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Sammanfattning 
 
När en person drabbas av en magtarmsjukdom påverkas hela kroppen. Att leva med problem 
från mage och tarm innebär en osäkerhet eftersom det inte går att veta från den ena dagen till 
den andra hur man ska må. Då det gäller magtarmsjukdomar upplevs ofta en stor förändring i 
livet, för många blir det en svår livskris. Det svåraste upplevs av de flesta att inte se ut som 
vanligt, trots sjukdom. Detta leder lätt till dålig förståelse bland de människor som man möter. 
Frågan är hur dessa människor upplever sin vardag och vilka hinder det kan vara för att uppnå 
ett optimalt välbefinnande. Syftet med uppsatsen var att beskriva människors upplevelse av att 
leva med en magtarmsjukdom. Jag har valt att analysera självbiografier samt göra en intervju 
för att få patientens beskrivning av sin upplevelse. Metoden som använts är narrativ analys. I 
analysen framkom fyra teman som ligger till grund för resultatet. Dessa är: att alltid vara 
beroende utav en toalett, leva i gemenskap med dem som förstår, att ständigt tänka på maten 
samt det syns inte utanpå. Det är viktigt att synliggöra och uppmärksamma dessa personers 
upplevelse då magtarmsjukdomar är vanligt förekommande och dessutom ökar antalet 
människor som drabbas. 
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INLEDNING 
 
Anledningen till att jag är intresserad av detta ämne är att jag själv har en magtarmsjukdom 
och har i och med den träffat många andra människor i samma situation. Jag har under de 
senaste åren upplevt både de positiva och negativa förändringarna i livet som medföljer en 
långvarig sjukdom. Jag sitter i styrelsen för Riksförbundet för magtarmsjuka personer i 
Sjuhärad (RMT) och har därigenom hört och sett hur andra upplever det att leva med en 
magtarmsjukdom. Dessutom är detta sjukdomar som många människor drabbas av idag. 
Många upplever kanske bara lite orolig mage då och då vid stress eller nervositet, men för en 
stor del av befolkningen är det ett problem som i allra högsta grad påverkar det dagliga livet. 
Vissa människor upplever så mycket problem att de inte klarar av att arbeta med det de vill. 
De kan även ha svårt med att upprätthålla ett fungerande socialt nätverk eller genomföra de 
resor och aktiviteter som de så gärna skulle vilja göra. 
 
BAKGRUND 
 
Forskning om att leva med en magtarmsjukdom 

När en person drabbas av någon sjukdom som rör mage och tarm så påverkas hela kroppen. 
Att leva med problem från mage och tarm innebär en osäkerhet eftersom det inte går att veta 
från den ena dagen till den andra dagen hur man kommer att må. Det svåraste är att försöka få 
omgivningen att förstå hur dåligt individen mår eftersom det inte syns utanpå (Riksförbundet 
för magtarmsjuka, 2007). Det finns idag mycket lite forskning och kunskap om hur det är att 
leva med en magtarmsjukdom (Fletcher & Schneider, 2006). Att leva med en 
magtarmsjukdom leder ofta till isolering. Många personer känner sig ensamma, missförstådda 
och rädda för hur livet ska bli (Wilson & Fletcher, 2002). Att drabbas av en långvarig 
sjukdom påverkar hela ens livsvärld, vilket gör att det inverkar på både det fysiska, psykiska, 
kulturella och andliga planet. Det sociala livet berörs i allra högsta grad av sjukdomen. Detta 
leder till svårigheter både inom familjen och på arbetet vilket gör att många personer känner 
sig kontrollerade av sin sjukdom (Dudley-Brown, 1996). Tidigare självklara saker som att gå 
och handla, sitta i bilen, ta emot gäster, utföra arbetsuppgifter eller sköta hushållet kan inte 
längre ske automatiskt utan kräver extra kraft, tanke och tid. Detta leder ofta till en förändrad 
självbild och upplevelse av den subjektiva kroppen (Richt & Tegern, 2005). De föräldrar som 
är magtarmsjuka upplever också bekymmer med att ta barnen till och från skolan, att delta i 
skolaktiviteter och de blir lätt trötta och irriterade (Mukherjee, Sloper & Turnbull, 2001). 

