ”for å få lov til å være med i 

den kule gjengen”, viste det seg at flere nå var mer tydelig og bestemt, satte grenser, og 

dermed fremforhandlet nye roller i sosiale sammenhenger. 

Det kan være slitsomt å være annerledes, og derfor nødvendig å ta i bruk et annet register i 

samvær med andre: være blid og morsom men samtidig forsiktig, la andre styre osv. Etter 

vektnedgangen var det ikke lenger nødvendig, da de var mer som andre. Dette ble også lagt 

merke til av folk de var sammen med. Det kan hevdes at de ble sett på andre måter, men også 

at de selv gjorde krav på å være mer synlig og deltagende på egne premisser. De kunne nå 

vise flere sider av seg selv, og hadde flere valgmuligheter – i motsetning til at flere tidligere 

hadde stått litt mer anonymt på sidelinjen. 

Sett i lys av Goffmans teorier endres sosial identitet avhengig av ulike sosiale situasjoner, og 

skapes hele tiden i samhandling med andre (12, 18). Samtidig er ikke sosial respons på 

hvordan vi oppfører oss entydig, og det må pekes tilbake på at hvordan kroppen ser ut har en 

betydning for hvem vi er i det sosiale rom. Sett i dette perspektivet kan det hevdes at vi blir 

det andre gjør oss til gjennom sosiale interaksjoner og kulturelle normer. Deltagerne viste 

gjennom endret væremåte og nye roller at de hadde fått ny sosial identitet etter 

vektnedgangen. De kunne være på ulike måter, akkurat som alle andre. 

Siden forskeren er instrumentet for å skape, analysere og fortolke materialet (22), må 

forforståelsen bevisstgjøres og tydeliggjøres under forskningsprosessen. Bakgrunnen som 

fysioterapeut preget allerede intervjuguiden ved en forståelse av at stor vektreduksjon kunne 

påvirke hverdagslivet til deltagerne. Det som allikevel overrasket og utfordret meg, var hvor 
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stor betydning kroppen får for hvem vi er i det sosiale rom – vår sosiale identitet. Det å kunne 

bevege seg er et viktig premiss for å kunne være sosial og delta som alle andre, men 

analyseprosessen gjorde det nødvendig å utvide forståelsen og åpne for nye betydninger. På 

denne måten, og med nyttige diskusjoner og innspill fra veileder, har jeg lykkes med å utvide 

min forståelse sammenlignet med utgangspunktet. 

Kvalitative intervju kan være egnet til å få frem eksempler på samhandling og roller i ulike 

kontekster, og ble vurdert som aktuell metode i forhold til problemstilling og perspektiv. 

Empiriske data må her sees som en koproduksjon der historiene som fremkommer vil bære 

preg av deltagernes situasjonspregede fortolkning og fremstilling av gitte situasjoner (23). 

Mange av historiene handlet om fysisk aktivitet, og det er nærliggende å tenke at intervjuene 

kunne være farget av min bakgrunn. En annen mulighet er at det like mye speiler en generell 

trenings- og aktivitetsdiskurs i det norske samfunn (19, 21), samt en nødvendig forpliktelse 

hos deltagerne i forhold til livsstilsendring etter GBP. Erfaringer som trekkes frem 

underbygger kvantitativ forskning som viser til bedret livskvalitet etter GBP, der denne 

studiens bidrag er utfyllende funn som tidligere har vært lite diskutert med hensyn til endret 

identitet og nye sosiale roller. Resultatene styrkes av at de har fellestrekk med enkelte funn i 

nyere kvalitative studier (9,10), der det kom frem at vektreduksjon etter GBP også medførte 

endring i sosial deltagelse og roller, men diskutert i fenomenologisk perspektiv. 

Intervjuerens erfaring og sensitivitet har betydning for kvalitet på intervjuene. Lang klinisk 

erfaring og kommunikasjon med ulike pasientgrupper var til hjelp i forhold til avveininger om 

bruk av oppfølgingsspørsmål, samt la deltagerne få tilstrekkelig tid til refleksjon og ikke 

avbryte dem. Samtalene forløp lett, og det var lite behov for å styre samtalene tilbake til det 

aktuelle tema. 

