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SAMMANFATTNING 
  
Bakgrund Idag är Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) en vanlig behandlingsform mot 

fetma med väldokumenterade effekter på långsiktig viktminskning. De faktorer som 

bidrar till viktnedgången efter RYGB är komplexa och delvis oklara, varav en är 

smakförändringar. Betydelsen av smakförändringar på patienternas matvanor är relativt 

outforskad liksom patienternas egna upplevelser av fenomenet. Hur skulle patienterna 

beskriva sina smakförändringar och hur har det påverkat dem fysiskt och psykiskt? 

Syfte Syftet med studien är att utforska upplevelser och erfarenheter av 

smakförändringar hos patienter som genomgått en RYGB.  

Metod Sex kvalitativa djupintervjuer genomfördes med informanter som genomgått 

RYGB i Värmland, 2012, och som upplevt smakförändringar. Informanterna söktes upp 

via Scandinavian Obesity Surgery Registry (Soreg) och intervjuades enskilt. Vid 

intervjuerna användes en semistrukturerad frågeguide som stöd. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades ordagrant. Transkriberat material analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat Informanterna upplevde skillnader i både smak och konsistens efter 

operationen vilka sammanfattas under begreppet ”sensoriska förändringar”.   

De vanligaste förändringarna var en sänkt preferens för söta och feta livsmedel samt för 

alkohol och en ökad preferens för salta livsmedel. De sensoriska förändringarna 

inverkade positivt på matvanor och vikt och den dominerande känslan hos 

informanterna var tacksamhet. Andra känslor som uppstod var bland annat besvikelse, 

förvåning och saknad, då mat som tidigare uppskattats inte längre kunde avnjutas i 

samma utsträckning.  Informanterna upplevde ofta sensoriska förändringar och 

överkänslighet av samma livsmedel men ansåg att de var fristående fenomen. 

Slutsats Sensoriska förändringar efter RYGB väckte övervägande positiva känslor och 

underlättade övergången till hälsosammare livsmedelsval. Ökad information om 

sensoriska förändringar före operation skulle kunna öka förberedelsen och tryggheten 

för patienten.  

  



 

ABSTRACT  
 

Background Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) is a common treatment for obesity 

with well- documented effects on long-term weight reduction. The mechanisms by 

which RYGB causes weight loss are complex and not fully understood, but partly 

include taste changes. The importance of these changes on patients eating habits is 

relatively unexplored as well as their own experiences of the phenomenon. How would 

patients describe their taste changes and how has it affected them physically and 

psychologically? 

Objective The purpose of this study is to explore the perceptions and experiences of 

taste changes in patients who have undergone RYGB surgery 

Method Six qualitative interviews were performed with informants who underwent 

RYGB in Värmland, 2012, and who experienced taste changes. The informants were 

found from Scandinavian Obesity Surgery Registry (Soreg) and were interviewed 

separately. To assist the interviews a semi-structured interview guide was used. The 

interviews were recorded and transcribed verbatim. Transcribed material was analyzed 

using qualitative content analysis. 

Results The informants were found to experience differences in both taste and texture 

after surgery and these were concentrated to the concept "sensory changes". The most 

common changes were a reduced preference for sweet and fatty foods as well as for 

alcohol, and an increased preference for salty foods. The sensory changes had a positive 

impact on eating habits and weight. The dominant feeling was gratitude. Other emotions 

that arose were disappointment, surprise and longing, when food that previously had 

been appreciated no longer could be enjoyed to the same degree. 

The informants often experienced sensory changes and hypersensitivity of the same 

food but felt that they were stand-alone phenomenon. 

Conclusion Sensory changes after RYGB mainly aroused positive feelings and 

facilitated the transition to healthier food choices. Increased information about sensory 

changes before surgery could increase the preparation and safety for patients. 
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1 BAKGRUND 
 
Fetma (BMI >30 kg/m

2
) är ett växande problem i stora delar av världen och i Sverige har 

antalet personer med fetma nästan fördubblats under de senaste 20 åren (1). Idag beräknas 

ungefär 14 % av svenskarna lida av fetma (2). Riskerna för allvarliga följdsjukdomar ökar 

markant vid ett BMI runt 30 (1). När fetma väl har uppstått är den i regel svårbehandlad och 

konventionella metoder såsom kost och livsstilsbehandling är ofta otillräckliga för att uppnå 

en bestående viktminskning (3-4). Överviktskirurgi är i nuläget den mest effektiva 

behandlingen av fetma för att få en större viktnedgång med ett långsiktigt resultat (1, 3-5).  

Av de kirurgiska metoder som används i Sverige är Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) den 

vanligaste och utgör cirka 97 % av alla operationer (6). RYGB har också den starkaste 

vetenskapliga dokumentationen (1, 6). Operationen utförs genom att en liten magsäcksficka 

skapas, motsvarande ca 5 % av magsäckens normala storlek. Denna kopplas sedan direkt till 

jejunum och duodenum kopplas bort (4, 7). Individer som genomgår en RYGB går i 

genomsnitt ner 27 % av kroppsvikten (3) och uppvisar förändringar av hormonnivåer (7).  

Mekanismerna bakom viktnedgången efter RYGB är inte helt klarlagda. Förutom de 

kostrekommendationer som ges av sjukvården spelar flera faktorer in såsom mindre magsäck, 

minskad hunger, ökad mättnad, ändrad måltidsfrekvens, mindre kaloritäta livsmedel, ökad 

energiförbrukning samt en minskning av belöningssignaler efter matintag (5, 8-9). Ytterligare 

en faktor som kommit att undersökas på senare tid är operationens påverkan på 

smakförändringar och smakpreferenser (5, 7-9). Framförallt ses ett minskat intag av fett- och 

sockerrika livsmedel (5, 7-8, 10-11). Detta framkommer även i studier på råttor (8-9, 12) 

vilket understryker att fenomenet inte enbart har psykologiska grunder. Fett och socker kan 

skapa gastrointestinala besvär efter RYGB men smakförändringarna tycks kunna vara 

oberoende av dessa (5, 10, 13). Studier där deltagarna givits olika koncentrationer av 

sukroslösningar visar på en signifikant lägre smaktröskel för sött efter RYGB (10, 12). 

Andelen protein har visat sig öka till följd av minskat intag av feta och sockerrika livsmedel 

(11, 13). Samtidigt ses ofta en sänkt preferens för kött (10) med det är oklart om detta beror 

på smakförändringar eller en ökad aversion till följd av försämrad matsmältning (10-11). 

Även smakförändringar av salt förekommer, där en ökad preferens ses (14-15).  

