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Sammanfattning    

IBS är en av de vanligaste mag- tarmsjukdomarna i västvärlden. Trots hög prevalens 
saknas kunskap kring effektiva behandlingsmetoder. Då sjukdomen är kronisk berörs 
den drabbade på lidandets olika nivåer. Eftersom IBS innebär ett lidande för den 
drabbade som kan medföra sämre livkvalitet väcks frågor kring hur personer som lever 
med IBS upplever det att leva med sjukdomen 

Syftet med denna studie är att nå kunskap kring den subjektiva upplevelsen av att leva 
med IBS med vardagen i fokus. En kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats 
har legat till grund för studien. Datamaterialet består av bloggtexter av personer med 
sjukdomen IBS. Datamaterialet utgörs av sju blogginlägg av skribenter mellan 20-60 år. 
Vidare har ett ändamålsenligt urval tillämpats för att besvara studiens syfte. 

 
Att lida av IBS medför en rad begränsningar och kan bidra till en känsla av 
identitetsförlust i och med att de inte kan utföra samma meningsfulla aktiviteter längre.  
Sjukdomen medför daglig trötthet tillsammans med symtom såsom akut diarré och 
illamående, vilket tar ut sin rätt både fysiskt samt psykiskt. I perioder upplevs därav 
hopplöshet över sin situation, dels över de begränsningar sjukdomen orsakar samt på 
grund av en maktlöshet som infinns i och med oförutsägbara symtom. 
 
 
 
Nyckelord:  IBS, vardagliga hinder, lidande, hälsa, vårdpersonal, matvanor 
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INLEDNING 
Irritatable Bowel Syndrome, IBS eller Colon irritabile är en av världens vanligaste 
sjukdomar (Wood, 2010).  Bara i Sverige lider ca 10-15% av befolkningen av IBS med 
besvär av varierande grad (Ericson & Ericson, 2012, s. 413). Trots detta saknas kunskap 
kring varför vissa drabbas, samt att det idag saknas effektiva behandlingsmetoder för att 
lindra besvären. 
 
Eftersom IBS är en sjukdom med diffusa symtom är detta en patientgrupp som ofta är i 
kontakt med vården. Symtomen är diffusa i den bemärkelsen att de uppvisas utan någon 
synlig förändring i mag- och tarmsystemet. Urvalet av behandlingsalternativ är 
begränsat vilket medför att dessa personer tvingas leva med sina symtom resten av sina 
liv. Eftersom vården ska sikta till förbättring av personers livskvalitet, hos personer som 
lider, är det av vikt att den grundar sig på dessa personers subjektiva upplevelse av vad 
det innebär att leva med IBS. 
 
Det finns ett intresse ifrån sjukvårdavdelningar att detta ämne belyses för att bidra med 
mer kunskap om hur denna patientgrupp på bästa möjliga sätt skall bemötas och vårdas. 
Detta tillsammans med att IBS är en av världens vanligaste sjukdomar har därför 
författarna valt att belysa hur personer med IBS tacklar sin vardag, och vad det har 
inneburit att blivit drabbad av sjukdomen, i hopp om att bidra med ny kunskap kring hur 
denna patientgrupp skall bemötas och vårdas.  
 
 
BAKGRUND 

 
IRRITABLE BOWEL SYNDROME 
 
IBS är en kronisk och funktionsnedsättande sjukdom där effektiv behandling saknas 
(Ung, Ringstrom, Sjovall, & Simren, 2013). IBS betraktas därför av forskarsamhället 
som en viktig sjukdom att studera, då den är vanligt förkommande samt har stor 
inverkan på livskvaliteten hos denna patientgrupp (Fukudo, 2013).   

Trots bristande kunskap kring vad det är som orsakar sjukdomen har det länge varit känt 
att olika psykologiska faktorer kan påverka symtomen, exempelvis oro, ångest och 
stress: Detta kan i sin tur påverka sjukdomsförloppet negativt (Fukudo, 2013). 

Idag finns teorier kring sambandet mellan IBS och gastroenterit, eftersom många 
patienter beskrivit symtomdebut i samband med denna infektion (Nyhlin, 2008). Benno, 
Ernberg, Midvedt, Möllby, Norin och Svenberg (2008) förklarar även förekomsten av 
ett samband mellan IBS och kolik, då förekomsten av IBS är högre i familjer där detta 
har förekommit. Vid sidan av detta finns även teorier att IBS beror på förändringar i 
tarmens muskler, nerver och förändringar i hur nerverna till och från hjärnan samverkar 
med tarmen (Bendt, 2016). Bland annat förklarar Garner (2012) att symtom såsom 
diarré samt förstoppning beror på förändringar i tarmens rörlighet. 
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SYMTOM 
 
Symtomen kan skilja sig mycket från individ till individ, både i karaktär och 
svårighetsgrad. Nyhlin (2008) förklarar besvär som kan variera, och vara allt ifrån 
huvudvärk, ryggproblem, besvär från mag-tarmkanalen eller sexuell dysfunktion. 
De karaktäristiska symtomen för sjukdomen är dock kronisk smärta och obehag ifrån 
buken (Longstreth, Thompson, Chey, Houghton, Mearin & Spiller, 2006). Nyhlin 
(2008) beskriver ökad smärta i samband med intag av föda, som vanligtvis lättar vid 
tarmtömning. 

Enligt Nyhlin (2008) kan smärtan beskrivas på olika sätt. Vissa patienter beskriver 
smärtan som molande, andra beskriver smärtan som krampliknande.  På samma sätt 
som smärtan kan variera kan även frekvensen av smärta variera från individ till individ. 
Där vissa uthärdar smärta varje dag medan andra har ont mer sällan. 

Benno et al. (2008) skildrar ytterligare ett karaktäristiskt symtom för IBS, vilket är 
”ballongmage”. Vilket innebär en känsla av uppblåsthet samt innehav av gaser. Där 
uppblåstheten varierar under dagen och är värst kvällstid. 

Nyhlin (2008) tar även upp avföringsrubbningar som ett annat problem. Vissa patienter 
har alltid lös avföring, vissa har ständigt hård, och en tredje grupp som har en blandning 
av båda. 

 

DIAGNOSKRITERIER 
 
Diagnostisering av IBS är svår, eftersom det idag inte finns något utvecklat test som kan 
användas. Enligt Benno et al. (2008) är det därför viktigt att utesluta andra diagnoser 
som kan orsakar liknande besvär, såsom laktos- och glutenintolerans. För att kunna 
diagnostisera IBS krävs identifiering av karaktäristiska symtom samt en exkludering av 
andra organiska sjukdomar (Chey, Kurlander & Eswaran, 2015). Symtombaserade 
kriterier används som metod för diagnostisering, som hela tiden utvecklas, idag är det 
ROM III som är mest använd (Longstreth et al., 2006). Dessa kriterier lyder:  
 
”Återkommande besvär av smärta eller obehag i buken under minst tre dagar per månad 
de senaste tre månaderna, symptomdebut för minst sex månader sedan och med minst 
två avföljande tre karaktäristika: 
1. Lindring vid tarmtömning 
2. Försämring associerad med förändrad avföringsfrekvens 
3. Försämring associerad med förändrad avföringskonsistens” (Longstreth et al., 2006) 
 

BEHANDLINGMETODER 
 

MEDICINSK BEHANDLING 
 
Enligt Ericson & Ericson (2012, s. 414) finns det olika behandlingar för besvär 
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relaterade till IBS. Ett vanligt problem hos patienter med IBS är diarré. Detta kan 
behandlas farmakologiskt med hjälp av effektiva läkemedel mot diarré. Läkemedlet kan 
intas efter diarré och har få biverkningar och dosen kan även anpassas efter behov. För 
patienter som besväras med diarré har detta en stor betydelse då det ökar chansen att 
utföra sociala aktiviteter. För patienter där diarré uppträder med ett återkommande 
mönster kan även läkemedel användas som förebyggande behandling.  
 
