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Sammanfattning 
Bakgrund: Fetma är ett världsomfattande problem och behandling av fetma är 

mycket svårt. Överviktskirurgi i form av gastric bypass har visat sig vara den mest 

effektiva behandlingsmetoden mot fetma. Operationen kan ge komplikationer, den 

vanligaste är dumping syndrom, men även smakförändringar kan förekomma. Syftet 

med studien är att undersöka om smakförändringar förekommer efter en gastric 

bypass-operation och i så fall i vilken omfattning samt hur dessa yttrar sig och om 

andra faktorer så som dumping och det sociala livet kan påverka eller påverkas. 

Metod: Detta är en deskriptiv kvantitativ studie med tvärsnittsdesign. Totalt ingick 

108 respondenter från Capio S:t Görans Sjukhus eller internetforumen 

www.viktdropp.se och www.viktop.se. Respondenterna svarade på en enkät 

gällande smakförändringar, dumping och livsmedelsval efter en gastric bypass. 

Resultat: I den här studien var det 67 % av det totala antalet respondenter som 

upplevde smakförändringar efter gastric bypass-operationen. Den vanligaste 

smakförändringen var en ökad känslighet för söt smak, då 82 % upplevde detta. 

Förändringar av salt smak uppvisades hos drygt hälften av respondenterna, medan 

sur och besk smak inte förändrades hos flertalet av respondenterna. Dumping 

förekom hos 82 % av respondenterna, men endast 15 % tyckte att dumping 

påverkade livsmedels smak.  Mer än hälften av respondenterna upplevde att 

smakförändringarna inte påverkade det sociala livet. 

Slutsats: Majoriteten av respondenterna upplevde smakförändringar efter gastric 

bypass-operationen. Resultat av denna studie liknar tidigare gjorda studier om 

smakförändringar. Gastric bypass-operationer blir allt vanligare varför det är mycket 

viktigt att detta område utforskas vidare. Detta för att dietister och andra vårdgivare 

i framtiden ska kunna vara insatta i problematiken kring smakpåverkan och kunna 

ge adekvata råd gällande kost vid smakförändringar efter en gastric bypass-

operation. 

http://www.viktdropp.se/
http://www.viktop.se/
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Abstract 
Background: Obesity is a worldwide problem and treatment of obesity is very 

difficult. Bariatric surgery, especially gastric bypass surgery has proven to be the 

most effective method of treatment for obesity. The surgery can cause complications, 

the most common is dumping syndrome, but also changes in taste may occur. The 

aim of this study is to investigate whether changes in taste occur after a gastric 

bypass surgery and if so, to what extent and how they manifest themselves and if 

other factors such as dumping and social life may interfere.  

Methods: This is a descriptive quantitative study of cross-sectional design. A total 

of 108 respondents from Capio S:t Göran's Hospital or internet forums 

www.viktdropp.se and www.viktop.se participated. Respondents answered a 

questionnaire regarding changes in taste, dumping and food choice after the gastric 

bypass surgery.  

Results: In this study there was 67% of the total number of respondents who 

experienced some form of changes in taste after gastric bypass surgery. The most 

common change of taste was an increased sensitivity to sweet taste, which 82% 

experienced. Changes in salt taste were seen among just over half of the respondents, 

while sour and bitter taste did not change in the majority of the respondents. 

Dumping occurred in 82% of the respondents, but only 15% thought that the 

presence of dumping affected the perception of food taste.  More than half of the 

respondents experienced that the changes in taste did not affect their social life. 

Conclusion: The majority of the respondents experienced changes in taste after the 

gastric bypass surgery. The result of this study is similar to previous studies on 

changes in taste. Gastric bypass surgery is becoming more common, it is therefore 

very important that this area is explored further so dietitians and other health care 

providers in the future will be familiar with the problem of changes in taste and give 

appropriate advice on diet related to changes in taste after gastric bypass surgery. 

http://www.viktop.se/
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Inledning  
Fetma och övervikt är ett världsomfattande problem. År 2008 fanns det enligt WHO 

ca 1,5 miljarder överviktiga vuxna och i många länder har övervikt blivit ett större 

problem än undervikt. Övervikt definieras av WHO som ett BMI på ≥25. För fetma är 

definitionen ett BMI ≥30 (1). I Sverige har antalet feta och överviktiga stadigt ökat 

sedan 1980-talet fram till 2005. Under 2000-talet har man dock sett att ökningen av 

feta och överviktiga personer avstannat något (2). Från 1980-talet fram till 2005 

skedde dock en fördubbling av antalet personer med fetma, även om övervikt 

fortfarande är vanligast. Särskilt fetma kan ses som ett folkhälsoproblem och medför 

en mycket stor risk för följdsjukdomar (3). I SBU:s rapport från 2002 lyfts vissa 

följdsjukdomar relaterade till fetma fram t.ex. hjärt- och kärlsjukdom, diabetes 

mellitus typ-2, cancer, gallblåse- och leversjukdomar, ledbesvär, störd produktion av 

könshormoner, andningsproblem samt en försämrad livskvalité (4). Även i 

Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2009 framhålls att fetma är ett hälsoproblem 

eftersom det innebär en ökad mortalitet och att livslängden i genomsnitt blir 6-7 år 

kortare jämfört med normalviktiga personer (2). Generna spelar en stor roll vid 

uppkomsten av fetma, då vissa individer har en ökad benägenhet för att utveckla 

fetma (5). För den enskilda individen kan genuppsättningen spela roll, men för att 

utveckla fetma handlar det om en snedfördelning mellan energiintag och fysisk 

aktivitet (2). En socialt utsatt grupp med hög förekomst av fetma, är de med låg 

socioekonomisk status. Detta beror på att dessa individer generellt sett har sämre 

levnadsvanor i form av lägre fysisk aktivitet, sämre matvanor samt sämre följsamhet 

av de nationella kostråden från Livsmedelsverket (2, 6).  

Behandling av fetma 

Behandling av fetma är mycket svårt och kräver hög compliance eftersom 

behandlingen pågår under många år (5). Konventionell behandling av fetma så som 

förändringar av kost i form av en minskning av energitäta livsmedel och en ökning 

av fysisk aktivitet är det första steget mot viktminskning, men långtidseffekten 

uteblir ofta (4, 7). Den största svårigheten är inte att gå ner i vikt utan att bibehålla 

den nya vikten, vilket ofta leder till att vikten pendlar upp och ner. Resultatet av 

viktpendlingen blir ofta ökade problem med vikten (2). Den mest effektiva metoden 

hittills mot fetma har visat sig vara överviktskirurgi (8). Studier har visat att 

viktminskningen blir större och mer långvarig med överviktskirurgi än med andra 

viktminskningsmetoder. Även förekomsten av följdsjukdomar minskar samt en 

förbättring av redan befintliga följdsjukdomar har setts jämfört med konventionell 
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behandling (9). För att överviktskirurgi överhuvudtaget ska vara aktuellt, 

rekommenderas att patienten har ett BMI som är ≥35 (2, 10). Det rekommenderas 

också att patienten har försökt att gå ner i vikt med konventionell behandling 

tidigare och alla patienter måste genomgå en individuell bedömning innan 

överviktskirurgi kan övervägas (11).  

Gastric bypass 

Det finns flera olika typer av överviktskirurgi, den vanligaste och mest effektiva 

kirurgiska metoden är Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) (4, 10, 12), som också ses 

som "gold standard"(5). Andra typer av överviktskirurgi kan vara Vertical banded 

gastroplasty (VBG), Gastric banding (LAGB) och Biliopancreatic diversion (BPD). 

RYGB innebär att ca 95 % av magsäcken kopplas bort och en liten magsäcksficka på 

15-30 ml skapas. Istället för att magsäcken leder till duodenum (tolvfingertarmen) 

kopplas den lilla magsäcksfickan till jejunum (mellersta delen av tunntarmen). 

Duodenum kopplas bort och fästs på proximala jejunum, vilket betyder att födan 

inte passerar genom den översta delen av tunntarmen (13). 