En översiktsartikel sammanfattar att förändringar av smakpreferenser verkar vara en stor 

anledning till viktnedgången efter RYGB men att fler studier behövs för att klargöra 

mekanismerna bakom fenomenet (5).  I litteraturen talas det om fem grundsmaker; sött, salt, 

bittert, surt och umami (7). Fett räknas generellt inte till grundsmakerna men dess textur 

påverkar neuroner i samma del av hjärnan som smakcentrum sitter och kan därför inverka på 

smakupplevelsen (5). En senare studie visar dock att det, förutom texturen, även är andra 

komponenter i fett som kan aktivera smakreceptorer (16).  

Få studier har undersökt förekomsten av smakförändringar efter RYGB men två studier visar 

en prevalens på 73-82 % (14, 17). Baserat på antalet RYGB operationer (6) skulle detta 

innebära att cirka 5200- 5800 personer årligen får smakförändringar Sverige.  

Hur RYGB påverkar smakupplevelser är ännu oklart men flera studier tar upp teorin om en 

förändrad hormonell påverkan av signaler till hjärnan, till smaklökarna eller till dem båda (5, 

7-9).  

Studier på området smakförändringar är framförallt gjorda genom enkätundersökningar och 

laboratoriska smaktester. Enligt kännedom finns inga studier som, genom öppna intervjuer, 

undersöker RYGB-opererades upplevelser och erfarenheter kring smakförändringar. En sådan 

studie kan ge mer nyanserade svar på vilka fördelar och nackdelar som de kan föra med sig 



6 

fysiskt, psykiskt och socialt samt belysa områden där kunskapsunderlaget ännu är tunt och 

öppna upp för vidare forskning.  

 

2 SYFTE 
 
Syftet med studien är att utforska upplevelser och erfarenheter av smakförändringar hos 

patienter som genomgått en RYGB-operation 

 

3 METOD  

3.1 Val av metod 
Upplevelser och erfarenheter av smaker är subjektivt och förmedlas genom att i ord beskriva 

dem. I denna studie har en kvalitativ ansats valts eftersom den ger möjlighet att nå en 

fördjupad förståelse för det som avses studeras, samt en öppenhet för oväntade fenomen och 

följsamhet under processen (18, s. 30-32, 19, s. 17). En kvalitativ intervju tar hänsyn till den 

intervjuades livsvärld, söker nyanserade beskrivningar av denna och har inte kvantifiering 

som mål (19, s. 43-44, 20, s. 32, s. 53).  

3.2 Urval och rekrytering 
Sex informanter deltog i studien. De söktes upp via Scandinavian obesity surgery registry 

(SOReg); ett skandinaviskt kvalitetsregister med syfte att utveckla och övervaka effekter efter 

obesitaskirurgi (6, 21) och rekryterades via telefon. Information om studien gavs både 

muntligt och skriftligt via ett brev som skickades till informanternas hemadress, innan de 

lämnade sitt samtycke till att delta (Bilaga 1). Urvalskriterierna var individer bosatta i 

Värmland, som opererats med RYGB 12-18 månader innan studien och som upplevt 

smakförändringar efter operationen. Det nämnda tidsintervallet valdes, dels för att 

informanterna skulle ha hunnit uppleva förändringar och dels för att de inte skulle ha hunnit 

glömma bort tidiga upplevelser av fenomenet. Samma intervall för samtliga informanter 

reducerar också tidsskillnaden som felkälla. 

För att spegla erfarenheter hos både kvinnor och män och därmed få ett bredare perspektiv var 

målsättningen att rekrytera tre kvinnliga och tre manliga informanter. Fem kvinnor 

kontaktades via telefon innan tre frivilliga deltagare hittades. Av de övriga två hade en inte 

upplevt smakförändring medan den andra inte ville delta då operationen genomförts utan 

vetskap hos hennes omgivning. Femton män kontaktades via telefon innan tre frivilliga 

deltagare hittades. De övriga tolv hade inte upplevt smakförändringar vilket innebar att 

samtliga män som passade in på kriteriet var villiga att delta.  

3.3 Litteratursökning och datainsamling 
Vetenskapliga artiklar söktes upp via Pubmed (National Library of Medicine's collection 

database), JAMA (The Journal of the American Medical Association), BMJ Open (British 

Medical Journal open) och APA (American Psychological Association). Sökord som 

användes var främst kombinationer av orden “gastric bypass”, ”taste”, “changes”, “food”, 

”habits”, ”pattern”, “preferences”, ”reward”, ”alcohol”.  Datainsamling skedde genom 

individuella kvalitativa intervjuer. Innan intervjun startade fick informanterna fylla i ett 

bakgrundsformulär om sig själva med frågor om kön, vikt, ålder och sysselsättning (Bilaga 2). 

Inför intervjuerna utformades en halvstrukturerad intervjuguide (Bilaga 3). Den vägdes noga 

mot syftet och bestod huvudsakligen av korta och öppna frågor för att informanterna skulle 

känna sig fria att ge innehållsrika svar (18 s. 150).  

I kvalitativa studier är det inte önskvärt att standardisera intervjusituationen (19, s. 68, 20, s. 

54, s. 71). Intervjuguiden användes som stöd men det var huvudsakligen informanternas fria 
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berättelse som styrde intervjun. Intervjuguiden modifierades allteftersom för att optimera 

datainsamlingen och anpassades till den enskilde informanten. Innan datainsamlingen 

påbörjades lästes intervjuguiden igenom av två arbetskamrater till mig som arbetar med 

patientgruppen RYGB, men behövde inte redigeras. 

Informanterna fick själva välja plats, datum och tidpunkt för intervjun. Två intervjuer 

genomfördes i ett biblioteksrum, en på informantens arbetsplats, två på ett café och en på 

restaurang. Alla intervjuplatser var lugna och utan åhörare. Biblioteket och restaurangen var 

helt avskilda från andra människor medan arbetsplatsen och caféet hade ljud och människor 

längre bort i bakgrunden. Valet av plats har stor betydelse vid enskilda intervjuer och är 

viktigt för att skapa en avslappnad stämning där informanten kan känna sig bekväm (20, s. 

65).  

Intervjuerna inleddes genom en orientering där informationen om studien repeterades och 

informanten tillfrågades om denne hade några frågor innan intervjun påbörjades (20, s. 144).  

Informanten fick tala fritt före, efter och under själva intervjun utan att bli avbruten. 