Patienter med IBS som besväras av förstoppning kan enligt Ericson & Ericson (2012) 
pröva större mängder intag av fibrer. Detta bör ske med försiktighet eftersom fibrer kan 
förvärra tillståndet för många patienter eftersom det kan orsaka buksmärtor, gasbesvär 
samt uppblåsthet. 
 

OMVÅRDNADSÅTGÄRDER 
Inledningsvis rekommenderas patienten att föra journal över intag av födoämnen samt 
symtom då det kan finnas potentiella mönster mellan besvär och matvanor. Ericson & 
Ericson (2012) nämner följande åtgärder som kan vidtas för optimerad tarmperistaltik: 
         Måltider bör intas med regelbundenhet. Besvär relaterade till födointag kan 

lindras genom mindre portioner som intas med tätare frekvens. 
         Intag av vätska samt fiber bör ökas 
         Patienter bör avsätta sig tid för toalettbesök med god marginal samt vänja tarmen 

till regelbundenhet gällande avföringsvanor såväl som måltidsvanor. 
         Regelbunden fysisk aktivitet. 
 

DET VÅRDVETENSKAPLIGA PERSPEKTIVET 
 
Med patientperspektivet som utgångspunkt förses vårdandet och vårdvetenskapen med 
en riktlinje. Det innebär ett patientcentrerat arbetssätt med patientens livsvärld som 
grund. Vidare kan perspektivets etiska mening bidra med en grundläggande värdegrund 
för vårdandet. Genom att beröra patientens värld i vårdandet kan vi förstå hälsa som 
vårdandets mål. Vårdpersonal med ett vårdvetenskapligt förhållningssätt samt 
kompetens strävar efter en förståelse hur olika aspekter så som lidande, hälsa och 
sjukdom upplevs av och berör individen i sitt livssammanhang. Detta möjliggör för 
vårdaren att stärka och stödja individens hälsoprocesser (Dahlberg & Segersten, 2010, 
s.126-127).  

Kunskapen om patientperspektivet kräver fördjupning, i syfte att kunna tillämpa detta 
perspektiv och vägleda vårdaren i praxis av vårdande karaktär. Detta möjliggörs med 
hjälp av teorin om livsvärlden, där livsvärld innebär så som världen erfars av en individ. 
Den kännetecknas av hur individen förstår och närmar sig själv, andra samt sin 
omgivning. Livsvärlden är unik och personlig samtidigt som den delas med andra. 
Livsvärlden kan inte skiljas från individen den betecknar, den har ingen egen existens. 
Trots detta präglas livsvärlden av tid och rum (Dahlberg & Segersten, 2010, ss. 128-
129). 

Livsvärlden, som är rikt nyanserad, har en fast medelpunkt vilket världen kretsar kring: 
kroppen. För vårdvetenskapen är det av stort vikt att förstå kroppen som något mer än 
något biologiskt ting. Genom ett fenomenologiskt och existentiellt perspektiv, där 
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livsvärlden utgör grunden, kan kroppen förstås som "levd", ett subjekt och något som 
besitter erfarenheter. Den levda kroppen är både meningsbärande såväl som 
meningskapande och besitter bland annat minnen, tankar, känslor och erfarenheter. Det 
är genom den levda kroppen som livsvärlden erhåller sina tidsliga och rumsliga 
dimensioner (Dahlberg & Segersten, 2010, s. 131). 

 
FÖRHÅLLANDET MELLAN HÄLSA OCH SJUKDOM 
 
Hälsa kan beskrivas både subjektivt och objektivt. Där den subjektiva synen på hälsa 
handlar om att personen upplever sig som frisk, eller innehar en känsla av 
välbefinnande, där välbefinnande är en unik och personlig upplevelse. Till skillnad från 
den objektiva synen som förklarar hälsa som ett tillstånd med frånvaro av sjukdom 
(Birkler, 2007; Wiklund, 2003).  
 
Vid försök till förståelse kring förhållandet mellan hälsa och sjukdom är det omöjligt att 
se dessa två företeelser som oberoende av varandra. För att förstå vad sjukdom innebär 
måste det relateras till vad hälsa innebär (Wiklund, 2003). Vid en känsla av att vara 
frisk läggs normalt inte mycket energi på notering eller reflektion över hur frisk man 
faktiskt är. Däremot vid sjukdom sker kontinuerlig reflektion över den förändrade 
tillvaron. Ur det fenomenologiska perspektivet är det därför meningsfullt att belysa 
sjukdom som något synligt, och hälsa som något osynligt (Birkler, 2007). Detta kan 
relateras till sjukdomen IBS, vilket är en sjukdom som inte är synlig med blotta ögat, 
och inte kan diagnostiseras med hjälp av blodprov exempelvis. Det leder ofta till att 
patienter som lider av denna sjukdom upplever att deras behov och problem inte blir 
tagna på allvar (Chen & McCutcheon, 2001). För att som vårdpersonal kunna förstå en 
patients sjukdomsupplevelse är det därför omöjligt att skilja på sjukdom och person. 
Eftersom rent subjektivt sett behöver det inte nödvändigtvis betyda att man känner sig 
sjuk bara för att man har en sjukdom. På samma sätt behöver inte en person känna sig 
frisk bara för att det inte finns eller ser någon konkret sjukdom (Birkler, 2007). 
 

LIDANDE 
 
Lidandet kan inte relateras till en specifik dimension utan berör människan som helhet.  
Lidandet hör därför ihop med vad som kännetecknar att leva. Lidande och obalans tyder 
på behov av förändring vilket därmed utgör grunden för individens livsprocess samt 
dennes möjlighet till utveckling. Inom medicinska termer syftar lidande på något som är 
fel och kan åtgärdas enbart genom korrigering av fysiska samt biologiska dysfunktioner. 
Denna förklaring förefaller därmed otillräcklig som definition av lidande (Wiklund, 
2003).  
 
Lidandet kan upplevas sekundärt till sjukdomen snarare än till en konkret biologisk 
förändring. Det kan röra sig om en deformation, förändrade kroppsfunktioner där dessa 
avvikelser gör att människans liv förändras (Birkler, 2007). Därmed är det inte 
dysfunktionen i sig som orsakar lidandet utan hotet mot identiteten som det utgör 
(Wiklund, 2003). I den vårdvetenskapliga litteraturen beskriver Eriksson (1994) lidande 
på tre nivåer: 
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SJUKDOMSLIDANDE 
 
Eriksson (1994) skildrar sjukdomslidande som det lidande som sker till följd av 
sjukdom, vilket innefattar de begränsningar alla dess symtom och de besvär sjukdomen 
medför. Sjukdomslidande kan innebära begränsningar samt oförmåga att utföra dagliga 
aktiviteter vilket bidrar till sänkt livskvalitet. Sjukdomslidandet är starkt relaterat till 
livslidandet, detta då det är intimt bundet med människans dagliga liv. 
 