Lidande 
 
Begreppet lidande innebär ett kval, en plåga, en vånda och en smärta. Sjukdom, ohälsa och 
situationen att vara patient berör hela livssituationen. Det dagliga livet påverkas och tas mer 
eller mindre plötsligt ifrån en. Det finns enligt Erikssons (1994) teori tre sorters lidande: 
sjukdoms-, vård- och livslidande. Det finns många olika former av vårdlidande, den 
vanligaste är kränkning av patientens värdighet och hennes värde som människa. De flesta 
patienter som upplever ett vårdlidande känner sig inte sedda och nonchalerade av vården. Det 
finns många situationer inom vården där människan utsätts för skam och förnedring. Det kan 
handla om olika händelser vid sjukdom och behandling eller patientens egen upplevelse av att 
till exempel känna sig misslyckad som patient eller att inte få vara delaktig i sin egen 
behandling och vård. Richt och Tegern (2005) tar upp en annan aspekt kring lidandet. För 
varje typ av lidande kan man finna positiva motsvarigheter. Kännedom om dessa positiva 
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tillstånd är i sin tur en nödvändig förutsättning för åtgärder syftande till välbefinnande, 
lindring och rehabilitering. 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Att drabbas av en långvarig sjukdom som magtarmsjukdom upplevs av de allra flesta 
människor som en stor kris i livet. Att acceptera och lära sig att leva med sin sjukdom kan 
vara en svår resa. Fler människor drabbas idag av någon tarmsjukdom än tidigare, men trots 
det talas det fortfarande mycket lite om hur det är att leva med sjukdomen. Ämnet 
magtarmsjukdomar känns för många som tabu, man pratar inte gärna om tarmar, 
magbekymmer, avföringsproblem eller isolering. Frågan är då hur dessa människor upplever 
sitt dagliga liv och vilka hinder det kan vara för att uppnå ett optimalt välbefinnande? Det är 
därför angeläget att studera dessa människors egna upplevelser för att förhindra ett 
vårdlidande och att som sjuksköterska kunna hjälpa dem i deras dagliga liv.  
 
SYFTE 
 
Syftet är att beskriva människors upplevelser av att leva med en magtarmsjukdom. 
 
METOD 

Datainsamling 
 
Självbiografier 
 
Det datamaterial som jag haft i uppsatsarbetet är självbiografier och en intervju. Jag har 
använt mig av bibliotekskataloger och webbsidor såsom Riksförbundet för magtarmsjuka som 
informationskällor. Att hitta självbiografier om ämnet magtarmsjukdomar är mycket svårt. 
Dels finns det inte så mycket skrivet i ämnet och dels är det svårt att få en samlad bild av vart 
de finns att få tag på. 
 
Jag vände mig först till sjukhusbiblioteket på Borås lasarett, men de hade inga självbiografier 
om ämnet magtarmsjukdomar. Gick vidare till högskolans bibliotek där jag tillsammans med 
en bibliotekarie lyckades hitta en självbiografi. På Borås Stadsbibliotek fick jag sedan hjälp 
att söka vidare och fick tillslut fram två självbiografier till. Dessa är följande: 
 
Den första biografin En dag i sänder (1992), ingår i serien LIV I SVERIGE. Författare är 
Britt-Marie Severinsson. 

Nästa biografi heter Jessica med konstruktionsfel (1977) och är skriven av Claudia Storz från 
Tyskland. 
 
Sista biografin är Patient - den sanna berättelsen om en ovanlig sjukdom (1996). Författare till 
denna är Ben Watt. Han är född 1962 och bor i London. Ben arbetar som Diskjockey, driver 
två skivbolag och var tidigare medlem i den brittiska duon Everything But The Girl. 
 
Intervju 
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Jag valde att göra en intervju för att komplettera mina självbiografier. Dels för att få lite mer 
information från modern tid eftersom biografierna är flera år gamla, dels för att uppsatsen 
skulle ha flera informationskällor. 
 