Frågornas form och ordningsföljd varierade mellan de olika intervjuerna för att på ett naturligt 

sätt följa upp informantens svar och berättelser och hålla intervjun flytande. Vid oklarheter 

tillfrågades informanten om svaret uppfattats korrekt och vid intervjuns slut sammanfattades 

intervjun för att rätta till eventuella missförstånd. Informanten tillfrågades även om denne 

hade några fler frågor att ta upp eller mer att tillägga (20, s. 61, s. 144). Informanterna 

intervjuades enskilt, vid ett tillfälle. De informanter som bett om ett exemplar av uppsatsen 

utlovades att få denna hemskickad efter studiens slut.  En informant hörde av sig efter 

intervjun för att göra ett tillägg som sedan lades till intervjumaterialet. Två informanter 

kontaktades efter intervjun för att komplettera svaren. 

Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter och spelades in med diktafon för att underlätta 

analysarbetet (19, s. 71). Intervjufilerna transkriberades därefter ordagrant, allteftersom de 

genomfördes. En skriftlig text ger bättre möjligheter till systematisk genomgång och 

vetenskaplig standard (19, s. 81). Närspråkliga element såsom tystnad, tvekan och skratt 

förtydligades inom hakparentes för att helheten av intervjun skulle förstås lättare inför 

analysen. Transkriberingen utfördes inom två dygn efter varje enskild intervju. Ljudfilerna 

raderades när studien avslutats. Samtliga intervjuer var genomförda inom tre veckor. 

3.4 Analys 
3.4.1 Min roll som författare och min förförståelse 
Forskning bygger på tolkningar av det vi studerar (18, s. 77). Det är viktigt att vara bekant 

med temat för att kunna ställa relevanta frågor (20, s. 122) samtidigt som det är centralt att ha 

ett kritiskt förhållningssätt till sin förförståelse. Förförståelsen kan innebära en viktig del av 

motivationen och ge styrka åt studien men kan också begränsa möjligheten att ta in nya 

insikter och kunskap (18, s. 45).   

Den förförståelse jag bar med mig bestod av den erfarenhetsbaserade förförståelsen - fyra års 

yrkeserfarenhet av att träffa RYGB patienter enskilt och i grupp - och den teoretiska 

förförståelsen - studier i kostvetenskap samt litteratur som lästs specifikt inför denna studie. 

Under intervjun och analysarbetet eftersträvades en kontinuerlig reflektion över mitt kritiska 

perspektiv för att kontrollera förförståelsen.  

3.4.2 Analysarbetet 
Analysen bygger en bro mellan rådata och resultat genom tolkning och sammanfattning (19, s. 

93). Det utfördes en kvalitativ innehållsanalys av det transkriberade intervjumaterialet (Tabell 

1). Ansatsen var induktiv och inspirerad av Graneheim och Lundman (22).  Först lästes de 
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transkriberade intervjuerna igenom några gånger för att skapa en övergripande bild av 

innehållet. Därefter sorterades meningsbärande enheter ut, det vill säga, meningar eller fraser 

som innehöll relevant information för studiens syfte. Delar som inte var relevant för syftet 

togs inte med. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan med målsättningen att 

bibehålla kärnan i innehållet. De kondenserade meningsbärande enheterna försågs med koder 

som kort beskrev deras innehåll. Koder med liknande innehåll samlades sedan in under olika 

subkategorier som beskrev kodernas gemensamma innehåll. Därefter skapades kategorier som 

sammanband subkategoriernas underliggande budskap. Dessa sammanfördes slutligen till två 

huvudområden och används som rubriker. Resultatet förtydligades med utvalda citat (18, s. 

109).  

Koder, subkategorier och kategorier döptes om, förflyttades och justerades allteftersom 

analysarbetet fortlöpte och studiens syfte samt förförståelsen hades i åtanke under hela 

processen. Under och efter analysen lästes det transkriberade råmaterialet igenom igen så att 

viktiga bitar inte skulle förbises. 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen i en studie om upplevelser och erfarenheter av sensoriska förändringar 
hos patienter som genomgått gastric bypass-operation som medicinsk behandling för fetma, 2012 (n=6). 
Värmland, Sverige. Studien genomförd hösten 2014.  

 

Meningsbärande enhet 

 

Kondenserad 

meningsbärande enhet 

 

Kod 

 

Subkategori 

 

Kategori 

 

… sen salt, jag saltar 

mer… det smakar för 

lite salt, […] det blir 

besvärligt när jag lagar 

mat. . just när man lagar 

mat, där är det lite svårt, 

att ”nä, det här smakar 

väl ingenting”, men jag 

vågar ju inte vräka på, 

då kanske andra inte äter 

å undrar om jag har 

tappat saltkaret i grytan! 

 

 

Smakar för lite salt och 

saltar mer på maten 

 

 

 

Oro för vad ska andra 

tycka om matlagningen 

 

Kryddor 

 

 

 

 

Oro, rädsla 

att göra fel 

 

Sensoriska 

förändringar 

 

 

 

Social 

osäkerhet 

 

Hur sensoriska 

förändringar och 

överkänslighet påverkat 

matvanor 

 

Känslor och tankar till 

följd av sensoriska 

förändringar 

3.5 Etiska aspekter  
Informanterna söktes upp via SOReg. Alla patienter får, före operationen, information om 

detta register och dess syfte; att utveckla och övervaka effekter efter obesitaskirurgi (21). 

Samtliga informanter var tidigare patienter till mig. Sex månader efter operation utremitteras 

patienterna till primärvården vilket gör att de vid intervjutillfället inte längre hade mig som 

vårdgivare och således inte befann sig i samma beroendesituation. Dock kan den tidigare 

relationen ändå ha inneburit en viss press att delta i studien.  

Informanterna erhöll information om studien både muntligt och skriftligt innan de gav sitt 

samtycke till att delta. Strax före intervjuerna repeterades denna information. De kunde när 

som helst avbryta deltagandet utan att förklara varför. Alla fick kontaktuppgifter till mig om 

eventuella frågor skulle uppstå. Konfidentialiteten tillsågs genom att informanterna gavs olika 

nummer vid analysen och vid redovisningen av resultatet. Skriftligt och inspelat material 

förvarades på ett säkert sätt och var otillgängligt för utomstående. Identifierande material 

raderades vid studiens slut (19, s. 78-79). Enligt Medicinska forskningsrådet (23) är detta 

grundläggande forskningsetiska principer. Studien är godkänd av verksamhetschefen vid 
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Torsby sjukhus samt har ett etiskt godkännande av Forskningsutskottet vid institutionen för 

kostvetenskap, Umeå universitet. 