VÅRDLIDANDE 
 
Eriksson (1994) beskriver uppkomst av vårdlidande till följd av bristande vård eller 
behandling. Det karaktäriseras av kontrollförlust samt kränkning. Exempel på bristande 
vård kan vara ofullkomlig eller utebliven vård vilket ökar risken för symtom att 
förvärras. Människans integritet samt värdighet riskerar att hotas genom felaktigt 
agerande från vårdpersonal. 
 
LIVSLIDANDE 
 
Livslidande vidrör hela människans existens samt hur vi förhåller oss till oss själva samt 
vår omgivning. Livslidande yttrar sig tydligast då människan utsätts för sjukdom och är 
i övrigt mindre påtagligt. Eriksson (1994) beskriver skillnaden mellan sjukdomslidande 
och livslidande där sjukdomslidande ser till symtom och dess begränsningar medan 
livslidande har ett mer vittgående perspektiv med fokus på sjukdomens följder. Den 
centrala rollen i livslidandet utgörs av människans förmåga att utföra aktiviteter, kunna 
prestera samt göra rätt för sig. En rädsla för förlust sin funktion och ställning i bland 
annat den sociala miljön och arbetet är framstående inom livslidandet (Wiklund, 2003). 

 
VÅRDPERSONALENS ANSVAR 
 
Sjuksköterskans yrkesområde grundar sig på fyra hörnstenar, vilka är ”att främja hälsa, 
att lindra lidande, att förebygga sjukdom samt att återställa hälsa”. Där vården skall 
bedrivas fördomsfritt och respektfullt där varken kön, ålder, sexuell läggning skall 
påverka (Svensk sjuksköterskeförening & International Council of Nurses, 2014). 
Tidigare forskning gällande sjuksköterskans perspektiv på vårdandet kring patienter 
som lider av IBS visar problematik att tillämpa dessa hörnstenar. Exempelvis, Chen och 
McCutchen (2001) visar i en kvalitativ intervjustudie att det finns ett behov av 
ytterligare kunskap och information gällande IBS till vårdpersonal. Sjuksköterskor som 
intervjuades beskriver en osäkerhet samt ovisshet gällande vårdandet av dessa patienter. 
Sjuksköterskorna som deltagit forskningen uppger att utbildning om IBS bör innefattais 
deras grundutbildning. Detta för möjligheten att optimera dessa patienters upplevelse av 
vården samt få den kunskap som krävs för att informera patienterna om betydande 
egenvårdsråd (Chen & McCutcheon, 2001). 
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ATT LEVA MED KRONISK SJUKDOM 
 
Att leva med en kronisk sjukdom påverkar människors möjlighet till att leva de liv de 
tidigare gjort. Alla kroniska sjukdomar syns inte på utsidan, detta är dock en ständig 
följeslagare för den som lider av en. Den kroniska sjukdomen skapar enligt 
Socialstyrelsen (2010) ett lidande på mer än ett plan. Gullacksen (1998) förklarar att för 
människan innebär en kronisk sjukdom att denne måste lära sig att utveckla strategier i 
vardagen för att klara av att leva med de nya livsvillkoren denna sjukdom medför. En 
viktig del i att finna styrka till att hantera sin situation landar i  en känsla av att bli 
lyssnad till, vilket uppmuntrar en känsla av mening och gemenskap (Jakobsson, Ung, 
Ringstrom, Sjövall & Simrèn, 2013). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

IBS är en funktionell störning i mag-tarmkanalen där tarmen bland annat har ett stört 
rörelsemönster. IBS ger buksmärtor, förstoppning, diarré och ofta gasbesvär.  

På grund av den komplexitet i mag-tarmkanalen gällande anatomiska samt funktionella 
förhållanden, kan det vara problematiskt för patienterna att exakt beskriva sina symtom, 
då symtomen upplevs diffusa och är svårtolkade av den som bemöter dem. Patienter 
med IBS riskerar därför att gå långa perioder utan adekvat behandling, vilket medför ett 
ökat lidande för dessa personer. Tidigare forskning har påvisat problem till följd av IBS 
som påverkar livskvaliteten negativt. Detta väcker frågor kring hur dessa personer 
upplever det att leva med sjukdomen, då den medför hinder i vardagen. 

 

Forskningsfrågor som har väglett författarna i sitt arbete har varit: 

- Vilket behov av stöd har personer som lider av IBS? 

- Vilka är de största vardagliga hindren för dessa personer? 

- Vad har dessa personer för strategier? 

 

 
SYFTE 

Syftet är att belysa personers upplevelser av att leva med IBS, med fokus på vardagen. 
 
METOD 

För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ metod med en induktiv ansats (Elo, 
& Kyngäs, 2007), där material tagits fram empiriskt, vilket innebär att data baseras på  
upplevelser ifrån personers vardagliga liv. Metoden var lämplig med hänsyn till den 
kvalitativa forskningsmetod som beskriver hur subjektiva fenomen upplevs. 
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Datamaterialet som användes bestod av blogginlägg där skribenterna var mellan 20-60 
år gamla där alla var diagnostiserade med IBS. Denna metod anses vara lämplig för att 
skapa kunskap om den subjektiva upplevelsen av att leva med IBS. 

URVAL 
 
Ändamålsenligt urval har tillämpats, där ändamålsenligt urval enligt Polit & Beck 
(2004) innebär att deltagarna väljs ut på ett medvetet sätt för att besvara studiens syfte. 
Bloggarna beskriver hur personer med IBS upplever sin vardag och hur de tacklar 
vardagliga hinder. Inklusionskriterier till urvalet har varit att blogginlägg ska vara 10 år 
eller yngre, alla bloggar skall vara skrivna på svenska samt att skribenterna till 
bloggarna skall vara diagnostiserade med IBS. 
 

DATAINSAMLING 
 
Bloggarna som användes i studien har hittats genom sökningar på ”Att leva med IBS-
blogg” där författarna fann 15 stycken vilka till första anblick var relevanta till studiens 
syfte där alla bloggar var skrivna av kvinnor. Efter noga genomläsning av båda 
författarna upptäcktes åtta av bloggarna som inte kan användas i studien, detta då endast 
kortfattande inlägg angående deras besvär relaterade till IBS beskrevs. Inläggen var för 
innehållsfattiga och kunde därför inte besvara vårt syfte. Efter att dessa bloggar 
uteslutits återstod sju stycken där alla bloggförfattare utförligt beskrev hur det är att leva 
med IBS. Därefter användes författarna studiens syfte och forskningsfrågor som guide 
för att ta fram det som är av relevans till studien, vilket resulterade i 40 sidor text. 
 

DATAANALYS 
 
En kvalitativ innehållsanalys användes enligt Elo och Kyngäs (2007). Innehållanalysen 
innebär att genom tre faser få en kondenserad beskrivning av vårt forskningsfenomen, 
vilket sker genom att kategorier och underkategorier skapas som beskriver helhetsbilden 
av datamaterialet efter noga analys utav författarna. 
 