Resultatene i studien bygger på data fra et utvalg på seks personer med god variasjon i alder, 

kjønn, sivilstatus, utdannelse og yrkesbakgrunn. Det kom frem nyanserte og varierte historier 

og erfaringer, som hadde klare felles trekk. Dette sannsynliggjør at tema som ble analysert 

frem også kan gjelde for andre pasienter som har gjennomgått fedmeoperasjoner. 

Konklusjon 

En lettere og mindre kropp gjorde det ikke bare lettere for deltagerne å bevege seg og delta i 

det sosiale liv, men fikk også stor betydning for hvem de er i det sosiale rom. Deltagerne ble 
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sett og oppfattet på nye måter med en ny sosial identitet. De hadde fått mulighet til å leve et 

hverdagsliv mer på lik linje med andre og kunne ta del i sosiale fellesskap i større grad enn 

tidligere, noe som viste seg å ha stor betydning for opplevd bedring. Studien bidrar med funn 

som kan være interessant og viktig i forhold til planlegging av behandlings- og 

oppfølgingstilbud, men bør understøttes av ytterligere forskning. 
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Prosjektsøknad ble behandlet og godkjent  av REK Sør-Øst A 2.des. 2010, under forutsetning 

av at beredskap ble konkretisert. 

                                        Informanten er i en sårbar situasjon, som det er viktig å være klar 

over som forsker. Temaer som blir berørt under samtalen/intervjuet kan sette i gang prosesser 

etter intervjuet, som kan gjøre at det oppstår behov for hjelp eller bistand fra fagperson. 

Dersom en slik situasjon skulle oppstå vil psykiater tilknyttet Bærum Sykehus, Fredrik 

Jakhelln, stille seg tilgjengelig for bistand for informanten. Dersom det er behov for videre 

ivaretagelse vil han sørge for at dette skjer lokalt i vedkommendes egen hjemkommune. 
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Vedlegg 2: Informasjonsbrev og samtykkeskjema 

Forespørsel om å delta i forskningsprosjektet: 

”Lettere kropp – endret  liv?  - hvordan spiller kroppslige endringer 

etter gastric bypass-operasjon inn i hverdagslivet? 

Bakgrunn og hensikt  
Kirurgisk behandling av fedme har hatt et økende fokus både fra helsemyndigheter 
og medias side. Flere større forskningsstudier har vist gode langtidsresultater m.h.t. 
redusert vekt og målbar helsemessig gevinst. Det eksisterer derimot fortsatt lite 
forskningsbasert kunnskap om hvordan personen selv erfarer og håndterer endret 
kropp, - hvordan den nye kroppen ”leves” og håndteres i hverdagen og det sosiale liv 
etter operasjonen. 
 
Vi er i denne sammenheng opptatt av å kaste lys over om og på hvilke måter 
kroppsendring kan spille inn, hvordan den enkelte lever og håndterer ulike 
hverdagslige og sosiale situasjoner og sammenhenger etter gastric bypass-
operasjon. Hensikten er å undersøke på hvilke måter endret kropp kan få betydning 
for hverdagslivet.  
 
Hva innebærer studien? 
Vi ønsker å snakke med kvinner og menn som har gjennomgått gastric bypass-
operasjon for å få økt kunnskap om hvordan endret kropp kan spille inn i hverdagsliv 
og sosiale roller.   
Det er ønskelig å gjennomføre et intervju i samtale-form mellom meg og den enkelte 
deltager, som har gjennomgått gastric bypass-operasjon for ca. ½ år siden. Ut fra 
erfaring antar vi at intervjuet vil vare i ca. 1-1,5 time. I intervjuet vil vi komme til å 
snakke om ditt hverdagsliv og hvordan det er og hvordan det var før. Tid og sted for 
intervjuet avtales på forhånd, slik at det passer best mulig for begge. Dersom du 
tillater det, er det ønskelig at samtalen tas opp på lydbånd. 
Studien gjennomføres av Liv Marie Odland, masterstudent ved Institutt for Helse og 
Samfunn, Universitetet i Oslo, og studien er en del av en mastergradsoppgave. 
Prosjektleder for studien er Anne Marit Mengshoel, professor ved Institutt for Helse 
og samfunn, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. 
 