 
4 RESULTAT 
 
Tre män och tre kvinnor deltog i studien. De var mellan 38-60 år och hade opererats 13-16 

månader innan intervjun. Tre var anställda och tre var egna företagare. De hade gått ner 

mellan 7-19 BMI-enheter efter operationen. Majoriteten upplevde både smakförändringar och 

konsistensförändringar efter operationen. Därför sammanfattas begreppen som ”sensoriska” 

förändringar.  

 
Tabell 2. En sammanfattning om upplevelser och erfarenheter av sensoriska förändringar hos patienter som 

genomgått gastric bypass-operation som medicinsk behandling för fetma, 2012 (n=6). Värmland, Sverige. 

Studien genomförd hösten 2014. 

Kategorier  Hur sensoriska förändringar och 

överkänslighet påverkat 

matvanor 

Känslor och tankar till följd av 

 sensoriska förändringar  

Subkategorier Sensoriska 

förändringar 

 

Överkänslighet  

 

Hälsosammare 

livsmedelsval  

 

 

Social  

 osäkerhet 

 

Besvikelse  

 

Förvåning 

 

Lättnad 

 

Nyfikenhet 

 

Saknad 

 

Tacksamhet 

4.1 Hur sensoriska förändringar och överkänslighet påverkat matvanor  
Samtliga informanter beskrev att de sensoriska förändringar de upplevt efter operationen inte 

förändrat deras livsmedelsval i stort utan att det framförallt var mängder och förhållanden 

mellan olika livsmedel som ändrats:  

”Jag har inte uteslutit någonting utan det är mängderna som har 

minskats ... Jag äter fortfarande bröd men färre skivor” Kvinna 3 

De vanligaste förändringarna var en sänkt preferens för söta och feta livsmedel samt för 

alkohol medan det förekom en ökad preferens för salta livsmedel (Tabell 3). En man avvek 

från övriga informanter genom att tvärtom uppleva en ökad preferens för både söta och feta 

livsmedel. Förutom sensoriska förändringar bidrog uppkommen överkänslighet
1
 av livsmedel 

till förändrade mat- och dryckesvanor. Fyra informanter upplevde att de sensoriska 

förändringarna framträtt direkt efter operationen och två att de kommit successivt. Ingen 

upplevde att de sensoriska förändringar som uppstått ändrats med tiden och vid tidpunkten för 

intervjun visste alla relativt väl vad de tyckte om och ej. 

                                                 
1
 Gastrointestinala besvär såsom illamående, diarré, magknip, yrsel och svettning. Snabbare och starkare 

berusning efter alkoholintag. 
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Tabell 3. Förändring av sensoriska upplevelser, preferenser, överkänslighet och konsumtion av livsmedel hos 

patienter som genomgått gastric bypass-operation som medicinsk behandling för fetma, 2012 (n=6). Värmland, 

Sverige. Studien genomförd hösten 2014.  

Livsmedel Sensorisk förändring Preferens 

n 

Överkänslighet
1
 

n 

Konsumtion 

n 

Smak Konsistens ↓ ↑ ↓ ↑ 

Söta livsmedel 

och drycker 

x  5 1 3 5 1 

Feta livsmedel x x 4 1 4 4 1 

Sura och syrliga 

livsmedel 

x   2    

”Klibbig” 

stärkelse 
2
 

 x 2  4 4  

Kött   x 1   1 2 

Korv x  1   1  

Fisk x x 1 3   4 

Salt  x  1 4  1 4 

Starka kryddor x   3 1 3 3 

Alkohol x  4  2 4  

Frukt        4 

Grönsaker x   1   4 

1
Gastrointestinala besvär såsom illamående, diarré, magknip, yrsel och svettning. Snabbare och starkare 

berusning efter alkoholintag. 
2
Ris, pasta och mjukt bröd 

4.1.1 Sensoriska förändringar 
Söta livsmedel och drycker 

Fem informanter upplevde en ökad känslighet för söta livsmedel och drycker, där smaken 

blivit mer ”intensiv” efter operationen. De kunde fortfarande äta sötsaker men blev nöjda på 

mindre mängder (Tabell 3). Vissa livsmedel hade även uteslutits. Två beskrev att choklad inte 

smakade på samma sätt längre och att större mängder fick en sämre och starkare smak. En 

upplevde det så här:  

 

”Det blir mycket intensivare och man blir tillfreds snabbare, jag kan äta två 

chokladbitar och känna att jag är nöjd med det... jag kan inte äta en hel chokladkaka, 

jag är inte ens sugen på det, det är bara bortkastad tid!” Kvinna 3 

En kvinna berättade att chokladbiten ”Japp” inte gick att äta längre då smaken blivit ”för stark 

och för söt”. Vissa sötsaker hade även börjat smaka artificiellt och härsket.  

En man beskrev den ökade känsligheten så här:  

”Bakverk som det är mycket socker i [paus] jag får inte i mig det helt enkelt… 

upplever en mycket intensivare smak… det är så sött att det blir beskt!” Man 3 

En man upplevde tvärtom att sötsaker smakade bättre idag och åt mer smågodis än tidigare  

(Tabell 3).  
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Feta livsmedel 

Fyra informanter förklarade att både smaken och konsistensen av fet mat hade förändrats och 

upplevdes sämre efter en viss mängd. Detta hade lett till en mindre mängd fett totalt sett 

(Tabell 3). Det var svårt för informanterna att precisera om smakupplevelsen hörde ihop med 

konsistensen eller inte. Livsmedel det hade minskat på var bland annat smör, grädde, bakelser 

och såser. 

”… Känner mer smak nu utav det feta om man säger så… man äter lätt för mycket 

känns det som … det smakar nog lite sämre... Pizza äter jag nästan aldrig längre 

[…]Man känner verkligen att det smakar fett [betonat]… starkare” Man 2 

En man beskrev att han inte längre kunde äta dessertostar som förr då det blev en för fet och 

för stark smak i munnen. Likaså tyckte han sämre om bakverk och feta såser. Feta såser gav 

en strävhet på tungan som upplevdes obehaglig.  

En annan man skilde ut sig genom att tvärtom tycka bättre om fet mat och konsumerade det i 

större utsträckning. Detta var samma man som även avvek gällande söta livsmedel. 

Sura och syrliga livsmedel 

Två informanter upplevde att sur och syrlig mat som till exempel yoghurt smakade bättre efter 

operationen (Tabell 3).  