De tre faserna är enligt Elo och Kyngäs (2007), förberedelse-, organiserings- och 
rapporteringsfasen. Där första steget innebar att läsa igenom datamaterialet ett flertal 
gånger för att skapa ett brett perspektiv. Efter detta påbörjades organisationen, där dels 
meningsbärande enheter identifierades och dels kodades texten som innebar att 
abstrahera texten lätt. Detta innebar att materialet återigen lästes igenom där nu 
innebörder i texten antecknades i syfte att betona viktiga aspekter. Innebörderna 
relaterades till varandra med avseende på likheter och skillnader för att få fram 
underkategorier och därefter kategorier.  
 
Totalt sju stycken bloggar valdes ut för dataanalysen. Blogginläggen lästes av båda 
författarna för att uppnå en helhetsförståelse. Under tiden antecknade författarna 
noteringar i texten för att belysa relevanta aspekter vilka knöt an med syftet. Dessa 
anteckningar jämfördes sedan författarna emellan, för att inte missa meningsfullt 
material. Det var utifrån dessa noteringar/anteckningar som koder kunde tas fram. 



 8 

Sammanlagt fann författarna 35 koder vilket låg till grund för bildandet av 
underkategorier och kategorier. Efter en noga analysering och abstraktion kunde till slut 
tre kategorier skapas, med två tillhörande subteman. Dessa subteman kunde bildas 
genom att författarna använt sig av färgmarkörer för att para ihop koder med varandra. 
 
Tabell 1 
Exempel på meningsbärande begrepp, koder, subteman och teman 
 
Meningsbärande 
begrepp 

Kod Subtema Tema 

Jag fick lov att 
sjukskriva mig och 
det gör ONT I 
SJÄLEN ATT INSE 
ATT MAN ÄR 
OBRUKBAR IDAG. 

Skuldkänslor 
Frustration 
Hinder 
Kontrollförlust 
Uppoffringar 
Maktlöshet 

Begränsningar Sjukdomen styr mitt 
liv 

Jag skulle göra vad 
som helst för att få 
vara den där 
bekymmerslösa och 
glada tjejen som jag 
egentligen är 

Identitetsförlust 
Sorg 
Uppgivenhet 
Livslidande 
Sjukdomslidande 
Hopplöshet 
 

Förändrad självbild Min kropp är 
förändrad 

… Jag kommer alltid 
få se till att jag inte 
blir hungrig eller 
mätt… Men det är 
något jag har 
accepterat… Jag har 
kommit en långt i min 
förståelse och 
acceptans för att min 
mage är lite tokig.” 

Tillfreds med sin 
situation 
Strategier 
Meningsfullhet 
Resurser 
Trygghet 

Acceptans Att hantera min 
vardag 

 
 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
Studien har utförts inom ramen för högskoleutbildning vilket innebär att det inte krävs 
någon etisk prövning (Svensk författningssamling [SKF] 2008:192). Författarna har 
trots detta fört en genomgående reflektion över etiska överväganden, om huruvida det är 
etiskt försvarbart att använda material ifrån blogginlägg utan ett godkännande ifrån 
bloggförfattarna. Då Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) anser att ”en privatperson 
som publicerar personuppgifter på internet, till exempel i en blogg, har valt att inte 
behandla uppgifterna helt privat” har handhavandet av bloggmaterialet använts på ett 
etiskt försvarbart sätt. Bloggförfattarna har haft möjlighet att lösenordskydda sin blogg, 
eftersom detta inte har varit fallet har bloggarna varit tillgängliga för allmänheten att 
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Att hantera min vardag 
Att ligga steget 
före 
Förståelse från 
omgivningen 
Acceptans 

Sjukdomen styr mitt liv 
Ständig kamp 
Begränsningar 

läsa. Vilket ligger till grund för att det inte finns något förbud till att använda sig av 
bloggarna i studien. 
 
Vidare är forskning något nödvändigt i dagens samhälle, både för individ- samt 
samhällsutveckling, att väsentliga frågor bedrivs samt att forskningen håller en hög 
kvalitet. Detta krav betecknas som forskningskravet, vilket innebär att metoder och 
kunskaper fördjupas och förnyas (Vetenskapsrådet, 2002). Författarna har tagit hänsyn 
till detta då ämnet som har valts att belysas har varit ett önskemål ifrån en utbildnings-
vårdsavdelning på sjukhuset. Individerna i samhället har tillsammans med detta 
samtidigt ett berättigat krav på skydd gällande att de inte får utsättas för kränkning eller 
psykisk/fysisk skada, vilket benämns Individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Detta har författarna tagit till i den bemärkelsen att de har avidentifierat 
bloggförfattarna, samt hanterat datamaterialet på ett sätt att det ej ska komma ut till icke 
berörda parter. 
 
RESULTAT 

Resultatet av studien presenteras genom tre teman som vardera inleds med en kortfattad 
sammanfattning av dess stoff. Därefter följer två till tre subteman. För att stärka 
bloggförfattarnas tolkning samt ge läsaren en djupare förståelse, avslutas varje subtema 
med ett till två citat från bloggförfattarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
SJUKDOMEN STYR MITT LIV 
 
Personer som lider av IBS tvingas begränsa sig i sina liv, såväl som i det sociala livet, 
exempelvis arbetslivet. Det som tidigare varit självklart, kräver idag noga planering. 
Detta hör ihop med den nervositet och oro det innebär att lämna hemmet, då symtomen 
är oförutsägbara och kan bryta ut när som helst.  
 

 
 
Min kropp är förändrad 

Fysiska besvär 
Förändrad 
självbild 
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STÄNDIG KAMP 
 
I bloggarna beskriver bloggförfattarna en daglig kamp där de försöker hantera 
situationer som de inte har kontroll över. Detta är något som skapar stor frustration och 
ilska på grund av att deras oförutsägbara symtom utgör en känsla av att sjukdomen styr 
deras liv. Bloggörfattarna uppger även en okunskap gällande vad det är som triggar 
igång symtomen. Denna kombination leder till en känsla av maktlöshet och ovisshet.  
 
”För de som lever med IBS kan inte välja vad de vill göra. Eller vi kan inte välja när 
attackerna kommer. Vi väljer ingenting.”  
 
Frustration och ilska är något genomgående i bloggarna, då de beskriver ett hat 
gentemot sitt ”magliv”, samt en önskan att de hade ett normalt liv. En ytterligare aspekt 
som skapar frustration är att det ej finns någon given behandlingsmetod eller diet som 
kan lindra besvären för alla med IBS. Bloggförfattarna blir själva tvungna att 
experimentera för att se vad som är rätt för just dem. Detta beskrivs som en process kan 
ta upp till flera år.  
 
Det framkommer en hårfin balansgång mellan hopp om att magen kommer bli bättre, 
samt sorg över att inte veta vad de kan göra för att förbättra sina symtom. 
 
”Men när du känner den där hopplösheten att magen ALDRIG kommer lugna sig 
känner man sig rätt maktlös.”  
 

BEGRÄNSNINGAR 
 
Den ständiga kamp denna sjukdom innebär leder till att dessa personer är tvungna att 
ställa in aktiviteter med nära och kära. Då besvären ofta uppkommer i samband med 
intag av mat väljer många att avstå från sociala aktiviteter så som middagar och luncher. 
De väljer isolering framför att riskera att göra bort sig offentligt. 
 