Efter operationen 

Efter en RYGB har en stor förändring av mag-tarmkanalen utförts, vilket medför att 

patienten måste anpassa sin kost och sitt måltidsmönster efter detta (14-15). En tid 

efter RYGB–operationen rekommenderas patienten att endast inta flytande föda för 

att sedan övergå till purékost och slutligen trappa upp till fast föda. Hur lång denna 

upptrappningsfas är beror på patientens tolerans och behandlande sjukhus riktlinjer 

(16). De generella rekommendationer som ges är att tugga väl, äta långsamt, äta små 

portioner, samt att äta livsmedel rika på protein innan livsmedel rika på fett och 

kolhydrater (14). Följs dessa rekommendationer kan många komplikationer 

förebyggas (16) och viktförlusten optimeras (14). En annan rekommendation är att 

inte dricka i samband med måltid eftersom detta kan ge symtom som illamående 

eller diarré. Även för stor mängd söta eller feta livsmedel kan ge dessa besvär (17-

18). För att undvika allt för stora förluster av muskelmassa är det viktigt med ett 

adekvat proteinintag ca 60-80 g/dag. (18). Förutom alla kostförändringar som leder 

till mindre kaloriintag, kan en ökad fysisk aktivitet efter en RYGB öka 

viktnedgången. Detta kan även motivera patienter till ökad viktminskning då fysisk 

träning blir lättare när vikten är lägre (19).     

Det finns flera orsaker till att RYGB är effektiv som viktminskningsmetod. Dels fylls 

den nya magsäcksfickan fort, vilket gör att mängden mat den RYGB-opererade 

patienten kan äta automatiskt blir mindre. En annan orsak är att mättnadskänslan 

snabbt uppkommer (13). Kaloriintaget blir även mindre på grund av minskade 
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hungerskänslor, vilket studier visat kan bero på förändrade nivåer av olika hormoner 

(20). En av dessa är det hungerstimulerande hormonet ghrelin vars nivåer i blodet 

minskar efter en RYGB (21). Även andra hormon som GLP-1 och PYY kan påverka 

aptiten, men på vilket sätt och i hur stor utsträckning är ännu inte klargjort (22). En 

mindre magsäck samt ett minskat näringsupptag är effektivt ur 

viktminskningssynpunkt, men kan ge vissa komplikationer. Dessa kan uppkomma i 

samband med operation eller efter operationen (13, 21).  

En komplikation efter en RYGB är att vitaminer och mineraler inte absorberas i 

tillräcklig mängd vilket betyder att dessa patienter behöver tillskott av vitaminer och 

mineraler för resten av livet (18). Det finns främst risk för brist på D-vitamin, 

kalcium, järn och B12 (23). Tidigare forskning har visat att brist på mineralen zink 

har associerats med förändrad smakupplevelse hos människor (24). Efter en RYGB 

kan zinkbrist uppkomma, dels p.g.a. sämre absorption (23), men även en eventuell 

lägre köttkonsumtion kan spela in. Hur stor påverkan zink har på smaksinnet är 

ännu inte fastställt (25). I dagsläget finns inte heller någon ”gold standard” för att 

mäta zinknivån hos människan (23). 

En annan vanligt förekommande komplikation är dumping (26). Vid detta tillstånd 

kan symtom som illamående, kallsvettningar, yrsel, trötthet, magkramper och 

kraftlöshet uppkomma (18). Detta beror på en för snabb magsäckstömning där det 

odigererade magsäcksinnehållet kommer ner i tunntarmen. För att uppnå jämvikt 

flödar vätska in i tarmen, vilket är orsaken till symtomen (14). Det är främst söta 

livsmedel som t.ex. godis, läsk och bakverk som orsakar dumping (17). Liknande 

besvär kan uppstå av feta livsmedel, dryck till maten samt ett för snabbt matintag 

(16).  

Förutom de negativa symtomen dumping ger, kan dumping även anses som något 

positivt. Det kan hjälpa patienter att äta hälsosammare genom negativa associationer 

mellan söta livsmedel och dumpingsymtom (16, 27). Trots alla komplikationer som 

nämnts har studier visat att de som gjort en RYGB upplever sin livskvalité som bättre 

än innan operationen. Fördelarna visar sig som både ett bättre fysiskt och psykiskt 

välmående (28-29). 

Komplikationer som dumping är inte den enda orsaken till att vissa patienter ändrar 

sitt val och intag av livsmedel. Förändringarna av livsmedelsval kan bero på 

ytterligare en komplikation efter en RYGB, nämligen smakförändringar (25).  
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Smakförändringar 

I nyligen gjorda studier på RYGB-opererade råttor har man sett smakförändringar 

gällande preferenser för sött och fett (30-31). Detta tros bland annat orsakas av 

hormoner som GLP-1, PYY och CCK, men mer forskning behövs (30-33). 

Människans fem olika grundsmaker; salt, sött, surt, beskt och umami uppfattas 

genom att signaler skickas från smakreceptorer på tungan till smakcentrum i 

hjärnan. Luktsinnet står i nära förbindelse med smaksinnet och kan påverka 

smakupplevelsen (34). Fett är inte en grundsmak, men texturen på feta livsmedel 

påverkar neuroner i samma del av hjärnan som smakcentrum sitter. Eftersom 

signalerna kommer till samma del av hjärnan gör interaktionen att fett kan uppfattas 

som en smak (22, 35).  

Studier gällande smakförändringar har också utförts på människor. Efter en RYGB 

har det visat sig att tröskelvärdena för de olika smakerna förändras (20). Den första 

studien som studerade vilka effekter överviktskirurgi hade på smakupplevelsen 

gjordes av Scruggs et al i början av 1990-talet. I studien ingick sex personer med 

sjuklig fetma som skulle genomgå en gastric bypass-operation. Smakkänslighet 

studerades genom att HCl, urea, sackaros och NaCl droppades på tungan, dessa 

substanser användes för att representera surt, beskt, sött och salt. Detta gjordes i 

direkt anslutning till RYGB-operationen samt 30, 60 och 90 dagar efter operationen. 

Studien konstaterade att det fanns en signifikant förändring av tröskelvärdet för sur 

och besk smak. För båda dessa smaker hade tröskelvärdet sjunkit, det vill säga 

känsligheten för dessa smaker hade ökat. Även smakerna sött och salt studerades på 

samma sätt. Det fanns ett tydligt mönster i resultatet som pekade på att känsligheten 

för sött och salt gick i samma riktning som sur och besk smak. Denna förändring var 

dock inte signifikant (36). 

Under samma årtionde gjorde Burge et al en studie där förändringar av söt och bitter 

smak upp till tre månader efter en RYGB studerades. I studien ingick 14 personer 

med ett BMI över 40, utöver detta ingick fyra personer med sjuklig fetma som stod 

på Very Low Calorie Diet (VLCD-diet) i en kontrollgrupp. Känsligheten för sackaros 

och urea mättes innan RYGB-operationen samt 6 veckor och 12 veckor efter 

operationen. Dessutom mättes zinknivå innan operationen hos 10 av RYGB-

patienterna. Resultaten visade att patienternas känslighet för söt smak hade ökat 

efter operationen. Däremot fanns ingen signifikant förändring mot bitter smak. 

Zinknivåerna förändrades inte efter operationen, vilket betyder att inget samband 

mellan smakupplevelse och zink hittades. Studien visade även förändringar gällande 

preferenser för kött och köttprodukter där vissa av de RYGB-opererade 
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undersökningspersonerna fick aversioner eller smakförändring gentemot kött och 

köttprodukter (25).  

Även Kenler et al undersökte om en RYGB-operation och medföljande viktförlust kan 

resultera i förändrade matpreferenser. I studien intervjuades 53 Horizontal 

Gastroplasty-patienter (HGP-patienter) och 51 RYGB-patienter med frågor om 

matvanor, hetsätning och intag av snacks och söta livsmedel. Detta gjordes innan och 

efter operationen, samt upp till två år efter operationen. Det visade sig att RYGB-

patienterna hade en signifikant bättre viktminskning än HGP-patienterna. Studien 

visade också att RYGB-patienter hade ett signifikant lägre kaloriintag efter 12, 18 och 

24 månader jämfört med HGP-patienterna. Även intaget av söta livsmedel som t.ex. 

godis och söta drycker samt intaget av mjölkprodukter och glass var signifikant lägre 

vid alla mätningar efter operationen än innan operationen för RYGB-patienterna. 