”Surt har jag också börjat tycka om mer… det är konstigt! Jag tyckte om smaker med 

citron även tidigare men när jag fyller min godispåse idag så föredrar jag salt och 

surt! Kvinna 3 

Klibbig stärkelse  

Två hade minskat på stärkelserika kolhydrater som mjukt bröd, pasta och ris då de gav en 

obehaglig ”klibbig” konsistens i munnen (Tabell 3).  

”Pastan, där har jag försökt med väldigt välkokt och al dente men det går inte. […]det 

geggar ihop sig!”  Kvinna 2 

Proteinrika livsmedel  
Fyra informanter hade övergått till mer fisk efter operationen (Tabell 3). Dels för att kött 

smakade sämre och dels för att fisk smakade bättre. En kvinna som tidigare tyckt mycket om 

gravad lax klarade inte längre av den ”råa” konsistensen medan övrig fisk gick bra och åts i 

större grad. En annan kvinna hade slutat äta korv då den smakade konstgjort men åt istället 

mer fisk. En man tyckte att nötkött hade fått en förändrad konsistens som upplevdes obehaglig 

och föredrog istället fisk. En fjärde tyckte fisk smakade betydligt bättre efter operationen: 

”Jag käkade fisk förut också men det var inget jag valde det första jag gjorde… men 

det gör jag faktiskt idag… smaken är mycket godare … Makrill på burk - jag ansåg att 

det var kattmat innan- men jag äter det idag!” Man 1 

En man åt mer kött än tidigare men kunde inte koppla det till någon särskild anledning. En 

kvinna åt mer kött istället för kolhydrater, för hälsans skull.  

Salt och kryddor  

Fyra informanter hade ett större saltintag efter operationen där det salta upplevdes smaka 

bättre, och ibland svagare vilket krävde större mängder (Tabell 3). En kvinna liknande saltet 

vid en ”gravidcraving” och upplevde ett starkt sug: 
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”… de här trekantiga tacoschipsen, saltade, de är liksom en mani hos mig! … jag vill 

inte ha chips med andra smaker utan jag vill bara ha de saltade […] … det är 

vansinnigt gott!” Kvinna 2 

En informant märkte ingen skillnad på saltbehov eller smaken av salt medan en annan saltade 

mindre idag då smaken blivit intensivare.  

Tre informanter använde fler och starkare kryddor idag såsom chilipeppar och svartpeppar. 

De tyckte alla att smaken av starka kryddor blivit bättre. De övriga tre tyckte att starka 

kryddor smakade mer och använde mindre mängder.  

Alkohol 

Fyra av de fem informanter som drack alkohol, upplevde att det, efter en viss mängd, 

smakade sämre efter operationen och att de blev nöjda på mindre mängder (Tabell 3): 

” Min sambo är en vinkännare och tidigare brukade vi kunna njuta av ett fint vin 

tillsammans. ”Efter ett glas så… nej då är det inte gott längre!” Man 3 

En berättade att han tidigare brukade vara ute på krogen regelbundet men att ölen inte 

smakade så gott längre och att han idag föredrog att vara chaufför till sina vänner. En kvinna 

drack inte alkohol varken före eller efter operationen. En man avvek från de övriga som drack 

alkohol genom att inte uppleva någon sensorisk förändring. Detta var samma man som avvek 

gällande söta och feta livsmedel. 

4.1.2 Överkänslighet  
Tre av deltagarna hade utvecklat en ökad känslighet mot sötsaker och söta drycker (Tabell 3) 

med magbesvär och svettningar som följd, men klarade mindre mängder.  

”Äter jag för mycket sött så blir jag dålig ... kan må illa, en ruta går bra men tre rutor 

då får jag dumpingkänslor… svettningar i pannan” Kvinna 1 

Dessa upplevde även smakförändringar av söta livsmedel men ansåg att överkänsligheten och 

smakförändringarna kunde uppstå oberoende av varandra.  

Sammanlagt hade fyra utvecklat en överkänslighet för feta livsmedel och minskat 

konsumtionen av detta (Tabell 3). Precis som med söta livsmedel trodde ingen att 

överkänsligheten var orsaken till den sensoriska förändringen eller vice versa utan att de var 

fristående fenomen. Symtomen som beskrevs var illamående och/eller magbesvär.  

”Jag försöker att inte steka i så mycket smör … blir lös i magen […] Kvinna 1 

Fyra hade minskat på klibbig stärkelse såsom ris, pasta och mjukt bröd då det gav magbesvär 

och en tung mättnadskänsla (Tabell 3). Mindre ”klibbiga” alternativ både tolererades och 

uppskattades bättre såsom hårt bröd, rostat bröd och fullkornspasta. 

Två upplevde en ökad känslighet för alkohol med snabbare och starkare berusning. Samma 

personer upplevde också en smakförändring av alkohol (Tabell 3). De hade båda svårt att 

avgöra om reaktionerna var sammankopplade.  

4.1.3 Hälsosammare matvanor 
Samtliga informanter ansåg att de sensoriska förändringarna bidragit till hälsosammare 

matvanor, direkt eller indirekt. Det syftades på bland annat mindre fett och socker samt mer 

fisk och grönsaker än tidigare.   
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Fyra åt mer grönsaker än tidigare (Tabell 3). En tyckte det smakade bättre medan övriga åt 

mer för hälsans skull samt för att kompensera för en mindre mängd ris, pasta och bröd. Fyra 

informanter åt mer frukt (Tabell 3) och frukten blev ofta en ersättning för det minskade 

intaget av sötsaker: 

”Jag äter mer [frukt] för att jag äter mindre socker…” Man 2 

4.2 Känslor och tankar till följd av sensoriska förändringar  
Överlag betraktades de sensoriska förändringarna som positiva då de påverkat vikt och 

matvanor i rätt riktning. Dock kunde de leda till en saknad efter den njutning de tidigare haft 

av vissa livsmedel och drycker samt skapa en osäkerhet i sociala sammanhang. Vissa känslor 

uppstod när informanterna var nyopererade medan andra uppkommit senare. Alla hade 

accepterat de sensoriska förändringarna som en naturlig följd av operationen och anpassat 

sina livsmedelsval och matvanor efter dem. De hade fått lära sig på nytt vilka livsmedel som 

uppskattades och tolererades. Omställningen underlättades av att de sensoriska upplevelserna 

och överkänsligheten ofta var mängdrelaterad. Samtliga hade berättat för sina anhöriga om 

operationen och kände ett stöd av dem genom förändringsprocessen till sundare matvanor. 

Fem informanter kände andra som genomgått RYGB och var sedan tidigare bekant med 

operationsmetoden. 