”Där och då fick jag min första IBS-attack (Irritable Bowel Syndrome) på offentlig 
plats. .. Svetten trängde sig fram i pannan och en konstig panikartad känsla fyllde hela 
mig… Jag insåg att jag aldrig skulle komma ur detta med hedern i behåll så jag valde 
den väg som skulle göra minst skada.”  
 
Begränsningar innebär även att bloggförfattarna inte känner sig bekväma med att färdas 
med kollektivtrafik vilket hör ihop med de oförutsägbara symtomen. Detta leder till att 
de inte kan träffa sina vänner lika ofta. Ibland behöver de även sjukskriva sig från 
jobbet/vara hemma från skolan då frekventa besvär kräver nära tillgång till toalett vilket 
gör det svårt för dem att ta sig till platser. Detta är ofta förknippat med skuldkänslor. De 
vill känna sig meningsfulla, vara en del av ett sammanhang. 
 
”Jag fick lov att sjukskriva mig och det gör ONT I SJÄLEN ATT INSE ATT MAN ÄR 
OBRUKBAR IDAG.”  
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Bloggförfattarna beskriver vidare att de oförutsägbara symtomen leder till 
begränsningar gällande val av yrke. Faktorer de är tvungna att vidakta är tillgång till 
toalett, kort resväg till arbetet, samt möjlighet att avvara tid för sina toalettbesök. 
  
Sjukdomens oförutsägbarhet har även inneburit förlust av vänner för bloggförfattarna. 
Detta då de är tvungna att ställa in i sista sekund och där många av vännerna saknar 
förståelse. Bloggförfattarna berättar att det upplevs som problematiskt att tala med sina 
vänner om sina problem detta då de ofta är förknippade med skamkänslor. Detta 
resulterar i att vännerna inte förstår orsaken till alla avbokade aktiviteter. 
Bloggförfattarna får då skuldkänslor då de inte kan leva upp till de förväntningar som 
ställs av omgivningen. Detta kan även orsaka att vänner de tidigare haft i livet, har 
försvunnit ur deras liv. 
 
” För när jag ringer och ställer in är det inte för att jag inte vill träffa dig. Utan jag 
KAN INTE TRÄFFA dig. Det handlar bara om magen och inget annat.  
 

MIN KROPP ÄR FÖRÄNDRAD 
 
Att lida av IBS innebär såväl fysiska som psykiska förändringar. Kroppen fungerar inte 
som den tidigare gjort, utan är nu oförutsägbar. Detta innebär uppkomst av känslor 
såsom maktlöshet. Symtom såsom smärta och uppsvälldhet tillsammans med de 
psykiska påfrestningar sjukdomen orsakar, medför att dessa personer inte längre kan 
vara den där människan de varit innan sjukdomsdebuten. Vilket skapar sorg och en 
känsla av hopplöshet hos bloggförfattarna.  
 

FYSISKA BESVÄR 
 
Samtliga bloggförfattare uppger diverse besvär som orsakas av sjudomen, där 
magsmärtor och diarréer är de vanligast förekommande. Utöver dessa besvär 
förekommer även illamående, förstoppning samt sura uppstötningar. Många beskriver 
att de sällan har bra dagar, symtomfria dagar. Dock är det dessa symtomfria dagar som 
skapar energi för att kunna hantera sin situation de dagar de lider av sina symtom samt 
skapar ett svagt hopp för framtiden. 
 
”Låt inte hoppet försvinna. För det är det som för oss vidare”  
 
Majoriteten av författarna upplever att det finns en relation mellan stress och deras 
symtom, där stress inte sällan triggar igång symtomen. I situationer där det inte finns en 
närliggande toalett upplever de nervositet och stress över att symtomen skall 
uppkomma. Bloggförfattarna förklarar vidare att det är i just sådana situationer som 
symtomen uppkommer, därav blir det en ond spiral.  
 
”Om jag har en toa i närheten händer oftast ingenting, men vet jag att jag inte har 
tillgång till någon toa då händer det alltid något…Det gör att jag ibland undviker 
platser just för att jag inte vill att det ska hända.”  
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Gemensamt för bloggförfattarna är även upplevelsen av daglig trötthet samt orkeslöshet 
relaterat till symtomen. De beskriver att sjukdomen tar ut sin rätt både fysiskt och 
psykiskt, där symtomen medför sänkt allmäntillstånd och en nedstämdhet. Vardagliga 
sysslor som tidigare varit enkla är nu mer energikrävande, samt att de alltid finns en 
underliggande oro över att symtom skall uppvisa sig olägligt. 
 
”Mår skitpissigt och är sååå orkeslös. Trött men kan inte sova ordentligt. Magen har 
sina egna rutiner just nu och den lyssnar inte på min klagan att låta bli att tömma sig.”  
 
Relaterat till symtomen beskrivs känslan av skam då det upplevs som pinsamt att prata 
om dem med sin omgivning. Att prata om avföring och toalettbesök upplevs som 
tabubelagt i dagens samhälle. Där bloggförfattarna berättar att de ofta har ljugit om 
varför de har varit tvungna att springa av bussen/tåget, då de inte velat berätta att det 
egentligen beror på att de har diarré. Vilket beskrivs framkalla mycket ångest och skam. 
 
”..hur går man utanför dörren med vetskapen om att man kanske inte hinner fram till 
toaletten i tid? I ett samhälle där fisar och bajs är så tabulagt att det till och med är 
pinsamt att erkänna att man har bråttom till toaletten, hur skall jag då gå ut bland folk 
och riskera att göra i byxorna?” 
 

FÖRÄNDRAD SJÄLVBILD 
 
Bloggförfattarna uppger att sjukdomen tar ut sin rätt, de upplever att de inte kan leva sitt 
liv som de egentligen önskar. På grund av sjukdomen och de begränsningar som 
sjukdomen medför kan de inte utföra samma meningsfulla aktiviteter som tidigare, 
vilket inger en känsla av identitetsförlust. Många av bloggörfattarna har tidigare levt ett 
aktivt liv med stor social umgängeskrets och det upplever nu att de blivit fråntagna 
möjligheten att fortsätta leva på samma sätt. Därav uppkommer en känsla av att de inte 
längre är samma person. 
 
”Jag skulle göra vad som helst för att få vara den där bekymmerslösa och glada tjejen 
som jag egentligen är”  
 
Många av bloggförfattarna beskriver en förändrad självbild i form av personlighet såväl 
som i utseende. På grund av symtomen känner sig författarna inte sällan stora och 
uppsvällda när de egentligen har en liten kroppsform. Trots vetskapen om att de har en 
normal kroppsform kvarstår känslan av att kroppen inte känns som den ska.  
 
”När jag inte mår bra i min sjukdom, känner jag mig stor som ett hus och vill helst inte 
röra en enda kroppsdel.”  
 