Jag tog via mail kontakt med en kvinna inom Riksförbundet för magtarmsjuka och beskrev 
varför jag ville intervjua henne och hur det skulle gå till. Hon fick sedan lite tid att fundera 
och bestämma om hon ville vara med eller inte. Skickade henne också ett informationsbrev 
där allt om intervjun stod beskrivet och ett svarsbrev som hon skulle skriva på om hon ville 
delta i studien. Hon hörde efter några dagar av sig och ville gärna ställa upp på en intervju. Vi 
beslutade att genomföra den i hennes hem för att det ska vara så avslappnat som möjligt. Hon 
blev också informerad om att hela intervjun spelades in på band. Denna skrevs sedan ut 
ordagrant och det gick då inte att utläsa vem intervjupersonen var.  
 
Enligt Trost (1993) är tystnadsplikten det absolut viktigaste vid intervjuer. Detta är något som 
skall upplysas om redan vid första kontakten med intervjupersonen och vad den innebär. Det 
är också betydelsefullt var intervjun ska ske. Att utföra intervjun i intervjuarens bostad är 
nästan alltid uteslutet, även om den är lugn och ostörd, detta för att den intervjuade lätt 
kommer i ett underläge. Däremot kan den intervjuades hem vara lämplig ur 
trygghetssynpunkt, men det måste vara lugnt och tyst så att samtalet inte blir avbrutet. Det 
finns därmed för- och nackdelar med alla platser. En annan fråga att ta ställning till är om 
bandspelare skall användas eller inte. Många människor vill inte bli inspelade på band och det 
måste respekteras. Det positiva med att använda sig av bandspelare är att slippa anteckna och 
därför helt kan koncentrera sig på frågor och på den person som intervjuas. Man kan också 
välja att anteckna allt efter intervjun, men det förutsätter ett bra kortminne. Andra 
grundläggande delar som är centrala att tänka på under intervjun är sin klädsel, att inte ha på 
sig något störande som gör att intervjupersonen tappar koncentrationen. Det är också viktigt 
att titta på den man talar med och att inte avbryta eller skynda på samtalet vid till exempel 
tystnad.  

Analys 
 
Att analysera berättelser 
 
Narrativ analys betyder att utgå från berättelser och har som syfte att förstå människors 
upplevelser, mänsklig kommunikation och språk i skilda sammanhang. Att analysera 
berättelser innebär att klarlägga hur textens olika delar hänger ihop, det handlar om såväl en 
tolkning som en förklaring. De sorters berättelser som man kan använda sig av är 
självbiografier, dagböcker, memoarer, brev, romaner, noveller och nedskrivna intervjuer. En 
självbiografi är ett material där människor beskriver erfarenheter av ett visst fenomen i sina 
liv (Dahlborg Lyckhage, 2006). 
 
Analysen går ut på att utifrån textens helhet, dela sönder den i meningsbärande enheter, för att 
slutligen skapa en ny helhet. Vid identifiering av innebörder i texterna delas dessa upp utifrån 
till exempel likheter och skillnader som sedan bildar kategorier eller teman. Dessa teman eller 
kategorier utgör sedan studiens resultat. Det är viktigt att man som läsare kan följa en röd tråd 
genom hela analysen (Dahlborg Lyckhage, 2006). 
 
Jag började min analys med att läsa varje självbiografi var för sig. Intervjun skrevs ner 
ordagrant och bildade en lång, sammanhängande text. Dessa texter lästes sedan upprepade 
gånger för att jag skulle få en uppfattning om texten som helhet. Därefter började jag att leta 
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efter likheter i mina texter som svarade mot mitt syfte. De likheter som hittades plockades 
sedan ut ur texterna och bildade en ny text som utgör resultatet i form av olika teman. 
 
RESULTAT 
 
I resultatet beskrivs de upplevelser av att leva med en magtarmsjukdom som framkommit i 
min analys. Dessa upplevelser redovisas i fyra olika teman med tillhörande citat. Temana är 
följande: att alltid vara beroende utav en toalett, leva i gemenskap med dem som förstår, att 
ständigt tänka på maten samt det syns inte utanpå - se ut men inte vara som alla andra. Jag har 
valt att stärka dessa teman med hjälp av citat. 
 