Tabell 4.  Tidiga och senare känslor och tankar till följd av sensoriska förändringar hos informanter som 
genomgått gastric bypass-operation som medicinsk behandling för fetma, 2012 (n=6). Värmland, Sverige. 
Studien genomförd hösten 2014.  

Känslor och tankar till följd av sensoriska förändringar                                              Tidiga Senare Antal 

Social osäkerhet 

Besvikelse 

Saknad 

Förvåning 

Lättnad 

Nyfikenhet 

Tacksamhet 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

5 

4.2.1 Social osäkerhet  
Tre informanter upplevde en social osäkerhet till följd av sina sensoriska förändringar (Tabell 

4). En informant beskrev problem kring matlagningen. Han hade fått en sänkt smaktröskel 

och ökad preferens för salt och saltade därför maten mer idag för att det skulle smaka något. 

Detta kunde innebära problem när han skulle laga mat till sina gäster eftersom det uppstod 

osäkerhet kring doseringen: 

”De kanske undrar om jag har tappat saltkaret i grytan!” Man 3 

Två informanter tyckte det kunde vara jobbigt att behöva tacka nej till mat i vissa situationer. 

En berättade att hon arbetade med äldre personer som ofta bakade bullar till henne och hon 

ville inte tacka nej alla gånger de bjöd. Hon löste det hela genom att ta en mindre bit för att 

inte göra dem besvikna. Då kunde hon ändå njuta av smaken och slapp magbesvär.  

En beskrev att det kunde bli pinsamt ibland när hon tvingades skrapa bort saker på tallriken 

hon inte klarade av på grund av smaken: 

”Var på Ikea… jag tog en kokosboll… tur att de inte filmar mig för då fick jag skala av 

chokladen och det är choklad inuti kokosbollen också… så det var inte så mkt kvar 

som jag satt och åt …”[skratt] Kvinna 2 
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4.2.2 Från besvikelse till saknad 
Två av deltagarna beskrev en saknad efter att inte kunna njuta av viss mat och dryck som 

tidigare (Tabell 4). Den tidiga reaktionen var besvikelse. Båda hade tidigare uppskattat vin 

men klarade nu av betydligt mindre mängder innan det övergick i en dålig smak. 

En av dem beskrev sin besvikelse när hon som nyopererad inte längre tyckte om sin 

favoritglass ”Nogger”, liksom då hon varit på julbord och märkte att korvarna inte var lika 

goda längre: 

”jag hade verkligen sett fram emot det här... och det var bara [räcker ut tungan]… det 

låste sig i munnen och gick bara inte att äta!”[…]Kvinna 1 

4.2.3 Förvåning 
Tre av deltagarna hade blivit mycket förvånade över sina sensoriska förändringar (Tabell 4). 

En kvinna beskrev att hon blivit ”chockad” av hur otroligt sött engelskt godis plötsligt 

smakade. En annan berättade att han hade hört talas om att flera som gjort RYGB fått 

smakförändringar men hade inte riktigt trott på det:  

”jag tänkte att det där kan väl inte stämma [att smakförändringar uppkommer efter 

operation]… det var väl inte tungan de bytte ut utan det var väl magen? [skratt] … 

sen… jag tyckte det märktes en väldig skillnad!” Man 1 

4.2.4 Lättnad 
Två informanter beskrev en lättnad kring hur de sensoriska förändringarna bidragit till mindre 

sötsaker (Tabell 4). En upplevde det som befriande att inte längre tåla en hel chokladkaka och 

en annan beskrev hur skönt det var att inte längre vilja smaka på allt sött då hon arbetar i en 

kiosk. 

”… helt suveränt, jag är inte tvungen att smaka på allt utan man kan avstå!”         

Kvinna 1 

4.2.5 Nyfikenhet 
Två informanter hade upplevt nyfikenhet kring hur de sensoriska förändringarna skulle 

påverka dem och vad de skulle tycka om för annan mat istället (Tabell 4): 

”Smakförändringarna har nog varit där hela tiden men ploppat upp allteftersom jag 

ätit nya saker så man undrade vad som kommer sen …!” Kvinna 2 

4.2.6 Tacksamhet 
Fem informanter ansåg att de sensoriska förändringarna hade bidragit till deras viktnedgång 

vilken i sin tur bidragit till ökad livskvalitet. Med ökad livskvalitet (tabell 4) avsågs bättre 

hälsa, rörlighet, mindre smärta och ökad energi.  

”Det är ett nytt liv nu, jag är tveksam till om jag hade levt idag utan en operation!” 

Man 3 

En man som, i motsats till övriga, upplevde en ökad preferens för söta och feta livsmedel, 

ansåg inte att de sensoriska förändringarna utan portionsstorleken hade bidragit till 

viktnedgången.  
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5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 
Det är inte självklart hur många personer som behöver intervjuas för att täcka in variationen i 

det fenomen man vill studera. Den avgränsade tiden för examensarbetet medförde att antalet 

intervjuer var begränsat. Syftet var explorativt, att ta del av upplevelser och erfarenheter av ett 

relativt okänt fenomen. Informanterna gas inga specifika svarsalternativ vilket skapar högre 

tillförlitlighet än vid enkäter (19, s. 17, s. 187). Efter sex stycken genomförda intervjuer 

ansågs materialet vara tillräckligt omfattande för att göra studien relevant. Däremot hade det 

sannolikt erfordrats flera intervjuer för att uppnå teoretisk mättnad, där ytterligare data inte 

tillfört ytterligare kunskap (24, s. 435-436). Genom den grundliga metodbeskrivningen samt 

citaten i resultatdelen får läsaren möjlighet att bedöma tolkningarnas giltighet och möjlighet 

till överförbarhet.  

 

Att informanterna tidigare träffat mig som vårdgivare kan ha påverkat svaren. Dels kan de ha 

känt sig tryggare i mötet och därför vågat och velat berätta sin historia mer öppet, dels kan det 

ha inneburit en press, att de ”bör” ha börjat med hälsosammare levnadsvanor vilket kan ha 

inverkat på svaren. Då matvanor kan vara ett känsligt ämne att tala om var jag noga med att 

inte komma med rättelser. Tre intervjuer genomfördes helt avskilda medan hälften 

genomfördes på platser med människor längre bort i bakgrunden. Även om dessa inte kunde 

höra vad som sades under intervjun kan det ha påverkat koncentrationen och därmed inverkat 

på svaren (19, s. 98, s. 182). Att intervjuerna var utspridda i tid gav tid till reflektion och 

utvärdering efter varje intervjutillfälle.  