Den vanligaste överkonsumtionen efter en RYGB-operation var salt i form av snacks 

(37). 

Förutom grundsmakerna har en del studier tittat på förändringar av intag och 

preferens för feta livsmedel efter en RYGB. Thirlby et al upptäckte en signifikant 

minskad preferens för feta livsmedel hos patienter efter en RYGB. Orsaken till detta 

är inte fastställd, men kan bero på gastrointestinala besvär eller andra fysiologiska 

förändringar. Oavsett orsak kan den minskade preferensen för fet mat bidra till 

viktnedgång efter en RYGB (38). 

I början på 2000-talet gjordes en studie som tittade på proteinintag efter en RYGB, 

relaterat till intolerans mot proteinrika livsmedel. En leg. dietist intervjuade 106 

RYGB-patienter innan operationen samt vid 2 veckor, 6 veckor, 3, 6, och 12 månader 

efter operationen. Ett av de vanligaste livsmedlen patienter hade svårt att äta efter tre 

månader var kött och köttprodukter. Det visades också att de personer som 

upplevde att de inte mådde bra efter att ha ätit proteinrika livsmedel hade ett 

otillräckligt proteinintag ett år efter operationen (39).  

Det finns få senare studier som har tittat på smakförändringar efter en RYGB. År 

2006 gjorde Tichansky et al en jämförande studie mellan 82 Laparoscopic Roux-en-Y 

Gastric bypass (LRYGB) patienter och 28 Laparoscopic Adjustable Gastric Banding 

(LAGB) patienter. Studien utfördes en månad efter operationen med hjälp av ett 

frågeformulär gällande smakförändringar. Resultatet för LRYGB-patienterna visade 

precis som tidigare studier att sött inte längre smakade bra och att smakkänsligheten 

för söta livsmedel var högre, det vill säga att sött smakade sötare än innan 

operationen. Dessa patienter uppvisade också en ökad preferens för salt. De båda 
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patientgrupperna uttryckte att smakförändringarna var en bidragande orsak till 

viktnedgång. Studiens slutsats var att överviktskirurgi ger smakförändringar, men 

vilka de är och varför de uppkommer varierar med kirurgiskt vald metod (40).  

Problemformulering 

En RYGB medför en stor förändring på många olika plan. En ny livsstil måste 

tillämpas genom exempelvis förändrade livsmedelsval, måltidsmönster och 

regelbunden fysisk aktivitet (14, 19). En fysiologisk förändring av mag-tarmkanalen 

sker och smakupplevelsen kan bli annorlunda (11, 20). Smakkänsligheten för olika 

smaker kan antingen förstärkas eller försvagas och hur smaken förändras är olika 

från individ till individ (40). Få tidigare studier har undersökt hur en RYGB påverkar 

smakupplevelser och mataversioner. De studier som gjorts har visat att personer som 

går ner i vikt konventionellt inte får några smakförändringar, vilket tyder på att 

operationen i sig är orsaken till den förändrade smakuppfattningen (25). Vilka 

livsmedel som väljs och smaker som föredras är individuellt och baseras på bland 

annat smakpreferenser. För att på ett adekvat sätt kunna ge väsentliga kostråd samt 

uppnå en god nutritionsstatus behövs fler studier för att se hur vanliga 

smakförändringar är hos patienter som genomgått en RYGB och vilka 

smakförändringar som kan förekomma (20). Det är också viktigt att undersöka vilka 

faktorer som kan påverka smakförändringarna, t.ex. dumping och hur 

smakförändringarna påverkar patienternas liv (28).  

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om smakförändringar förekommer efter en 

gastric bypass-operation och i så fall i vilken omfattning samt hur dessa yttrar sig och 

om andra faktorer så som dumping och det sociala livet kan påverka eller påverkas. 

Mer specifika frågeställningar är: 

 Hur vanligt är smakförändringar? 
 När efter gastric bypass-operationen uppkommer smakförändringarna? 
 Påverkas någon smak mer eller mindre? 
 Påverkar dumping upplevelsen av smak hos olika livsmedel? 
 Ser livsmedelsvalen annorlunda ut p.g.a. smakförändringar? 
 Påverkar smakförändringarna det sociala livet? 
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Metod 
Det finns två olika typer av forskning, kvalitativ och kvantitativ forskning. Den 

kvantitativa metoden inriktar sig mer på hårda data som sedan sammanställs 

statistiskt (41-42).   

Med tanke på studiens syfte, ” Syftet med studien är att undersöka om 

smakförändringar förekommer efter en gastric bypass-operation och i så fall i vilken 

omfattning samt hur dessa yttrar sig och om andra faktorer så som dumping och det 

sociala livet kan påverka eller påverkas”, är metoden som valts kvantitativ för att 

kunna mäta hur vanligt förekommande smakförändringar gentemot olika smaker är 

(41). Den deskriptiva undersökningsformen som innebär att egenskaper studeras och 

mäts används ofta inom den kvantitativa forskningen (42). Vid enkätundersökningar 

är undersökningsdesignen som används en så kallad tvärsnittsdesign eller survey 

(41). 

Detta är en deskriptiv kvantitativ studie med tvärsnittsdesign.  

Urval 

Urvalsmetoden var ett icke-sannolikhetsurval då urvalet inte var slumpmässigt. När 

det gäller icke-sannolikhetsurval finns det flera olika former som urvalet kan göras 

på. Ett av de vanligaste sätten är bekvämlighetsurval. Det innebär att personer som 

står till forskarens förfogande just för tillfället väljs ut (41), vilket tillämpades i denna 

studie.  

 Populationen som urvalet gjordes ur bestod av personer som gjort en gastric bypass-

operation på Capio S:t Görans Sjukhus eller var medlemmar på internetforumen 

www.viktop.se eller www.viktdropp.se och hade gjort en gastric bypass-operation. 

Dessa internetforum är skapade för personer som genomgått någon form av 

överviktskirurgi. För att bli medlem görs en registrering på startsidan. Det är sedan 

möjligt att lägga upp egna inlägg och läsa samt diskutera andras inlägg på forumen. 

Dessa så kallade diskussionstrådar berör ämnen relaterade till överviktskirurgi på 

något sätt. Inläggen är tillgängliga för alla medlemmar, men privata meddelanden 

kan skickas. En av urvalsmetoderna som användes var ett bekvämlighetsurval då 

tillfälle gavs att på Capio S:t Görans Sjukhus undersöka patienterna som kom på 1-

års återbesök under oktober och november 2011 (41). Antalet besök i oktober var 31 

och 25 i november. Totalt fanns 56 personer i urvalet på Capio S:t Görans Sjukhus. 

Även på internetforumen användes en typ av bekvämlighetsurval, då forumen 

valdes p.g.a. att målgruppen för forumen var personer som genomgått någon form 

http://www.viktop.se/
http://www.viktdropp.se/
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av överviktskirurgi. Enkäten lades upp tillgänglig för alla medlemmar att besvara. 

Även de som ännu inte gjort en gastric bypass-operation eller de som genomgått 

någon annan typ av överviktskirurgi fanns på forumen. Dessa sållades bort med 

hjälp av en enkätfråga som klargjorde vilken typ av operation som gjorts. Varje gång 

någon av forumens medlemmar tittade på enkätinlägget, registrerades detta. Totalt 

visades inlägget på forumen 401 gånger.  

Enkät 

Utifrån syftet samt frågeställningarna utformades en enkät gällande 

smakförändringar, dumping och livsmedelsval efter en gastric bypass-operation. 

Enkätens struktur bestämdes utifrån en mall från Ejlertssons handbok om enkäter 

(43).   

En pilotstudie gällande frågeformuleringar och språknivå genomfördes på personer 

som inte gjort en gastric bypass-operation. Dessutom inhämtades synpunkter om 

enkätens utformning från leg. dietister på Capio S:t Görans Sjukhus. Justeringar 

gjordes och slutresultatet blev en enkät med 16 frågor (bilaga 2). Frågorna var 

utformade som dikotoma frågor, flervalsfrågor på nominal och ordinal skalnivå samt 

öppna frågor där respondenten själv fick utveckla sitt svar. De två första frågorna 

bestod av kön och ålder, följt av två frågor om livsmedelsval innan operationen. 