Att alltid vara beroende utav en toalett 
Som magtarmsjuk måste det alltid finnas en toalett i ens närhet. Detta är något som påverkar 
hela det dagliga livet, både psykiskt och fysiskt. Bland annat kräver det mycket planering vid 
resor och liknande och det kan lätt uppstå problem vid andra aktiviteter. Det är lätt att 
personen känner sig som en fånge i sin egen kropp. En kvinna berättar hur hon alltid fick 
förbereda sig inför en bussresa: 
 

”Kollade först in att det fanns en toalett på bussen, annars hade jag inte kunnat 
åka med”. 

Det kan också ofta vara så att det finns toaletter men de inte är lediga eller öppna. Många 
magtarmsjuka personer upplever en stor brist på offentliga toaletter, vilket leder till att de 
toaletter som finns ofta har långa köer. Här berättar en kvinna om hur det är att ständigt vara 
beroende utav en toalett: 
 

”Det var då kö och det stod nästan 40 personer framför mig, jag ställde mig sist 
och tänkte: klarar jag att hålla mig?”. 
 

Många butiker och affärsinnehavare vill heller nästan aldrig upplåta sina toaletter till 
privatpersoner vilket försvårar för den som är sjuk. En annan kvinna berättar om hur hon 
upplever butikspersonalens nonchalans:  
 

”Jag frågar inte efter en toalett om jag inte verkligen behöver en”. 
 

Ett annat bekymmer är att det ofta kostar pengar att besöka offentliga toaletter. Detta medför 
att personen alltid måste ha med sig många växelpengar eftersom toaletten ofta behöver 
besökas flera gånger. En magtarmsjuk person beskriver hur det är att få panik då toalett inte 
finns tillgänglig:          
           

”Man glömmer ibland växelpengar och att hitta en butik som vill växla är näst 
intill omöjligt. Då får man panik, för jag måste ju ha en toalett”. 
 

Att som vuxen människa inte kunna hålla sin avföring påverkar psyket mycket hårt. Detta 
berör inte heller bara personen ifråga utan även de människor som är närvarande runt 
omkring. En kvinna berättar: 
 

”Första gången jag inte kunde hålla min avföring blev jag desperat, jag tänkte att 
det här klarar jag inte”. 
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För att underlätta dessa situationer och minimera problemen, både psykiskt och fysiskt, så 
behövs det planering och personliga strategier. En magtarmsjuk kvinna berättar hur hon gör: 
 

”När vi är ute och åker har jag alltid med mig en potta, påsar, servetter, ombyte 
och annat som kan behövas. Detta för att jag ska kunna fortsätta min resa och 
slippa känna mig så liten som människa”. 
 

Att ständigt vara beroende utav en toalett inverkar på hela det sociala livet, vilket i sin tur ofta 
leder till psykisk stress. Det som är självklart för den som är frisk kan bli en stor svårighet för 
den som är magtarmsjuk. En kvinna beskriver det så här: 
 

”När jag och mina väninnor ska gå på till exempel teater så har vi helt olika 
tankar. För min del gäller följande: först och främst så måste jag kolla upp vart 
toaletterna finns och för det andra behöver jag ha en bra sittplats där jag snabbt 
och lätt kan ta mig ut ur lokalen, alltså nära utgången. Så medan de andra vill 
leta efter bra sittplatser, helst i mitten, för att kunna se så mycket som möjligt, 
letar jag efter utgångarna. Detta har självklart inverkat mycket på mitt sociala 
liv, och det har tyvärr blivit  färre bio- och teaterbesök på senare tid”.  