Min förförståelse för ämnet gav en god grund för att ställa relevanta frågor vid intervjuerna 

(19, s. 122). Samtidigt finns det risker med förförståelsen vilken hanterades genom att styra 

samtalen så lite som möjligt och att låta informanterna tala fritt utan att bli avbrutna. 

Intervjuerna avslutades med en sammanfattning av hur jag uppfattat svaren så att 

informanterna kunde rätta eventuella missförstånd. Analysen genomfördes på ett systematiskt 

och reflekterande sätt.  

I bakgrunden av denna studie används uttrycket ”smakförändringar” för att inte gå ifrån det 

uttryck som använts av bakgrundens referenser medan resultatdelen sammanfattar 

informanternas smak- och konsistensförändringar till begreppet ”sensoriska förändringar”.  

Grundsmaken umami togs inte med i intervjun då den är svårdefinierad. Den beskrivs ofta 

som en ”köttaktig” smak men kan även upplevas som salt och söt beroende på mängd (25).  

5.2 Resultatdiskussion 
Samtliga informanter hade berättat för sin närmaste omgivning om operationen och upplevde 

stöd och uppmuntran av nära och kära. Majoriteten kände också andra som genomgått samma 

operation. Detta kan vara en bidragande orsak till informanternas positiva inställning; att det 

skapas en gemenskap och ett utbyte mellan de som är i samma situation (26, s. 36-37) och att 

närstående påverkade matvanorna i rätt riktning (27-28). Hälften av informanterna upplevde 

social osäkerhet till följd av sina sensoriska förändringar. De negativa känslor som uppstod i 

samband med att matvanorna avvek från omgivningen har stöd i annan litteratur (29). En 

önskan om social acceptans gör av vi ogärna äter annorlunda (29). 

Psykologen Wadström skriver ”Vi äter för att det smakar gott, inte för att överleva” och 

menar att ju fler positiva förstärkningar som ett beteende skapar desto större blir 

sannolikheten för att vi fortsätter med det (26, s. 25, s. 37). De sensoriska förändringarna 
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minskade de positiva förstärkningar som fet och söt mat tidigare gett vilket underlättade 

informanternas omställning.  

Nordiska näringsrekommendationer (NNR) 2012, rekommenderar att öka intaget av frukt, 

bär, grönsaker, baljväxter, fisk, nötter och frön. Vidare rekommenderas en begränsning av rött 

och processat kött, socker, salt och alkohol samt att byta ut smör till vegetabiliska oljor och 

högfettprodukter till lågfettprodukter (30, s. 21-23). Överlag överensstämde de förändrade 

matvanorna till följd av både sensoriska förändringar och överkänsligheter mer med NNR; 

mer fisk, frukt och grönsaker och mindre mängder sockerrika livsmedel och alkohol. Detta 

har hälsomässiga fördelar såsom minskad risk för diabetes, hjärtsjukdom och cancer (30, s. 

19, s. 22. 31). Kosten blev också mer näringsrik vilket är extra viktigt för en RYGB opererad 

då denna patientgrupp oftare får brist på näringsämnen såsom järn, kalcium, B12 och vitamin 

D (32). Flera studier visar att RYGB opererade övergår till hälsosammare livsmedelsval och 

får bättre hälsovärden (5, 7, 33). Det vore intressant att veta hur stor del av hälsofördelarna 

som de sensoriska förändringarna står för, respektive den kostrådgivning patienterna får av 

sjukhuspersonal. 

Överkänsligheter samt sensoriska förändringar bidrog till ett mindre fettintag hos fyra av sex 

informanter. Det är vanligt att fett undviks eller minskas efter en RYGB (8). Det föreligger 

dessutom en ökad risk för malabsorption av fett efter RYGB (34). Utöver detta 

rekommenderas ofta dessa patienter att fokusera på lågfettprodukter (5). Med bakgrund av 

dessa faktorer finns det anledning att beakta vissa risker. NNR rekommenderar ett fettintag 

som inte understiger 25 E% då detta kan innebära lågt HDL (high-density lipoprotein) och 

höga TG-nivåer (triglycerider) samt minska möjligheten att få i sig tillräckligt av essentiella 

fettsyror samt fettlösliga vitaminer (30, s 26). I denna studie mättes inte informanternas totala 

fettintag men resultatet indikerar att det är en relevant faktor att följa upp. Risken borde i 

synnerhet gälla de som nått ett lägre BMI och därmed har ett lägre totalt kaloriintag efter 

RYGB.  

Fyra av sex informanter ökade sitt saltintag till följd av sensoriska förändringar och det skulle 

därför kunna föreligga en risk för ökat blodtryck (15). Risken tros däremot vara liten till följd 

av viktminskningen samt en ökad saltsekretion efter operation (15). 

De sensoriska förändringarna ansågs huvudsakligen vara ett fristående fenomen, oberoende av 

de överkänsligheter som uppstått, vilket stöds av tidigare resultat (5, 8, 10) 

Studien antyder att det finns en variation i de sensoriska förändringarnas riktning när det 

gäller bland annat söta, feta och kryddiga livsmedel. Det var framförallt en (man 1) som 

avvek från övriga. Han var den enda som fick en ökad preferens för söt och fet mat och den 

enda som inte upplevde någon skillnad på smaken av alkohol, utav de som drack alkohol. Vad 

är det som avgör dessa olikheter och varför upplever vissa opererade inga smakförändringar 

alls? Kanske är det en kombination av fysiologiska och psykologiska faktorer. Sannolikt är en 

del av förklaringen varierande effekter på tarmhormoner och på centrala nervsystemet efter 

RYGB (5,7-8, 17).  

Tarmhormonerna Peptid Y (PYY) och Glucagon-like peptide 1 (GLP-1) ökar efter RYGB och 

tros kunna påverka belöningscentra i hjärnan (5). GLP-1 och dess receptorer har upptäckts i 

smaklökarnas celler (5, 7) och studier antyder att GLP-1 och PYY kanske ökar känsligheten 

för söta och feta smaker (8). Nivåer av dessa varierar hos RYGB-opererade och de med högre 

nivåer får en minskad aptit och bättre viktnedgång (35).  
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Fyra av de fem informanter som drack alkohol innan operationen hade minskat sitt intag som 

en följd av sensoriska förändringar. Enligt kännedom saknas studier på smakupplevelser av 

alkohol efter operationen. Studier visar att risken för alkoholmissbruk ökar efter RYGB (36-

37). RYGB- opererade får ökade alkoholnivåer i blodet trots samma mängdintag och en sämre 

förmåga att bryta ner alkoholen efter operation (36-37). En minskad preferens för alkohol 

minskar sannolikt risken att utveckla alkoholproblem.  