Mulige fordeler og ulemper 
Fordelen ved studien er at du gjennom ditt bidrag kan være med på å kaste lys over 
temaer som ikke er studert tidligere, og derved frembringe et mer nyansert bilde og 
økt kunnskapsgrunnlag som kan være til nytte for andre i lignende situasjoner. 
Det kan være en mulighet for at temaer som blir berørt i samtalen kan sette i gang 
tanker eller prosesser hos deg i etterkant. Dersom dette skulle bli vanskelig for deg 
etterpå og du trenger hjelp for å takle det, skal vi bistå deg slik at du får hjelp. 
 
Hva skjer med informasjonen om deg? 
Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik det er beskrevet i 
hensikten med studien. Alle navn og persondata vil anonymiseres slik at direkte 
gjenkjennelse ikke er mulig verken i arbeid med analysen, i tekster som utarbeides 
underveis eller i den ferdige masteroppgaven. Tekster vil være avidentifisert, og 
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sammenheng mellom deg og tekst vil bare være kjent av den du har samtalen med. 
Alle opplysninger vil behandles konfidensielt. En kode knytter ditt navn til 
opplysninger på lydbåndet, og denne koblingen og selve lydbåndene er det bare 
prosjektleder og masterstudenten som gjennomfører intervjuene som vil ha tilgang til. 
Lydbånd og kodebok oppbevares i et låst skap, og vil bli slettet når prosjektet er 
avsluttet, senest desember 2011.  
 
Frivillig deltagelse 
Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst, og uten å begrunne det trekke 
deg fra studien. Dette vil ikke få konsekvenser for annen type behandling du deltar i. 
Dersom du trekker deg vil alle innsamlede data om deg bli slettet. 

Dersom du ønsker å delta i forskningsstudien, bes du om å fylle ut vedlagte 
Samtykkeerklæring, og returnere i den ferdigfrankerte konvolutten som følger med. 
Jeg vil så ta kontakt for å avtale tid og sted for samtale/intervju, slik at det passer 
best mulig for deg. 

Ved spørsmål om studien kan du kontakte masterstudent Liv Marie Odland.        
mobil: 97959083 eller pr. e-post: livmarie.odland@gmail.com 
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Samtykkeerklæring:  

Jeg har mottatt skriftlig informasjon om studien ”Lettere kropp – endret liv?”, som skal 

omhandle hvordan kroppslig endring etter gastric bypass-operasjon kan spille inn i 

hverdagslivet, og samtykker i å delta i forskningsprosjektet.. 

 

 

Signatur 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefonnummer: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Vedlegg 3 

 INTERVJUGUIDE 

Tema som ønskes utdypet ved intervjuene. I tillegg kommer eventuelle relevante 

tema som skulle komme opp i møte med informantene. Intervjuguiden kan revideres 

underveis som man ser hvor fokus bør rettes eller konsenteres. 

Personlige opplysninger / bakgrunn: 

Kan du fortelle litt om deg selv…: alder, sivilstatus, utdanning/arbeid, interesser? 

Hvor lenge er det siden operasjonen? 

Hverdagsliv / familie:  

Kan du fortelle litt om hverdagen slik det er nå? 

Hva gjør du og har du ansvar for, hva bidrar andre med, trives du?  

Hvordan var hverdagen din før operasjonen? Er det noen forskjell slik det er i dag og 

slik det var før?       

Når eller i hvilke situasjoner opplever du størst endring? Kan du fortelle litt mer om en 

slik situasjon – gi et eksempel? 

Arbeidsliv: 

Kan du fortelle litt om en typisk dag på jobb slik det er i dag?   

Kan du fortelle meg litt om hvem du samarbeider med (arbeidskollegaer)? Hvordan 

fungerer samarbeidet med dem - før og nå?  

Hvordan er det for deg i den typiske jobbsituasjonen? (Hva gjør du, gjøres det på 
samme måte nå som tidligere?)  

Har det skjedd noen forandringer for deg i forhold til jobben? (Kan du gi et eksempel 
på en slik forandring?)  

Sosialt liv: 

Hva gjør du med venner / familie i fritiden? 

Kan du fortelle litt om hva vennene dine syntes om at du var tykk, at du ville 

opereres, og hva sier de om det i dag? 

Er det noen situasjoner der du spesielt opplever endring etter operasjonen? 

………………………………Hva er den største forskjellen nå, fra livet da du var som 

tykkest? Kan du fortelle litt mer om det – gi eksempel?   