 
Leva i gemenskap med dem som förstår 
Att öppet kunna tala med personer i omgivningen om sin sjukdom är något som underlättar 
vardagen och hela ens liv. Det gör att omgivningen får en förståelse om hur det är att leva 
med en långvarig tarmsjukdom och hur mycket det faktiskt påverkar ens liv. Här är två 
exempel på hur det kan upplevas: 
 

”I min bekantskapskrets har alla tagit del i min sjukdom och jag tror att man 
måste vara ärlig om sin situation för att få förståelse”.  
 
”Min före detta man kunde aldrig acceptera min sjukdom, och det gjorde att jag 
nästan aldrig vågade gå ut eftersom han aldrig stöttade mig”. 
 

Patientföreningarna spelar en mycket stor roll för dessa människor. Att vara med andra 
människor i en gemenskap där alla lider av samma sjukdom och upplever liknande problem 
ger ofta en bekräftelse. Många upplever att det alltid finns någon att prata med, någon som 
lyssnar och någon som stöttar och hjälper en när det känns svårt. En yngre tjej berättar om hur 
patientföreningen har stöttat henne: 
 

”Trots att jag egentligen inte orkade, gick jag ändå med. Jag hade mycket 
trevligt, vilket var evigheter sedan”. 
 

Men trots allt är det tyvärr så att många vänner och bekanta försvinner då personen blir svårt 
sjuk. Detta är ytterliggare ett skäl till att man finner en trygghet i patientföreningarna. Att 
kämpa mot en sjukdom helt ensam är mycket tungt, det behövs någon som stöttar en. Risken 
för isolering är också stor. Att inte längre ha några vänner och att dessutom många drar sig för 
att åka på aktiviteter på grund av rädsla gör att många sitter ensamma hemma. En tjej berättar 
hur glad hon var över familjens stöd: 
 

”Eftersom jag inte hade några vänner kvar så hade jag aldrig orkat detta utan 
min familj. Det är otroligt jobbigt att gå igenom en sjukdom, men det hade varit 
ännu värre att göra det helt själv”. 
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Det är av stor betydelse att de som lever närmast den som är sjuk har förståelse och inser vilka 
känslor och hinder den sjuke upplever i sin vardag. Det går aldrig helt att sätta sig in i en 
annan persons situation, men att finnas till hands och stötta betyder oerhört mycket. 
 

”Men jag har ju då en karl som är väldigt förstående, han vet precis vad det 
innebär och vad som gäller då jag säger: oj, nu är det panik!”. 
 

Att ständigt tänka på maten 
Mat utgör en mycket stor del i människors liv och en måltid handlar inte bara om själva maten 
och att äta utan också om allt det sociala runt omkring. Att då leva med en magtarmsjukdom 
med tillhörande matproblem påverkar hela ens sociala liv. Mycket av människans sociala 
umgänge sker just kring olika matsituationer såsom middagar, kalas, restaurangbesök och 
fester. Det kan ofta vara svårt att tacka nej då någon lagt ner tid och energi på att laga god mat 
för att bjuda på. Här berättar en person om upplevelsen av att ständigt tänka på maten: 
 

”Man får hela tiden tänka på vad man äter när man till exempel är på kalas, och 
det är svårt att tacka nej trots att jag vet att man borde”. 
 

Att prova olika dieter är något som de flesta människor med magtarmsjukdom får göra. Ibland 
upptäcks de födoämnen som inte går att äta, men ibland hittas inga allergier som kan förklara 
varför personen i fråga reagerar på all mat. Det spelar således ofta ingen roll vad man äter, 
utan att man äter. Att ständigt få smärtor vid intag av föda är mycket påfrestande, och det 
lever de flesta magtarmsjuka med dagligen. Här berättar två personer hur dem hade det: 
 

”Jag undvek mjölkprodukter, koffein, rött vin, skaldjur, apelsiner och tomater”. 
 
”Jag förde diet och fick helt enkelt äta av det lilla jag kunde. Hade jag inte hållit 
mig till dieten så hade jag fått betydligt mer smärtor än de jag har idag”. 
 