Fråga 5-7 behandlade ämnet dumping och därefter följde åtta frågor om 

smakförändringar. Enkäten avslutades med ”övriga kommentarer". För att få så litet 

bortfall som möjligt var båda enkäterna korta med ett enkelt språkbruk samt en 

luftig och enhetlig layout (43).  

För att öka svarsfrekvensen samt ha de etiska aspekterna i åtanke är ett bra följebrev 

mycket viktigt, då detta är det första respondenten ser (43). I inledningen av 

följebrevet presenterades studiens syfte samt varför respondenten valts ut. Därefter 

klargjordes att deltagandet var frivilligt, tillvägagångssätt för att delta samt att 

fullständig anonymitet garanterades. Som avslutning stod kontaktuppgifter till 

studiens ansvariga och namn på handledare samt leg. dietister på Capio S:t Görans 

Sjukhus. För att ge ett seriöst intryck skrevs alla följebrev under med de ansvarigas 

namnteckning (43). Följebrevet häftades sedan ihop med enkäten och blev 

förstasidan (bilaga 3). På forumen lades ett reviderat följebrev upp på samma sida 

som enkätinlägget (bilaga 4). Detta brev innehöll information om studiens syfte, 

etiska aspekter (anonymitet), mailadress till ansvariga samt instruktioner om att 

klicka på länken för att delta. 
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Enkäten skickades med post till 31 stycken och delades ut till 25 stycken på Capio S:t 

Görans Sjukhus. Respondenterna hade mellan 1-2 veckor på sig att skicka in sitt svar, 

beroende på när återbesöket på Capio S:t Görans Sjukhus inföll. Alla respondenter 

fick ett medföljande frankerat svarskuvert. Adresserna till de respondenter som 

enkäten skickades till skrevs på kuverten på Capio S:t Görans Sjukhus av leg. 

dietister. Enkäterna kodades inte, vilket innebar att det inte gick att se vilka 

respondenter som skickat in svar på enkäten. Påminnelsebrev skickades ut samma 

vecka som sista svarsdag till alla respondenter i oktober som fått enkäten per post, 

även till de som eventuellt redan svarat. I påminnelsebrevet framgick tydligt att detta 

skickades ut till alla respondenter och att deltagandet fortfarande var frivilligt (bilaga 

5). Utskicket bestod endast av påminnelsebrevet. Till respondenterna under 

november skickades inget påminnelsebrev p.g.a. tidsbrist. 

Enkäten som användes på internetforumen konstruerades i docsGoogle och lades 

upp i form av en länk som genom ett klick länkade till enkäten. Frågorna i den 

webbaserade enkäten var desamma som enkäten i pappersformat med undantag för 

två tilläggsfrågor i början av enkäten (bilaga 6). Dessa två frågor handlade om typ av 

överviktskirurgi samt tid sedan operationen genomfördes. På så sätt kunde de 

respondenter som inte passade in i målgruppen sållas bort.  

Innan enkäten lades upp på internetforumen togs mailkontakt med ansvariga för 

forumen för att få tillstånd att lägga upp länken. Ett inlägg med länken till enkäten 

samt följebrev lades upp samtidigt på de båda sidorna och låg kvar 14 dagar på 

www.viktop.se och 17 dagar på www.viktdropp.se. Ett påminnelse inlägg lades upp 

på forumen ett par dagar innan inläggen raderades från forumen.  

Databearbetning och statistisk analys 

Totalt samlades 108 enkäter in. Av dessa samlades 29 stycken in från Capio S:t 

Görans Sjukhus och 79 stycken från internetforumen. Totalt var 6 enkäter 

ofullständigt ifyllda, då respondenter hade missat att fylla i någon fråga eller fyllt i 

flera svarsalternativ. I dessa 6 enkäter räknades de ofullständigt ifyllda frågorna som 

internt bortfall, men de korrekt ifyllda frågorna räknades med i sammanställningen 

av resultatet. De slutna enkätfrågornas svarsalternativ kodades för att kunna 

analyseras i IBM SPSS statistics 19.0. Analysen av de slutna enkätfrågorna gjordes i 

IBM SPSS statistics 19.0. Sambandsanalys utfördes med hjälp av Chi-2 test eftersom 

variablernas skalnivå var nominal- eller ordinalskala. Svaren på de öppna frågorna 

sammanställdes manuellt i listor med livsmedel där det också angavs hur många 

gånger de olika livsmedlen förekom i materialet. Livsmedlen sammanställdes sedan 

till olika kategorier. Dessa kategorier var: söta livsmedel (godis, läsk, choklad, kakor, 

http://www.viktop.se/
http://www.viktdropp.se/
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söta drycker), feta livsmedel (majonnäs, vispgrädde, fet sås, matfett, smör, korv, 

snacks, bacon), proteinrika livsmedel (kött, köttfärs, fisk, kyckling, ägg, keso), 

kolhydratrika livsmedel (pasta, ris potatis, bröd), mjölkprodukter (mjölk, yoghurt, 

cremé fraiche), frukt och grönsaker, feta och kolhydratrika livsmedel (pizza, 

hamburgare, pommes frites) och kaffe/te. Det fanns livsmedel som inte passade in i 

någon kategori och som bara förekom någon enstaka gång i materialet, dessa 

uteslöts. De olika livsmedelskategorierna förekom fem gånger eller mer i materialet. 

Etiska aspekter 

I enlighet med informationskravet informerades alla respondenter om studiens syfte 

i följebrevet. Det framgick också tydligt att deltagandet i studien var frivilligt och att 

materialet endast skulle användas till den här studien. De ansvariga på forumen 

kontaktades med tanke på etiska aspekter som samtyckeskravet då ett medlemskap 

på forumen utan att tillhöra den tänkta målgruppen kunde ha upprört övriga 

medlemmar. Det var endast leg. dietisterna på Capio S:t Görans Sjukhus som kunde 

se adresserna till respondenterna som enkäten skickades till. Alla leg. dietister har 

tystnadsplikt och på så sätt kunde konfidentialitetskravet uppfyllas. 

Resultat 
Totalt var antalet respondenter 108 stycken, varav 96 stycken var kvinnor (Tabell 1). 

Respondenterna från Capio S:t Görans Sjukhus hade alla opererats för 1 år sedan 

eller mer. Det var 36 respondenter från internetforumen som hade opererats för 

mindre än 1 år sedan och 43 stycken hade opererats för 1 år sedan eller mer.  

 
 
Tabell 1  
Fördelning av ålder och kön 

 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år ≥60 år  Totalt 

Kvinna 13 30 30 20 3 96 

Man 4 4 4 0 0 12 

Totalt 17 34 34 20 3 108 
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Livsmedelsval efter operationen 

Efter operationen hade livsmedelsvalet på något sätt förändrats för 77 % (83 av 108).  

De vanligaste förändringarna var ett ökat intag av proteinrika livsmedel och ett ökat 

intag av frukt och grönsaker samt en minskning av feta och söta livsmedel. 

Preferensen för vissa livsmedel ändrades för 70 % (74 av 106, internt bortfall=2) av 

respondenterna, då dessa uppgav att det fanns livsmedel de tyckte smakade gott 

innan operationen som inte längre smakade gott efter operationen. Av 

respondenterna uppgav 30 % (32 av 106, internt bortfall=2) att de inte tyckte några 

sådana förändringar förekom. De absolut vanligaste livsmedlen som nämndes i 

samband med en minskad preferens var söta livsmedel. Även feta livsmedel, 

proteinrika livsmedel och livsmedel rika på fett och kolhydrater angavs som mindre 

gott efter operationen.  

Dumping 

Efter operationen upplevde 82 % (88 av 108) besvär av dumping, 72 % (77 av 107, 

internt bortfall=1) uppgav att de valde bort livsmedel p.g.a. dumping. De vanligaste 

livsmedlen som orsakade dumping var de som innehöll mycket socker t.ex. godis, 

läsk och kakor. Det var även dessa livsmedel som respondenterna valde bort p.g.a. 

dumping. Endast 15 % (16 av 105, internt bortfall=3) tyckte att dumping påverkade 

upplevelsen av smak för olika livsmedel. 