Vid rekryteringen kontaktades 15 män innan tre hittades som upplevt smakförändringar. Detta 

jämfört med fem kvinnor varav fyra upplevt smakförändringar och en inte ville delta. Det kan 

vara en tillfällighet men skulle också kunna förklaras av en skillnad i förekomst av 

smakförändringar mellan könen. Denna hypotes har enligt kännedom inte prövats tidigare. En 

annan förklaring kan vara genuskonstruktion, att kulturella och socialt betingade normer om 

hur män och kvinnor förväntas reagera (38) påverkat svarsskillnaden. Ytterligare en tolkning 

kan vara att färre män hade lust att delta i studien och därför inte ville uppge att de upplevt 

smakförändringar. 

De sensoriska förändringarna uppträdde efter olika lång tid hos informanterna, några kände 

skillnad direkt efter operationen medan andra upplevde en gradvis förändring. Vid 

intervjutillfället, 13-16 månader efter operationen, upplevde samtliga att de sensoriska 

förändringar som uppkommit kvarstod och inte hade förändrats åt något håll. Om de 

sensoriska förändringarna består genom åren eller försvagas/förstärks är oklart. En studie 

visade att 75 % av de som genomgått RYGB för mindre än 12 månader sedan upplevde 

smakförändringar och att 65 % av de som genomgått RYGB för mer än 36 månader sedan 

upplevde smakförändringar (17).  

 

6 YRKESRELEVANS 

Studien är av betydelse för de yrkesgrupper som arbetar nära gastric bypass-patienter och 

belyser vikten av ökad information kring sensoriska förändringar. En sådan skulle sannolikt 

underlätta förberedelsen och tryggheten för patienten (39). Studien bidrar till en ökad 

förståelse för hur patienter upplever sina sensoriska förändringar efter RYGB, vilka 

sensoriska förändringar som kan uppstå och hur dessa i sin tur påverkar matvanor. Studien har 

också väckt nya frågor kring fenomenet.   

7 SLUTSATS 

Sensoriska förändringar efter RYGB väckte övervägande positiva känslor och underlättade 

övergången till hälsosammare livsmedelsval. Ökad information om sensoriska förändringar 

före operation skulle kunna öka förberedelsen och tryggheten för patienten.  

8 TACK 

Ett varmt tack till intervjupersonerna som tog sig tid att besvara mina frågor samt till alla er 

som engagerat sig för studien.  
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Bilaga 1 

Förfrågan om deltagande 
En intervjustudie om smakförändringar efter gastric bypass 

 

Hej! 

 

Jag heter Anna Ståhlberg, är legitimerad dietist och anställd vid Torsby sjukhus. Jag skriver 

nu min D-uppsats inom området gastric bypass och smakförändringar. 

Syftet med studien är att utforska upplevelser av smakförändringar och livsmedelsval efter 

kirurgi hos patienter som gjort en gastric bypassoperation. Jag är intresserad av att få höra om 

dina erfarenheter och tankar kring detta och du tillfrågas nu om du vill delta i denna 

intervjustudie.  

 

Tillsammans kommer vi överens om lämplig tid och plats för intervjun som beräknas ta 30-60 

minuter. Intervjun spelas in. Efter att studien är avslutad kommer ljudfilen att raderas. 

Informationen kommer att hanteras konfidentiellt, d.v.s. materialet kommer inte att kunna 

spåras till någon enskild person. Du förblir anonym i all presentation av data. Deltagandet är 

frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun.  

 

Studien är godkänd av verksamhetschefen vid Torsby sjukhus samt av Forskningsutskottet 

vid institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet. 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig via telefon eller via mail. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Anna Ståhlberg 

Leg. Dietist. 

070 456 29 78 

anst0048@student.umu.se  

 

Handledare 

Cecilia Olsson 

Umeå Universitet 

090 786 64 85 

cecilia.olsson@kost.umu.se 

 

mailto:anst0048@student.umu.se
tel:090
mailto:cecilia.olsson@kost.umu.se


 

Bilaga 2 

Formulär 
 

Kön 

Kvinna  

Man 
 

Vilken är din nuvarande sysselsättning?  

 

Arbetar som anställd % av heltid 

 Egen företagare  

 Tjänstledig eller föräldraledig 

 Studerar/ praktiserar 

 Arbetsmarknadsåtgärd 

 Arbetslös 

 Ålderspensionär  

 Sjuk/aktivitetsersättning (förtids-, sjukpensionerad) 

 Långtidssjukskriven (mer än 3 månader) 

 Sköter eget hushåll  

 Annat, skriv i rutan 

 
Ålder ………år 

Din viktminskning i kg efter operation: …….kg 

Din längd:  ………………….. cm 

Din nuvarande vikt: ………kg 

Tid efter operation: …………månader 

  



 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

 
Kan du berätta om dina smakförändringar efter operation? 

Vilka smakförändringar har du upplevt? 

Stödfrågor: Skillnader i intensitet, dofter? Sött, salt, surt, beskt? Skillnad i upplevelse av fet 

mat? 

Hur reagerar du på olika kryddor idag jämfört med tidigare? 

Vilka smaker har försvagats och vilka har förstärkts? 

Hur har smakförändringarna påverkat dina livsmedelsval/dryckesval? 

Stödfråga: Vilka har du slutat med resp. börjat med? 

Vilken betydelse tycker du att dina smakförändringar har haft för vikten? 

Hur reagerade du på dina smakförändringar? 

Stödfrågor: positivt, negativt? Vilka känslor uppstod?  Hur såg din kunskap om 

smakförändringar ut före operationen? 

Hur ser din relation till mat ut idag? 

Stödfråga: Har den förändrats? Hur? 

Hur har smakförändringarna påverkat ditt liv? 

Stödfrågor: I vardagen/din sociala situation? / när dina smakförändringar blir synliga för 

andra? 

Kan du beskriva hur smakförändringarna påverkat dig? Positivt? Negativt? 

Upplever du att smakförändringarna har en koppling till vad du tolererar för mat? 

Har smakförändringarna varierat över tid? På vilket sätt?  

Stödfrågor: När upplevde du att dina smakförändringar tillkom? Fortsätter de än i dag? 

Har du några frågor eller något du vill tillägga? 

 

Uppföljningsfrågor 
• Kan du ge ett exempel på? 

• Vad tänkte du då? 

• Berätta mer om… 

• Hur menar du då? 

• Hur kändes det då? 

• Vad hände då? 

 

 

 

 

 