Många människor med magtarmproblem upplever det också tröttande att hela tiden få olika 
goda råd från vänner och bekanta om vad de bör äta och inte. Här följer ett exempel på hur det 
kan upplevas: 
 

”Folk har väldigt bestämda åsikter om vad man bör äta, detta gäller till exempel 
fibrer som jag inte klarar av att äta, och då kan andra människor nästan bli 
upprörda över att jag inte äter det. För fibrer är ju nyttigt!”. 
 

Att ständigt tänka på maten är något som förföljer en hela tiden. Att till exempel en sådan 
vanlig och enkel sak som att gå på restaurang är svårt är det inte många friska som tänker på. 
Men för den magtarmsjuka kan detta bli ett stort problem, både fysiskt och psykiskt. En ung 
tjej berättar hur hon upplever det: 
 

”Att gå på restaurang eller gå ut och äta lunch är väldigt sällan jag gör. Jag 
menar, vad är det för mening med det. Ofta är det väldigt få maträtter som jag 
kan äta, och skulle jag då äta något så får jag som regel gå på toaletten direkt 
efter. Och detta är något som påverkar mig psykiskt också. Tycker ofta att det 
känns orättvist, att jag inte kan äta och få vara som alla andra. Det är inte kul när 
man ska gå ut för att ha trevligt men att det i de allra flesta fall bara blir en 
plåga, jag har tröttnat”. 
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Det syns inte utanpå – Att se ut men inte vara som alla andra 
Trots att många människor är öppna mot andra människor om sin sjukdom och sina besvär så 
finns det alltid de som aldrig förstår att någon annan människa kan ha det svårt. En del av 
orsaken är att sjukdomen inte syns utanpå. Följande fick en tjej höra av sina klasskamrater: 
 

”Bara för att du har dina handikapp kan du själv välja när du VILL vara hemma, 
du kan själv bestämma när du SKALL vara sjuk, sa hon. Jag blev helt stum, det 
var som jag fick en kalldusch”. 
 

Just detta att sjukdomen inte syns utanpå upplevs av de flesta magtarmsjuka personer som 
mycket arbetsamt. Att inte ha några synliga symtom gör att förståelsen för sjukdomen 
minskar. Detta upplever många magtarmsjuka människor som ett stort lidande. Många erfar 
också svårigheter då de söker sjukvård, för ofta ser de helt friska ut trots att de kan må väldigt 
dåligt. Det som från början var ett sjukdomslidande kan lätt förstärkas och också bli ett 
vårdlidande om mötet med sjukvården sker på fel sätt. Så här förklarar en kille hur han känner 
sig: 

”Jag skulle hellre gå med ett gipsat ben i ett halvår så att folk förstod att jag var 
sjuk. Det räknas inte på samma sätt när man inte kan visa upp något synbart, 
detta gäller också sjukvården”. 
 

Det största problemet med magtarmsjukdom är att man just ser ut som alla andra. Detta kan 
lätt leda till en förändrad kroppskänsla eftersom utsidan inte alltid stämmer överens med 
insidan. Många människor får en förändrad kroppsbild och känslan av den subjektiva kroppen 
ändras. Detta är något som är extra starkt bland magtarmsjuka personer. En kvinna berättar 
hur hon upplever sin kropp: 
 

”Många dagar vill jag inte alls kännas vid min kropp. Alla i min omgivning 
påtalar hela tiden hur fräsch och välmående jag ser ut, men jag vill helst bara 
skrika rakt ut. Detta är något som jag kämpar med dagligen. Men det har 
människor runt omkring mig jättesvårt för att förstå”. 
 

En annan aspekt kring detta med att se ut som alla andra är tröttheten, den trötthet som inte 
syns. Detta är mycket vanligt bland magtarmsjuka personer. Personen ser ofta pigg och frisk 
ut men kroppen orkar inte, vilket är något som upplevs som mycket påfrestande. En yngre 
man beskriver det så här: 
 

”Det är en trötthet som inte går att sova bort, vilket gör att jag alltid går omkring 
och är trött. Så otroligt trött i hela kroppen. Tröttheten blir extra påtaglig då man 
ska göra något extra utöver det jag planerat för dagen. Känslan är som att 
ständigt gå på sparlåga”. 
 