Smakförändringar 

Av de 108 respondenterna svarade 106 stycken (internt bortfall=2) på om de 

upplevde smakförändringar eller inte, varav 67 % (71 av 106, internt bortfall=2) 

svarade att de upplevde någon form av smakförändring efter gastric bypass-

operationen, 33 % upplevde ingen smakförändring alls (Figur 1). Det var 72 

respondenter som uppgav hur lång tid efter gastric bypass-operationen 

smakförändringen uppkom. Av dessa upplevde 35 stycken smakförändringar direkt 

efter gastric bypass-operationen, 28 stycken fick smakförändringar inom 3 månader 

och resterande 9 stycken mellan 3-6 månader. Ingen av respondenterna upplevde att 

smakförändringarna uppkom mer än 6 månader efter gastric bypass-operationen.  
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Figur 1 

Smakförändringar efter en gastric bypass-operation.  

Ja = Har smakförändringar 

Nej = Har inte smakförändringar 

Resultatet är redovisat i procent, där 100 % = 106 stycken (internt bortfall=2).  

 

När respondenterna som uppgivit att det hade någon form av smakförändring fick 

beskriva hur de olika grundsmakerna påverkats uppgav 82 % (60 av 73) att de tyckte 

sött smakade sötare än innan operationen (Figur 2). Gällande smakförändring mot 

salt smak angav 56 % (41 av 73) att de antingen tyckte salt smakade saltare eller 

mindre salt efter operationen (Figur 3). För sur och besk smak sa cirka 70 % på 

vardera smaken att de inte upplevde någon smakförändring (Figur 4 och 5). 

 

 

Figur 2 

Förändring av salt smak efter gastric bypass-operationen. 

Resultatet är redovisat i procent, där 100 % = 73 stycken. 
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Figur 3 

Förändring av salt smak efter gastric bypass-operationen. 

Resultatet är redovisat i procent, där 100 % = 73 stycken. 

 

 

Figur 4 

Förändring av sur smak efter gastric bypass-operationen. 

Resultatet är redovisat i procent, där 100 % = 70 stycken (internt bortfall=3). 

 

 

Figur 5 

Förändring av besk smak efter gastric bypass-operationen. 

Resultatet är redovisat i procent, där 100 % = 73 stycken. 
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Förändrade livsmedelsval p.g.a. smakförändringar 

Smakförändringar i någon form gjorde att 58 stycken av totalt 71 stycken (internt 

bortfall=2) förändrade sina livsmedelsval på något sätt efter operationen (Figur 6). 

Respondenterna fick lista vilka livsmedelsval som de förändrat p.g.a. 

smakförändringar efter operationen. Efter att ha grupperat de olika livsmedlen i 

kategorier blev det sammanlagt åtta kategorier som alla förekom fem gånger eller 

mer i enkätmaterialet. Svar som inte passade in i någon kategori och endast förekom 

ett fåtal gånger sållades bort. De bortsållade svaren kunde vara allt från ”mindre rött 

vin” till ”mindre peppar”. Det fanns respondenter som börjat tycka om livsmedel de 

tidigare avskytt. En vanligt förekommande livsmedelsgrupp där preferensen ökat 

efter operationen var frukt och grönsaker t.ex: 

”Avokado var något av det värsta jag visste innan operationen, nu vill jag nästan äta 

avokado varje dag.” 

”Kokta morötter, före operationen tyckte jag inte om det, nu vill jag ha det till nästan 

varje måltid.” 

”Äter rå lök vilket jag avskydde innan.” 

 

Figur 6 

Förekommer ett ändrat livsmedelsval p.g.a. smakförändringar? 

Ja = Väljer andra livsmedel 

Nej = Väljer inte andra livsmedel 

Resultatet redovisas i procent, där 100 % = 71 stycken (internt bortfall=2). 
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Den vanligast förekommande förändringen var en ökning av kategorin frukt och 

grönsaker, även kategorierna proteinrika livsmedel samt kaffe/te visade på ett ökat 

intag, men med en betydligt mindre svarsfrekvens. Intaget minskade från de 

resterande fem kategorierna, vilka var söta livsmedel, feta livsmedel, kolhydratrika 

livsmedel, livsmedel rika på fett och kolhydrater och mjölkprodukter. De kategorier 

som minskade mest var söta livsmedel och feta livsmedel. Bland kommentarerna i 

materialet kunde vissa gemensamma mönster ses. Många respondenter uppgav att 

de blivit känsligare för vissa livsmedel, speciellt feta och söta livsmedel. En annan 

vanligt förekommande kommentar var att respondenterna inte tyckte om vissa 

livsmedel efter operationen som de tyckt om innan operationen. Några av 

kommentarerna såg ut som följer: 

”Jag försöker prova på nya saker, som jag aldrig har ätit innan, eftersom jag tycker 

det mesta som jag har ätit är äckligt.” 

”Väldigt känslig för fet mat, det smakar lite unket.” 

”Tidigare hade jag svårt att förstå när folk talade om att olika saker var ”för söta”. 

Nu har jag blivit väldigt känslig just för det.” 

Sociala livet 

Av respondenterna var det 72 stycken (internt bortfall=1) med smakförändringar 

som uppgav hur smakförändringarna påverkat det sociala livet. Av dessa var det 65 

% (47 av 72) som inte tyckte att det sociala livet påverkades alls, 28 % (20 av 72) 

upplevde en positiv påverkan. Resterande 7 % (5 av 72) tyckte smakförändringen 

påverkade det sociala livet negativt. Gemensamt för många av de respondenter vars 

sociala liv inte påverkades var att de hade varit öppna med att de genomgått 

operationen inför familj och vänner, t.ex:  

”Jag har inga problem med påverkan på mitt sociala liv, har varit väldigt öppen med 

min operation så alla jag äter tillsammans med vet om att jag p.g.a. den kan eller inte 

kan eller vill äta vissa saker.” 

Många av respondenterna uppgav att påverkan på det sociala livet var positiv 

eftersom de nu börjat äta mer som alla andra i deras närhet. Några motiveringar till 

en positiv påverkan på det sociala livet var: 

”Fokus är inte på mat utan på annat som just det sociala livet.” 

”Jag tycker jag känner smaker tydligare på nått sätt och då kan jag njuta av en liten 

mängd.” 
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Även enstaka kommentarer om varför det sociala livet kunde påverkas negativt 

förekom:   

”Jag våndas varje gång vi går bort om hur maten kommer att smaka. Om jag 

kommer att klökas1 eller om jag kommer att kunna tvinga ner det vi bjuds på. Det 

gör att jag gärna väljer att tacka nej till middagsbjudningar.” 

Sambandsanalys 

För att se om det fanns ett samband mellan att välja bort livsmedel p.g.a. dumping 

och att ha smakförändringar efter en gastric bypass-operation utfördes ett chi-2 test. 

Sambandet visade sig vara signifikant, p=0,006. Detta innebar att 80 % som har 

smakförändringar även väljer bort livsmedel p.g.a. dumping. Ytterligare ett samband 

testades mellan livsmedel som väljs bort p.g.a. dumping och en ökad känslighet för 

söt smak. Det fanns inget signifikant samband mellan dessa variabler (p=0,376). 

Sambandet mellan en ökad känslighet för söt smak och om något livsmedel som 

smakade gott innan operationen inte längre smakade lika gott efter operationen 

testades också på samma sätt, men inte heller detta var signifikant (p=0,633). 

Respondenterna delades in i två grupper gällande tid sedan operationen. Den ena 

gruppen innehöll respondenter som opererats för 0-11 månader sedan medan den 

andra gruppen opererats för 12 månader eller mer. Uppdelningen gjordes för att se 

om det fanns något samband mellan tid sedan operation och eventuella 

smakförändringar efter operationen. Inget signifikant samband hittades (p=0,699). 

Signifikansnivån som sattes var 5 %. 