ATT HANTERA MIN VARDAG 
 
Personer som lider av IBS kan i perioder uppleva stark hopplöshet över sin situation 
relaterat till besvärande symtom vilket innebär stora begränsningar i det vardagliga 
livet. För att hantera sin situation krävs det att dessa personer finner egna strategier samt 



 13 

finner en känsla av acceptans. Där acceptansen är viktig för att kunna blicka framåt och 
gå vidare i livet. Övriga strategier kan handla om allt från val av födoämnen, till att 
planera sina dagar i förväg, i hopp om att minimera risken för att symtomen ska starta i 
obekväma situationer. Detta resulterar i att mycket av deras energi går åt till detta, samt 
kan skapa irritation över att de aldrig kan vara spontana, utan att de alltid måste ligga 
steget före. Här är stödet från omgivningen viktigt, för att känna att de inte är ensamma i 
sin situation, samt för att ha någon att ventilera sina känslor med. 
 

ATT LIGGA STEGET FÖRE 
 
En gemensam strategi bland bloggförfattarna är nära tillgång till toalett. De försöker 
alltid kartlägga vart närmaste toalett är, detta ger en känsla av trygghet då symtomen är 
oförutsägbara. Denna trygghet beskriver författarna stilla en del av deras stress, något 
som i sin tur lugnar magen.  
 
”Sen måste jag alltid ha nära till toaletten, brukar underlätta och brukar kännas 
bättre.”  
 
Det finns mycket gällande mat och dieter som går att experimentera med för personer 
med IBS. Bloggförfattarna berättar om olika försök där de har uteslutit flera födoämnen 
i hopp om symtomlindring. Vidare beskriver de även hur matdagböcker kan vara till 
stor nytta. Där författarna dagligen skriver ner matintaget samt hur de reagerade efteråt. 
Detta för att se samband mellan födoämnen och symtom. Vidare kan detta hjälpa dem 
att kartlägga vilka födoämnen som skall uteslutas.  
 
”Det är många som säger till mig att det inte är värt att gå på så nyttig diet och att 
träna så mycket som jag gör. MEN DET ÄR SÅ VÄRT DET. Att leva med smärtan när 
IBS:en är som värst är inte alls rolig, usch!” 
 
En genomgående strategi är även att utesluta mat helt och hållet, vanligtvis inför en 
aktivitet. Detta för att minimera risken för symtom att uppkomma i olägliga situationer.  
 
”..vågade inte äta lunch…Energi fattig blir man såklart utan mat också.”  
 
Samtidigt som kontroll av matintaget är en viktig strategi för författarna att undvika 
symtomen, utvecklas inte sällan en negativ relation till mat. 
 
 ”Jag åker gärna utan att ha ätit för att inte riskera att behöva gå på toaletten”  
 
De beskriver en känsla av sorg och frustration i att inte kunna äta vad man vill samtidigt 
som det är energikrävande att dagligen noggrant behöva planera sina måltider. 
 

FÖRSTÅELSE FRÅN OMGIVNINGEN 
 
Bloggförfattarna beskriver en lättnad då de känner sig förstådda av sin omgivning, det 
ingiver en känsla av trygghet att de kan prata öppet om sina symtom samt att de inte 
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behöver skämmas över sina besvär. Då besvären inte sällan förvärras av stress kan en 
känsla av trygghet lindra stressen och på så vis lindra besvären.  
 
”Jag har förstående kollegor och iom att jag känner mig trygg med dem så blir ju 
magen automatiskt mycket lugnare.”  
 
Dock beskrivs en önskan om ökad förståelse än den redan befintliga. De berättar att det 
oftast finns en bristande kunskap bland omgivningen och de är rädda för att inte bli 
tagna på allvar eller att andra ska tro att de överdriver.  
 
Då IBS har blivit mer uppmärksammat genom sociala medier samt ny forskning kan 
kunskapen och förståelsen för personer med IBS spridas. Detta beskrivs av författarna 
som en lättnad och positiv utveckling. 
 
Många av bloggförfattarna har även vänt sig till andra som bloggar om hur det är att 
leva med IBS i syfte att söka råd och tips samt få en känsla av sammanhang. De kan här 
få svar på diverse dieter som har prövats av andra samt få förslag på strategier att 
hantera sin vardag.  Tack vare sociala medier utgörs en plattform för denna grupp att 
utbyta tankar och idéer. 
 

ACCEPTANS 
 
Bloggförfattarna medger att acceptans är en viktig aspekt för att hantera sin situation. 
Genom att acceptera att de har drabbats av en kronisk sjukdom, där det innebär att de 
kommer lida av dessa symtom till och från resten av livet. Denna acceptans gör det 
lättare för dem att kunna se positivt på framtiden samt medför att de finner ork och kraft 
att fortsätta sin kamp. 
 
”… Jag kommer alltid få se till att jag inte blir hungrig eller mätt… Men det är något 
jag har accepterat… Jag har kommit en långt i min förståelse och acceptans för att min 
mage är lite tokig.”  
 
Acceptansen resulterar i att trots sin sjukdom finner de motivation till att fortsätta 
kämpa och förändra sin livsstil. Besvären de lider av innebär en rad begränsningar, trots 
detta väljer de att se det som förändringar i livet snarare än uppoffringar. Många av dem 
väljer att se dessa uppoffringar som något de blir starkare individer utav, vilket bidrar 
till att de kan få en ökad känsla av god livskvalitet. De beskriver att det är viktigt att 
fortsätta se positivt på livet trots motgångar. Genom att finna en viss nivå av acceptans 
uppnås en känsla av hälsa trots att de lider av sin sjukdom. 
 
”Jag ger inte upp, utan jag fortsätter kämpa och lär mig leva mitt liv som jag vill”  
 
”Att jag är så bra nu kan ha att göra med att jag jobbat så hårt på att nå dit jag är 
idag, och på att jag kommit långt i denna kamp med mig själv.”  
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DISKUSSION 
Att lida av IBS medför en rad begränsningar och kan bidra till en känsla av 
identitetsförlust i och med att de inte kan utföra samma meningsfulla aktiviteter längre. 
Karaktäristiska symtom är akut diarré och illamående, vilket tar ut sin rätt både fysiskt 
samt psykiskt. Vanliga känslor i samband med sjukdomen är hopplöshet, maktlöshet 
och skam vilket är ett resultat av de begränsningar sjukdomen medför, samt på grund av 
att symtomen är oförutsägbara. Vanliga strategier i samband med IBS handlar bland 
annat om allt från val av födoämnen, till planering av sina dagar i förväg, i hopp om att 
minimera risken att symtomen startar i obekväma situationer.  
 

RESULTATDISKUSSION 
 
Gemensamt för bloggförfattarna har varit strategier kring matintag. Författarna har 
därför valt att föra vidare diskussionen kring detta ämne då det utgör en betydande del i 
form av egenvård för patienten. Personer som lever med IBS kan finna många andra 
strategier av betydelse för dem att klara av sitt vardagliga liv, dock är maten en viktigt 
bidragande faktor till symtomlindring. Kostens betydelse vid hantering av IBS har 
under den senaste tiden tagit en allt mer central plats då litteratur bekräftar förhållandet 
mellan vissa födoämnen och uppkomsten av symtom (Mullin, Sheperd, Chander 
Roland, Ireton-Jones & Matarese, 2014). 

KOSTENS BETYDELSE 
 
I en artikel av Rønnevig, Vandvik och Bergbom (2009) utvecklas diskussionen gällande 
mat som en fundamental aspekt i samband med IBS. Resultatet beskriver hur deltagarna 
i studien motsätter sig att låta sjukdomen ta kontroll över deras liv, bland annat genom 
att kontrollera vad, när och hur de åt. I artikeln beskrivs vidare att de flesta deltagarna 
hade goda kunskaper gällande vilka födoämnen de tålde, vilka födoämnen de endast 
tålde i mindre mängder. Denna kunskap användes medvetet för att uppnå en så god 
hälsa som möjligt (Rønnevig, Vandvik & Bergbom, 2009). 