Att det inte syns utanpå har också en annan innerbörd. Många med inflammatoriska 
magtarmsjukdomar får tillslut operera sig då läkemedel inte längre hjälper. Vissa får då en 
stomi¹. En äldre kvinna berättar hur hon upplevde det: 
 

” Jag har ju haft min stomi i många år, så nu är den en del av min kropp. Men 
visst var det jättejobbigt i början.  

 
____________________________________ 
¹ Kirurgiskt anlagd öppning av ett hålorgan, såsom tarm (NE 2007). 
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Man visste ju inte alls hur det skulle bli, och då för cirka 20 år sedan så fanns ju 
inte de tillbehören och förbanden som finns idag. Det är en väldig skillnad. Nu 
var jag som sagt inte ung när jag fick min stomi, men det blir ändå en kris. Det 
här med att om det syns utanpå, eller hur det blir på somrarna när man går i 
bikini samt vad all andra skulle tycka. Men när jag har kläder på mig så syns ju 
faktiskt inget och det gör ofta att människor inte förstår att jag är sjuk”. 

 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
Syftet med min studie var att beskriva upplevelsen av att leva med en magtarmsjukdom. För 
att få svar på detta problem har självbiografier om detta ämne analyserats. Eftersom jag redan 
från början hade bestämt mig för att analysera självbiografier så undersökte jag inga andra 
alternativ. Men gjorde även en intervju vilket jag ansåg fördjupade mina kunskaper 
ytterliggare. Självklart hade det optimala varit att få göra flera intervjuer med magtarmsjuka 
personer, men eftersom vi inte får göra enbart empiriska studier så valde jag att göra på detta 
sätt. Jag anser att möjligheten att kunna utföra en intervju gav mig mycket bredare kunskaper 
än enbart självbiografier och förde mig också närmre mitt syfte. Att kunna ta del av en 
levande människas livshistoria från nutid blev ett bra komplement till biografierna.  
 
Det var svårt att få tag på självbiografier och de som hittades var inte helt nya. Det var 
ytterliggare en anledning till varför jag valde att även göra en intervju, för att också kunna 
använda nutida material att analysera.  
 
Men jag anser att trots att självbiografierna är skrivna för ett antal år sedan så ändras inte 
upplevelsen av att leva med en magtarmsjukdom särskilt mycket. Som individ upplevs 
ungefär samma svårigheter idag som för tjugo år sedan. 
 
Jag tycker det var både roligt och givande att göra en intervju. Det var både en fördel och 
nackdel att jag sedan tidigare kände intervjupersonen. Det svåra var att ta ett steg tillbaka och 
bara lyssna. Enligt Häger (2001) måste man träna sig på att bli en bra lyssnare för att kunna 
utföra en optimal intervju. En god lyssnare försöker förstå och lägger mer koncentration på 
vad intervjupersonen säger än på hur nästa fråga ska formuleras. 
 
Det har varit både fördelar och nackdelar med att vara ensam författare till studien. Det som 
jag saknat är att kunna föra ett resonemang med en medförfattare för att på så vis kunna hitta 
nya vägar och idéer, det är lätt att köra fast då man är ensam. Det har också krävts en hel del 
disciplin eftersom jag inte haft någon som motiverat mig de gånger då arbetet känts tungt. Jag 
har själv kunnat bestämma hur analysarbetet skulle utföras och dessutom kunna arbeta med 
studien när jag själv valt och velat göra det. Men jag anser också att det har varit en stor fördel 
med att utföra uppsatsarbetet själv.  
 
Jag valde att enbart använda mig av teman då jag inte såg det befogat att också ha subteman. 
Att formulera och hitta bra benämningar på temana tycker jag inte varit svårt, de har i de allra 
flesta fall dykt upp naturligt. 
 