Metoddiskussion  
Eftersom detta är en deskriptiv kvantitativ studie med tvärsnittsdesign valdes en 

enkät för insamling av data. Urvalet var inte slumpmässigt vilket betyder att 

studiens generaliserbarhet blev begränsad. En ytterligare begränsning var 

snedfördelningen mellan män och kvinnor. Även om ¾ av antalet som genomgår 

överviktskirurgi är kvinnor (11) blev studiens fördelning ojämn då antalet män 

endast var ca 10 %. Trots dessa svagheter och begränsningar för resultatets 

generaliserbarhet kan tendenser och mönster ses i studien. Användandet av enkäter 

innebär även det vissa problem med t.ex. en låg svarsfrekvens (43). Svarsfrekvensen 

bland enkäterna som skickades eller delades ut på Capio S:t Görans Sjukhus var 52 

%, detta är lågt, men trots allt en godkänd svarsfrekvens (41). Eventuellt hade antalet 

                                                 
1 (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) kräkas, kasta upp, spy; äv.: hava kväljningar, kväljas (© Svenska 

Akademien. SAOB spalt: K1512; tryckår: 1936) 
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inkomna svar ökat om det varit möjligt att svara på enkäten via internet samt att 

påminnelsebrevet hade skickats till alla. Svarskuvert och enkät ingick inte i 

påminnelseutskicket, vilket kan ha försvagat den önskade effekten av 

påminnelsebrevet. Hur stor svarsfrekvens internetforumen gav är svårt att ange då 

det totala antalet som kunnat svara på enkäten är okänt, men antalet visningar av 

inlägget var 401 stycken. Detta kan endast ses som en svag indikation på 

urvalsgruppens storlek, då samma person kan ha tittat på inlägget flera gånger. 

Ytterligare ett problem med enkäter är det interna bortfallet (41). I denna studie 

inkluderades alla enkäter, även de få som inte var fullständigt ifyllda, då det 

insamlade materialet var litet vilket gjorde varje svar viktigt. De respondenter vars 

enkäter var ofullständigt ifyllda, hade endast missat en enstaka fråga och svarat 

korrekt på resterande frågor. Vid de frågor där internt bortfall förekom räknades de 

faktiska svaren som 100 %, det vill säga att de obesvarade frågorna (internt bortfall) 

inte räknades med i sammanställningen av resultatet. Enkäten innehöll åtta öppna 

frågor, där respondenterna fick ange livsmedelsval som förändrats efter operationen 

samt beskriva varför de svarat på ett visst sätt i föregående fråga. För att strukturera 

de öppna frågorna kategoriserades svaren i efterhand. Resultatet av dessa öppna 

frågor var mycket svårt att sammanställa då svarens innehåll varierade stort och en 

röd tråd var svår att hitta. För att få en hög kvalité på enkätfrågorna hade en 

pilotstudie på gastric bypass-patienter varit optimal, men istället utfördes 

pilotstudien på icke-opererade personer samt leg. dietister på Capio S:t Görans 

Sjukhus. På så sätt fanns det en risk att alla frågeformuleringar inte var optimala för 

patientgruppen, vilket i så fall kan ha påverkat resultatet. Det låga interna bortfallet 

tyder dock på att frågorna var förståeliga och bra utformade. En problematik kring 

frågeformuleringen gällande frågorna om sur och besk smak, var vilka livsmedel 

respondenterna tolkade som sura respektive beska. Ytterligare en fråga vars 

formulering kan ha uppfattats som otydlig, var frågan angående om dumping 

påverkar hur olika livsmedel smakar. Syftet var att ta reda på om dumping påverkar 

upplevelsen av smak för olika livsmedel. Det kan här ha varit svårt att förstå frågans 

innebörd, vilket kan ha varit en orsak till att många respondenter svarat att dumping 

inte påverkar upplevelsen av smak hos olika livsmedel.  

Diskussion 
Resultatet av den här studien visar att det förekommer smakförändringar hos 67 % 

av respondenterna efter en gastric bypass-operation. Dessa smakförändringar kan 

yttra sig på olika sätt, men den vanligaste förändringen är en ökad känslighet för söt 

smak. Av den här studien framkom det att 82 % av respondenterna med 
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smakförändringar upplevde att sött smakade sötare efter operationen. Dumping 

förekom hos 82 % av det totala antalet respondenter, men endast 15 % menade att 

detta påverkade upplevelsen av olika livsmedels smak. 

En del av huvudsyftet med den här studien var att ta reda på om smakförändringar 

förekommer efter en gastric bypass-operation. Det var en majoritet av 

respondenterna som uppgav att de hade någon form av smakförändring efter 

operationen. Detta kan ses som en stor andel då det totala antalet respondenter som 

deltog i den här studien var många. Huruvida smakförändringar uppkommer efter 

en gastric bypass-operation framkommer även i en studie av Tichansky et al där 82 % 

av LRYGB-patienterna fick en smakförändring för mat eller dryck efter gastric 

bypass-operationen (40). Antalet studiedeltagare var färre i Tichansky et al studie 

vilket kan ha bidraget till att en högre andel angav att de hade smakförändringar 

jämfört med den här studien. Vad dessa smakförändringar beror på är inte klarlagt 

och fler studier behövs för att undersöka detta. Båda studiernas resultat visar dock 

att en övervägande del av studiedeltagarna fått en smakförändring efter en gastric 

bypass-operation. Hur lång tid efter operationen dessa smakförändringar framträder 

verkar inte tidigare undersökt i någon studie innan den här studien. En majoritet av 

respondenterna i den här studien uppgav att smakförändringarna uppkom mindre 

än tre månader efter operationen och resterande andel uppgav att förändringarna 

uppkom efter tre till sex månader. Ingen av respondenterna upplevde att 

smakförändringarna uppkommit efter mer än sex månader efter operationen. Burge 

et al snuddade vid samma ämne i en studie som mätte vid vilket tröskelvärde 

patienten kände söt och besk smak innan operationen samt vid flera tillfällen efter 

operationen. En skillnad i tröskelvärde uppstod i nära anslutning efter operationen 

och kvarstod sedan utan att förändras ytterligare (25). Tillsammans tyder studiernas 

resultat på att smakförändringar oftast uppkommer i nära anslutning till 

operationen, om de uppkommer.  

Grundsmakerna sött, salt, surt och beskt har alla uppvisat förändringar i 

tröskelvärden efter en gastric bypass-operation (36). Inga tidigare studier har hittats 

gällande grundsmaken umami och umami undersöktes inte heller i den här studien. 

Den smak som visade störst förändring i den här studien var söt smak, där en 

mycket stor del angav att sött smakade sötare efter operationen. Att den söta smaken 

förstärktes tycktes påverka respondenterna att välja mindre mängd söta livsmedel, 

då flera uppgav att preferensen för söta livsmedel minskade. Orsaken till att den söta 

smaken verkar förstärkas är okänd, men viktig att utforska vidare då många av den 

här studiens respondenter påverkades av detta. Burge et al kunde se en signifikant 

ökning av känsligheten mot söt smak hos de som gjort en gastric bypass-operation 
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(25). Även Scruggs et al såg samma tydliga trend, men här var resultatet inte 

signifikant (36).  

Av de tillfrågade respondenterna i den här studien upplevde ungefär hälften en 

förändring av salt smak. Av dessa var det en lika stor andel som upplevde en ökad 

känslighet för salt smak som de som upplevde en minskad känslighet för salt smak. 

Några respondenter uppgav att de fått en ökad preferens för salta livsmedel. Andra 

studier har sett att smakligheten mot salta livsmedel ökar efter en gastric bypass-

operation och även att överkonsumtion av salt förekommer hos gastric bypass-

patienter (37, 40). Studierna tyder på att salt smak på något sätt förändras efter 

gastric bypass-operationen. Hur smakförändringen gentemot salt smak påverkar 

gastric bypass-patienterna är viktigt att utforska vidare, då en ökad preferens för 

salta livsmedel som t.ex. chips och popcorn skulle kunna påverka viktnedgången 

negativt ifall dessa livsmedel överkonsumeras.  

I den här studien förändrades smaken för surt och beskt hos få av respondenterna 

efter gastric bypass-operationen. Av de respondenter som fått en smakförändring 

gentemot sur eller besk smak svarade nästintill alla att de fått en ökad känslighet mot 

sur eller besk smak. I andra studier har varierande resultat gällande 

smakförändringar för sur och besk smak framkommit. Scruggs et al såg en signifikant 

ökning av känsligheten för sur och besk smak (36), medan en studie av Burge et al 

inte visade någon förändring för besk smak (25). Om någon förändring av sur och 

besk smak uppkommer efter gastric bypass-operationen är ännu oklart då studiernas 

resultat varierar stort. Den här studiens resultat tyder dock på att ingen förändring 

förekommer, men mer forskning kring detta behövs för att kunna dra några 

slutsatser.  