 Vissa av bloggförfattarna beskriver tillfällen de ibland måste avstå från mat dagen före 
samt samma dag som de skall utföra aktiviteten. Samtidigt beskrivs denna uppoffring 
som nödvändig för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt, i slutändan beskrivs det 
vara värt besväret. I och med att dessa personer inte alltid vet vad det är som triggar 
igång deras symtom gällande födoämnen, kan detta leda till att de helt utesluter att äta 
eller att äter mycket lite. Denna form av svält beskrivs av författarna vara mycket 
påfrestande. 

Personer med IBS kan anpassa sitt matintag för att undvika symtom som följer 
sjukdomen vilket kan leda till näringsbrist (Roux, Stevenson, Blauuw, Fredericks, 
Visser, 2014). Det innebär att samtidigt som begränsat intag av mat är en strategi för 
personer med IBS att leva sitt vardagliga liv så kan det resultera i negativa följder i form 
av brist på viktiga näringsämnen för kroppen.  Då näring är essentiellt för att ge kroppen 
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bränsle, och med hänsyn till den myriad av begränsningar personer med IBS upplever 
gällande att hitta mat som inte triggar igång symtom, utgör IBS därmed en stor 
påverkan på dessa personers dieter. Vidare beskrivs det vara en av de mest utmanande 
och frustrerande aspekterna med att leva med IBS (Schneider & Fletcher, 2008). Genom 
detta ser vi en stark koppling till vårt resultat, då bloggförfattarna kontinuerligt 
beskriver en känsla av ledsamhet av den förlust av mening i vardagen som 
begräsningarna gällande matintag innebär för dem. Där även en orkeslöshet beskrivs 
som ett genomsyrande resultat av sjukdomen, vilket orsakas av att de avböjer från att 
äta inför olika aktiviteter.  

Genom en god kunskap kring livsmedel kan personer med IBS uppbringa en känsla av 
kontroll över sin situation utan att behöva svälta. Dietprogram där vissa födoämnen 
utesluts har visat sig framgångsrika i lindringen av symtom som följer IBS. Kunskap 
om koststrategier gällande IBS kan hjälpa dietister och vårdgivare att leverera optimala 
resultat (Mullin et al., 2015). Här ser författarna en stark koppling till resultatet av 
studien då bloggförfattarna beskriver en frustration över att det ej finns en given diet 
som kan tillämpas av alla. Det krävs år för vissa som lever med IBS att hitta de 
livsmedel som inte triggar igång symtom. Vi ser här även ett ökat behov av råd från 
kunnig expertis i form av vårdpersonal som kan ge goda råd gällande matvanor där 
informationen är anpassad efter individens förutsättningar. Detta då, som tidigare 
nämnt, det ej finns en given diet som funkar för alla. 

FÖRÄNDRAT LIV 
 
Som tidigare nämnt utsätts personer som lider av IBS för fysiska symtom som utgör 
hinder i deras vardagliga liv. En del av sjukdomslidandet utgörs av känslan av 
begränsning, vilket kan förstås som saknad av förmåga att uträtta diverse aktiviteter som 
anses vara av mening för känslan av ett gott liv (Wiklund, 2003). Författarna ser i 
resultatet av studien hur sjukdomslidande träder fram genom den ilska, sorg och 
frustration som sjukdomen åsamkar bloggförfattarna. Detta då de inte sällan tvingas 
tacka nej till aktiviteter som de i vanliga fall skulle deltagit i. Livslidandet träder även 
fram i form av att bloggförfattarna ibland tvingas avstå från måltider i samband med 
sociala aktiviteter, detta då de är rädda för uppkomst av symtom. 

Livsvärlden utgör möjlighet för individen att förstå samt närma sig själv, sin omgivning 
och andra. Det är kroppen som utgör möjlighet för människan att erfara världen.  
(Dahlberg & Segesten, 2010, ss. 128, 131). Då det genom livsvärlden är möjligt att 
förstå sig själv sker det en rubbning när kroppen förändras. Människans syn på sig själv, 
andra och omgivningen ändras vid förändrad kropp. Författarna kan i resultatet se hur 
en förändrad livsvärld påverkat bloggförfattarna i form av drastiskt ändrade matvanor. 
De uttrycker stark frustration över svårigheter att hitta födoämnen som inte triggar igång 
symtom. Matvanor har även påverkat deras vardagliga liv då de måste planera sina 
måltider med noggrannhet samt att de ofta tvingas avstå från aktiviteter i rädsla för 
uppkomst av symtom. Författarna ser tydligt vikten av att bejaka den förändrade 
livsvärld i mötet med personen. 
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VÅRDPERSONALENS ANSVAR 
 
För de personer som lever med IBS innebär det att deras tillgång på omvärlden är 
förändrad, där sjukdomen påverkar deras känslor och upplevelser på olika sätt. Det är 
sjuksköterskans uppgift att uppmärksamma dessa dagliga upplevelser för att i sin tur ha 
möjligheten att identifiera deras behov för att utveckla en god vårdande relation, där 
Wiklund (2003) beskriver att det mellanmänskliga samspelet har en betydande roll i hur 
vårdandet upplevs. Det är i denna relation som utrymme för växt frambringas, där det 
ska finnas utrymme för vårdtagaren att vädra sina behov och begär (Wiklund., 2003). 
 
Håkansson, Sahlberg-Blom och Ternestedt (2010) beskriver att då sjukdomens symtom 
ofta är förknippade med genans och skam bidrar detta till en ovilja att detaljerat 
diskutera dessa med vårdgivaren, vilket försvårar möjligheterna till att en vårdrelation 
av god kvalitet kan bildas. Vidare beskriver Khan och Chang (2010) att symtomen som 
följer sjukdomen IBS associeras med en osäkerhet och uppfattas svåra att begripa för 
vårdaren. Detta kan patienter med IBS uppleva som en kränkning. Eriksson (1991) tar 
upp att en persons värdighet bryts ner när hon känner sig kränkt. I och med detta är det 
av stor vikt att vårdaren bemöter dessa patienter med respekt där de bekräftar deras 
känslor för att på så sätt stärka deras känsla av värdighet. Därav krävs det en ökad 
kännedom kring dessa patienters skam samt genans i det vårdande mötet. Det finns 
annars risk för att symtom förringas eller missas på grund av att de kan vara 
problematiska att beskriva.  
 
Det holistiska synsättet är även en viktig aspekt i vårdandet av patienter med IBS, då det 
är en sjukdom men stor inverkan på individens livskvalitet. Detta då sjukdomen inte 
endast innebär fysiska symtom, utan även psykiska. Simrén (2008) poängterar vikten av 
det holistiska synsättet, på grund av att sjukdomen även bidrar en mängd 
extraintestinala symtom. Vidare beskrivs genom att patienterna inte skiljer på fysisk 
eller psykisk hälsa. Här är det viktigt att vårdaren ger dessa patienter tid till att beskriva 
sin historia, där det ska visas ett aktivt intresse där patienten ska ha möjlighet att få 
känna sig sedd och lyssnad till. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att det är genom 
ett uppriktigt engagemang som möjligheten till att få användbara upplysningar kring 
patienters symtom samt vilken konsekvens de kan ha på vardagen ges vilket är 
förutsättningen till att ett vårdande/stödjande möte kan bildas. 
 