Förekomsten av dumpingsymtom var något som en övervägande del av 

respondenterna i den här studien upplevde, vilket även stöds av tidigare studier (44). 

Trots den höga förekomsten av dumping var det endast ett fåtal av respondenterna 

som angav att dessa symtom påverkade upplevelsen av smak för olika livsmedel. De 

här resultaten tyder på att dumping inte har någon påverkan på smakupplevelsen av 

olika livsmedel. Däremot verkar dumping kunna påverka livsmedelsvalen efter en 

gastric bypass-operation då många minskat sitt intag och sin preferens för söta 

livsmedel p.g.a. dumping. Detta kan tyda på ett samband mellan livsmedel som ger 

dumping och minskade preferenser för söta livsmedel vilket har konstaterats i andra 

studier (37). Den här studiens enda signifikanta samband fanns mellan att ha 

smakförändringar och välja bort livsmedel p.g.a. dumping. Detta samband har 
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troligtvis inte studerats tidigare och mer studier behövs för att klargöra resultatets 

betydelse, då sambandet kan bero på slumpmässigt positivt utfall.  

Den här studien visade att en övervägande del av respondenterna valde andra 

livsmedel efter operationen p.g.a. smakförändringar. Vilka livsmedel det rörde sig 

om varierade från individ till individ, men vanligt förekommande var en ökad 

konsumtion av frukt och grönsaker samt en minskad konsumtion av söta och feta 

livsmedel. Olbers et al såg samma mönster gällande dessa livsmedelsförändringar. 

Orsaken till minskningen av söta och feta livsmedel skulle kunna bero på 

dumpingfenomenet, vilket också Olbers et al diskuterar (12). Även en bra följsamhet 

till kostrekommendationer efter en gastric bypass-operation har varit en bidragande 

orsak till ett förändrat livsmedelsval (45). I den här studien skulle både dumping och 

en bra följsamhet till kostrekommendationerna kunna vara en orsak till 

respondenternas förändrade livsmedelsval, men det är mest troligt att 

smakförändringar påverkat livsmedelsvalen då respondenterna i den här studien 

faktiskt uppgett detta.  

I resultatet av den här studien framkom att det också fanns livsmedel t.ex. kött och 

köttprodukter som valdes bort efter gastric bypass-operationen och inte direkt kunde 

kopplas till någon specifik smak. Anledningen som respondenterna angav till att 

dessa livsmedel valdes bort var en minskad preferens för kött och köttprodukter. Att 

aversioner mot köttprodukter uppstår efter operationen har visats i tidigare studier 

(25). Trots att många respondenter i den här studien fick en minskad preferens för 

kött och köttprodukter, var den vanligaste livsmedelsförändringen efter operationen 

ett ökat intag av proteinrika livsmedel. Detta kan delvis bero på att proteinkällorna 

som ökade hos respondenterna inte var kött och köttprodukter utan andra 

proteinrika livsmedel som exempelvis ägg och mjölk, vilket också setts i en annan 

studie (46). En bidragande orsak är förmodligen också kostrekommendationen som 

säger att proteinintaget bör vara högt efter operationen.  

Drygt hälften av respondenterna i den här studien angav att det sociala livet inte 

påverkades av smakförändringarna. Av resterande andel var det endast ett fåtal som 

upplevde en negativ påverkan på det sociala livet. Flera av de respondenter som 

angav att smakförändringar inte hade någon positiv eller negativ påverkan på det 

sociala livet uppgav trots detta att deras sociala liv påverkades, även om påverkan 

varken upplevdes som positiv eller negativ. Rydén et al konstaterar att stöd och 

engagemang från omgivningen är viktigt för att nya kostvanor ska kunna införas och 

bibehållas (47). I en studie där cancerpatienter studerades gällande smak och lukt 

förändringar under cytostatika behandling, upplevde en stor andel en negativ 
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påverkan på det sociala livet. Detta berodde på att matsituationerna blev mycket 

jobbiga då stöd från omgivningen saknades (48). De respondenter i den här studien 

vars sociala liv inte hade påverkats av smakförändringar hade varit öppna och 

berättat om sin operation för sin omgivning. På så sätt upplevde dessa respondenter 

att de nya matvanorna accepterades av omgivningen och inte sågs som något 

konstigt. Detta var troligen en bidragande faktor till att många respondenter 

upplevde att smakförändringar inte hade någon större påverkan på det sociala livet.  

Slutsats 
Sammanfattningsvis visar den här studien att smakförändringar förekommer hos 

majoriteten av respondenterna efter en gastric bypass-operation. Den smak där störst 

förändring kunde ses var den söta smaken, där många angett att sött smakade sötare 

än innan operationen. Förändringar gentemot övriga smaker var inte lika tydliga, 

men för salt smak kunde en trend ses i form av antingen en ökning eller minskning 

av känsligheten. Sur och besk smak uppvisade inga tydliga förändringar efter 

operationen. Dumping visade sig vara en mycket vanlig komplikation efter 

operationen. Även om många valde bort livsmedel p.g.a. dumping berodde inte 

detta på förändringar av smakupplevelsen enligt respondenterna. Den här studiens 

resultat överensstämmer med andra liknande studier, vilket tyder på en viss 

reliabilitet. Som tidigare nämnts är detta ämne ännu mycket outforskat, varför fler 

studier behövs för att undersöka varför smakförändringar uppkommer och hur 

dessa kan yttra sig. Utifrån den här studiens resultat kan smakförändringar ses som 

en komplikation efter gastric bypass-operationen, vilket patienten borde informeras 

om innan operationen då information om andra komplikationer ofta ges. Gastric 

bypass-operationer blir allt vanligare varför det är mycket viktigt att detta område 

utforskas vidare. Detta för att dietister och andra vårdgivare i framtiden ska kunna 

vara insatta i problematiken kring smakpåverkan och kunna ge adekvata råd 

gällande kost vid smakförändringar efter en gastric bypass-operation. 
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Bilaga 1 
Arbetsfördelning 

 Planering av studien och uppsatsarbetet: 50/50 

 Litteratursökning: 50/50 

 Datainsamling: 50/50 

 Analys: 50/50 

 Skrivandet av uppsatsen: 50/50 
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Bilaga 2 
 

ENKÄT 
Sätt kryss i rutan efter det alternativ som passar bäst. Skriv ditt svar efter frågan vid de 

frågor där du får svara själv. 

 

1. Kön 

Kvinna                                               Man 

2. Ålder 

19 år eller yngre             20-29 år                       30-39 år               

40-49 år                           50-59 år                       60 år och äldre            

 

 

3. Väljer Du andra livsmedel efter operationen än vad Du gjorde innan operationen? 

Ja                                                         Nej  

 Om Ja – vilka livsmedel: 

 

4. Är det något livsmedel som Du tyckte smakade gott innan operationen som Du inte 

tycker smakar gott nu? 

Ja                                                         Nej 

             Om Ja – vilka livsmedel:  

 

5. Har Du fått besvär som till exempel illamående eller trötthet (dumping) av några 

livsmedel? 

Ja                                                         Nej 

Om Ja – vilka livsmedel:  
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6. Väljer Du bort några livsmedel på grund av besvär som till exempel illamående eller 

trötthet (dumping)? 

             Ja                                                         Nej 

 Om Ja – vilka livsmedel: 

7. Påverkar besvär som till exempel illamående eller trötthet (dumping) hur olika 

livsmedel smakar? 

Ja                                                        Nej 

Om Ja – beskriv hur:  

8. Upplever Du några smakförändringar efter operationen?  

Ja                                                         Nej         (vid Nej – sluta här och skicka in enkäten) 

9. Väljer Du andra livsmedel efter operationen på grund av smakförändringar? 

              Ja                                                         Nej       

             Om Ja – vilka livsmedel:  

10. När uppkom smakförändringarna? 

       Direkt efter operationen 

       Mindre än 3 månader efter operationen 

             3-6 månader efter operationen 

             Mer än 6 månader efter operationen 

11. Hur upplever Du att smakförändringarna påverkar det sociala livet? 

              Positivt 

              Negativt 

              Varken negativt eller positivt 

             Beskriv: 
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12. Hur har smaken för salta livsmedel förändrats efter operationen? 

             Salt smakar saltare än innan 

             Salt smakar mindre salt än innan 

             Ingen förändring 

 

13. Hur har smaken för söta livsmedel förändrats efter operationen? 

             Sött smakar sötare än innan 

             Sött smakar mindre sött än innan 

             Ingen förändring 

 

14. Hur har smaken för sura livsmedel förändrats efter operationen? 

             Surt smakar mer surt än innan 

             Surt smakar mindre surt än innan 

             Ingen förändring 

 

15. Hur har smaken för beska/bittra livsmedel förändrats efter operationen? 

             Beskt/bittert smakar mer beskt/bittert än innan 

             Beskt/bittert smakar mindre beskt/bittert än innan 

             Ingen förändring 

 

16. Övriga kommentarer:  
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Bilaga 3 
 

Hej och välkommen att delta i vår studie! 
Vi heter Anna Jansson och Camilla Gustafsson och läser sista terminen på Dietistprogrammet 

på Uppsala universitet. Vi skriver vår C-uppsats vid institutionen för kostvetenskap i 

samarbete med Capio S:t Görans Sjukhus. 

Syfte 

Eftersom studier visat att smakförändringar kan förekomma efter en Gastric 

bypassoperation är syftet med vår studie att undersöka vilka smakförändringar som 

förekommer och hur dessa yttrar sig. 

Studien kommer att genomföras på personer som gjort en Gastric bypassoperation för 

ungefär 1 år sedan, varför du är en av de tillfrågade. Det enda du behöver göra är att 

besvara en enkät en gång.  Att delta i studien är helt frivilligt. Men vi hoppas verkligen att 

Du väljer att delta, då antalet personer i denna patientgrupp är mycket begränsad. 

Om du väljer att delta ska du: 

1. Fylla i en enkät 

2. Skicka tillbaka detta till oss, helst omgående, men senast den 24 november 2011. 

Använd det bifogade svarskuvertet. 

Enkäten är anonym, de enda som vet vilka enkäten skickats till är dietisterna på Capio S:t 

Görans Sjukhus som har tystnadsplikt. Det insamlade materialet kommer endast att 

användas till denna studie. 

Vid frågor 

kontakta gärna oss: 

Anna och Camilla 

XXXXX 

Handledare:  

Ylva Mattsson Sydner, univ.lekt, Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet. 

Externa handledare: 

Leg. dietisterna på kirurgmottagningen på Capio S:t Görans Sjukhus 

Tack och Lycka till! 
Dietiststudent:                                 Anna Jansson                                         Camilla Gustafsson 
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Bilaga 4 
 

 

Hej! 

Vi heter Anna Jansson och Camilla Gustafsson och läser sista terminen på 

Dietistprogrammet på Uppsala universitet. Vi skriver vår C-uppsats vid institutionen 

för kostvetenskap i samarbete med Capio St: Görans sjukhus. 

 

Eftersom studier visat att smakförändringar kan förekomma efter en Gastric 

bypassoperation är syftet med vår studie att undersöka vilka smakförändringar som 

förekommer och hur dessa yttrar sig. 

 

För att ta reda på mer om smakförändringar vid Gastric bypass, har vi gjort en enkät, 

som är anonym, det insamlade materialet kommer endast att användas till denna 

studie. 

 

Det enda du behöver göra är att klicka på länken nedan och besvara frågorna. 

 

Borttagen länk: Länken ej längre aktuell 

 

 

Vid frågor 

kontakta gärna oss: 

Anna och Camilla 

XXXXX 

 

Tack för din medverkan! 

mailto:annaochcamilla@gmail.com
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Bilaga 5 
 

Hej! 

 

Detta är ett påminnelsebrev. 

För en tid sedan fick du en enkät angående smakförändringar efter en Gastric 

bypassoperation. 

Eftersom detta är en mycket liten patientgrupp hoppas vi att just Du väljer att delta. Att 

delta är helt frivilligt. 

Om du väljer att delta ska du: 

1. Fylla i enkäten du tidigare fått. 

2. Skicka tillbaka enkäten till oss helst omgående. Använd det bifogade svarskuvertet 

du tidigare fått tillsammans med enkäten. 

Det här brevet går ut till alla som mottagit enkäten. Har du redan svarat kan du bortse från 

detta brev. 

Vid frågor 

kontakta gärna oss: 

Anna och Camilla 

XXXXX 

Handledare:  

Ylva Mattsson Sydner, univ.lekt, Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet. 

Externa handledare: 

Leg. dietisterna på kirurgmottagningen på Capio S:t Görans Sjukhus 

Tack för din medverkan! 

 

Dietiststudent:                                 Anna Jansson                                         Camilla Gustafsson 
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Bilaga 6 
 

Smakförändringar - Enkät 

Sätt kryss i rutan efter det alternativ som passar bäst. Skriv ditt svar i rutan vid de frågor där du får 

svara själv 

Kön 

Kvinna 

Man 
Ålder 

19 år eller yngre 

20 - 29 år 

30 - 39 år 

40 - 49 år 

50 - 59 år 

60 år och äldre 
 

Vilken typ av överviktskirurgi har Du genomfört?* 

Gastric bypass 

Gastric banding 

Annan typ av överviktskirurgi 

Ska genomföra överviktskirurgi 
 

Hur lång tid var det sedan Din operation?* 

mindre än 1 månad sedan 

1 - 6 månader sedan 

7 - 11 månader sedan 

mer än 1 år sedan 

mer än 2 år sedan 
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5a. Väljer Du andra livsmedel efter operationen än vad Du gjorde innan operationen? 

Ja 

Nej 
 

5b. Om Ja - vilka livsmedel?  

6a. Är det något livsmedel som Du tyckte smakade gott innan operationen som Du inte tycker smakar 

gott nu? 

Ja 

Nej 
 

6b. Om Ja - vilka livsmedel?  

7a. Har Du fått besvär som till exempel illamående eller trötthet (dumping) av några livsmedel? 

Ja 

Nej 
 

7b. Om Ja - vilka livsmedel?  

8a. Väljer Du bort några livsmedel på grund av besvär som till exempel illamående eller trötthet 

(dumping)? 

Ja 

Nej 
 

8b. Om Ja - vilka livsmedel?  

9a. Påverkar besvär som till exempel illamående eller trötthet (dumping) hur olika livsmedel smakar? 

Ja 

Nej 
 

9b. Om Ja - beskriv hur:  

Upplever du några smakförändringar efter operationen? Vid Nej-svar, avsluta enkäten och klicka på 

klar 

Ja 

Nej 
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11a. Väljer Du andra livsmedel efter operationen på grund av smakförändringar? 

Ja 

Nej 
 

11b. Om Ja - vilka livsmedel 

12. När uppkom smakförändringarna? 

Direkt efter operationen 

Mindre än 3 månader efter operationen 

3 - 6 månader efter operationen 

Mer än 6 månader efter operationen 
 

13a. Hur upplever du att smakförändringarna påverkar det sociala livet? 

Positivt 

Negativt 

Varken negativt eller positivt 
 

13b. Beskriv:  

14. Hur har smaken för salta livsmedel förändrats efter operationen? 

Salt smakar mer salt än innan 

Salt smakar mindre salt än innan 

Ingen förändring 
 

15. Hur har smaken för söta livsmedel förändrats efter operationen? 

Sött smakar mer sött än innan 

Sött smakar mindre sött än innan 

Ingen förändring 
 

Hur har smaken för sura livsmedel förändrats efter operationen? 

Surt smakar mer surt än innan 

Surt smakar mindre surt än innan 

Ingen förändring  
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Hur har smaken för beska/bittra livsmedel förändrats efter operationen? 

Beskt/bittert smakar mer beskt/bittert än innan 

Beskt/bittert smakar mindre beskt/bittert än innan 

Ingen förändring 
 

Övriga kommentarer:  

 