METODDISKUSSION 
 
Enligt Polit och Beck (2004) är en kvalitativ innehålls analys lämplig i avseenden där 
författarna ämnar att belysa upplevelser samt händelser i det vardagliga livet. Detta 
styrker författarnas val metod då detta möjliggör att syftet kan besvaras.  
 
I dagens samhälle blir det mer och mer vanligt att personer som lider av kroniska 
sjukdomar delar med sig av sina upplevelser och känslor genom sociala medier av olika 
slag, bland annat bloggar. Där bloggen blir till en form av dagbok där de delar med sig 
av sina mörkaste tankar och helt ocensurerat skriver om hur det är att leva med sin 
sjukdom. En svaghet som kan identifieras är att det inte finns någon möjlighet att ställa 
följdfrågor, vilket skulle ha kunnat bidra till en djupare förståelse av vad det innebär att 
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leva med IBS. Detta skulle varit möjligt om en intervjustudie skulle valts, dock ansåg 
författarna att given tidsram var för kort för att studien skulle få god kvalitet om denna 
metod hade valts.  
  
Genom att granska datamaterialet flera gånger, såväl som enskilt som tillsammans, 
stärks studiens reliabilitet samt validitet. Eftersom detta tillvägagångssätt medför att 
författarna inte går miste om något meningsfullt innehåll. Enligt Elo och Kyngäs (2007) 
är ytterligare en aspekt som höjer studiens reliabilitet användningen av citat. 
Användning av citat gör det även möjligt för läsaren att få en helhetsbild av 
datamaterialet. Författarna använder sig därav utav ett eller flera citat till respektive 
subtema, i syfte att ge läsaren en mer djupgående förståelse gällande hur 
bloggförfattarna upplever det att leva med IBS. 
 
För att avgränsa studien har inklusionskriterier använts. I ändamål att stärka studiens 
generaliserbarhet hade författarna som mål att välja bloggar skrivna av båda könen. 
Detta var dock inte möjligt, då det inte existerade några bloggar skrivna av män, vilket 
drar ner på generaliserbarheten i studien. Dock är ålderspannet stort, samt val av 
strategier varierar mellan bloggförfattarna, vilket ökar överförbarheten.  
 
Då enbart bloggar skrivna på svenska har använts i studien, minimeras risken att 
författarna gör feltolkningar gällande innebörder. I syfte att öka studiens reliabilitet 
ytterligare medvetandegjorde författarna sin förförståelse samt fördomar, detta för att 
möjliggöra att datamaterialet läses samt tolkas mer ”opartiskt”. Detta resulterar i ett 
öppet sinne vilket i sin tur skapar möjlighet till att uppmärksamma olika perspektiv, och 
minimerar även risken för feltolkningar.  
 
Slutligen, genom att vara medvetna om den bristande erfarenheten gällande 
användandet av kvalitativ innehålls analys, har författarna varit noga med att vara rikligt 
pålästa gällande genomförandet. Detta för att tillförlitligheten ej ska reduceras. Då 
författarnas resultat stärks genom tidigare forskning anses reliabiliteten samt validiteten 
vara av god kvalitet. 
 
SLUTSATS 
 
Studiens resultat påvisar att personer som lever med IBS drabbas av begränsningar av 
olika slag. Då personen som drabbats av IBS uttrycker oförmåga att utföra tidigare 
meningsfulla aktiviteter upplever dessa personer identitetsförlust. 
 
För att optimera vården för personer med IBS är det av stor vikt att vårdgivaren visar 
förståelse för denna patientgrupps livsvärld samt sjukdomsupplevelse. Där vårdgivaren 
ska våga möta dessa personers oro och frustration för att på så sätt bekräfta deras 
lidande. Då resultatet i studien visar att personer som lider av IBS i perioder upplever 
känslor som sorg, maktlöshet och hopplöshet är det viktigt att kunna erbjuda en 
personcentrerad vård där lärande och kunskap om sjukdomen är en viktig del i 
vårdandet. Där vårdpersonal ska kunna ge förslag till symtomlindring samt kunna 
assistera i att finna strategier till att hantera sin situation. En viktig aspekt är att tidigt 
identifiera behov hos denna patientgrupp, framförallt gällande det negativa förhållandet 
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kring mat. I syfte att minimera risken för undernäring samt energilöshet är det viktigt att 
kunna erbjuda stöd samt införa tidig kontakt med personal med specialistkunskap 
gällande ämnet, såsom en dietist, för att på så sätt minska risken för ytterligare lidande.  

 
FÖRSLAG PÅ FORSATT FORSKNING 
 
Det framkommer att en stor del av Sveriges befolkning lider av IBS vilket resulterar i en 
patientgrupp. Det är därför viktigt att föra vidare forskning kring effektivare 
behandlingsmetoder, då det i dagsläget inte finns någon generell behandling som lindrar 
sjukdomens besvär. Författarna anser även att det krävs ytterligare forskning gällande 
diagnostisering då detta är en patientgrupp som riskerar att missas i och med att det i 
dagsläget är utmanande att identifiera uppenbara symtom för IBS.  
 
Avslutningsvis förslår författarna av denna studie vidare forskning gällande personernas 
individuella upplevelse av metoder och behandling som kan bidra till en positiv 
hälsoutveckling. Detta kan skapa ökad förståelse hos vårdpersonalen gällande att 
identifiera individuella behov av stöd samt behov.  
 
 
KLINISKA IMPLIKATIONER 
Det är av stor vikt att sjuksköterskan arbetar utifrån ett helhetsperspektiv vid möten där 
personen misstänks lida av IBS. Genom en grundläggande kunskap om de vanligaste 
symtomen samt kring hur ROM-kriterierna är satta, kan sjuksköterskan på ett enklare 
sätt ställa de rätta frågorna till dessa personer för att enklare veta om patientens besvär 
är relaterade till IBS eller inte. Vidare bör vårdaren visa stor empati, förståelse samt 
samtidigt ge sig tid till att lyssna till patientens historia. Detta för att möjliggöra ett gott 
klimat för patienten att öppna upp sig om sina problem, då det ofta kan kännas 
obehagligt eller genant att prata om problem som rör toalettvanor.  
 
Avslutningsvis ser vi ett stort behov av ökad kunskap gällande val av födoämnen samt 
dieter för personer som lider av IBS. Detta då personerna själva har svårt att finna vilka 
dieter som fungerar för just dem. Därför behövs det personal med expertkunskap, för att 
på så sätt kunna ge dessa personer de råd som behövs. I hopp om att det inte hinner 
utvecklas ett ohälsosamt mönster där personerna till slut blir undernärda eller får 
näringsbrist.  

Konkreta förslag på vad som kan göras i syfte att förbättra vården för denna 
patientgrupp: 

- Holistiskt synsätt. 
- Kostdagbok. 
- Etablera tidig kontakt med dietist. 
- Samtalsgrupper för personer med IBS att kunna samtala med andra i liknande 

situation. 
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