Resultatdiskussion 
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Att drabbas av en långvarig sjukdom innebär en förändring av livsvärlden. Alla människor 
upplever sin situation på olika sätt utifrån sin subjektiva kropp. Jag fann i min analys att när 
en människa drabbas av sjukdom, förluster eller hälsoproblem kan självbilden påverkas. 
Bengtsson (1988, s. 74) skriver så här om den subjektiva kroppen: ”Den egna kroppen utgör 
det inkarnerade subjekt som vi aldrig kan fjärma oss ifrån och som vi aldrig kan undfly”. Som 
mitt resultat visar upplever intervjupersonerna stora problem då de drabbas av en långvarig 
magtarmsjukdom. Denna förändring medför ofta ett sänkt självförtroende och en upplevelse 
av att inte vara som alla andra, vilket i sin tur kan leda till nedstämdhet. 
 
Flera personer i mitt intervjumaterial har just belyst upplevelsen av att känna sig utanför. 
Detta är något som erfars både psykiskt, fysiskt, socialt, andligt och kulturellt. Jag menar att 
det är ett stort lidande att drabbas av en långvarig sjukdom, dels för att sjukdomen är just 
långvarig och ofta varar livet ut, dels för att människan gått från att vara frisk till att vara sjuk 
och därtill fått en förändrad självbild. Jahren Kristoffersen (1998, s. 67) skriver om lidandet 
på följande sätt: ”Oavsett i vilken form lidandet tar sig uttryck har den som lider ett starkt 
behov av att bli sedd och förstådd. Det är därför viktigt att sjuksköterskan känner igen 
lidandet när hon möter det”.  
 
Det framkom också i studien att det som magtarmsjuk person är svårt att uppnå ett optimalt 
välbefinnande på grund av olika hinder i vardagen. Dessa svårigheter upplevs på olika sätt 
men hindrar ofta människan till att leva ett helt normalt liv. Ett exempel på detta är att alltid 
vara beroende av en toalett, vilket inskränker betydligt på det dagliga livet och sociala 
umgänget. Ett annat exempel är planeringen. Att som individ inte kunna göra något spontant 
och impulsivt utan att först planera allt är mycket krävande. Det här upplevdes som ett stort 
hinder och känsla av utanförskap. Vilket i sin tur gör det svårt att uppnå ett optimalt 
välbefinnande.  
 
Att leva med en mage som inte fungerar som den ska innebär också en osäkerhet där du inte 
vet hur du kommer att må. Maten ger näring som du behöver för att leva och vara aktiv. Det 
finns ett klart samband mellan vad du äter och hur magen mår (Riksförbundet för 
magtarmsjuka, 2007). Som det framkom i resultatet så upplevs problemen kring kosten som 
svåra. Att alltid behöva veta vad maten innehåller samt hålla reda på vad man inte klarar av 
att äta tar mycket av tiden. 
 
Enligt Eastwood, Nyhlin och Tysk (1994) har födoämnesintoleransen ökat, men man vet 
däremot inte varför det blivit så. Diagnosen baseras på hur personen reagerar på ett visst 
födoämne. 
 
Att leva med de fysiska smärtorna är mycket påfrestande. Som det framkom i resultatet 
upplever de flesta smärta i samband med intag av föda, men många lever också med en 
ständigt närvarande smärta. Enligt Ehlers (2000) är ständiga eller återkommande smärtor 
symtom som går som en röd tråd genom människors sjukdomshistoria. Upplevelsen av smärta 
och sättet på vilket den uppvisas som till exempel svettningar, illamående och trötthet är 
mycket varierande och bestäms av en rad olika omständigheter. Smärtupplevelsen är alltid 
subjektiv och svår att förstås av någon annan än den som är sjuk. 
Det framkommer också i mitt resultat hur en tarmsjukdom inverkar på familjelivet, det sociala 
livet och arbetslivet. Ett antal personer beskriver hur de inte längre kan delta i aktiviteter 
vilket leder till en ofrivillig isolering. De vågar inte åka på de aktiviteter och resor som de så 
gärna skulle vilja. Detta påverkar också det sociala umgänget. Enligt Richt och Tegern (2005) 
tenderar umgänget med andra människor att minska då man drabbas av en långvarig sjukdom.                 
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Den sociala gemenskapen i familjen, vänkretsen och arbetslivet har en mycket stor betydelse 
för att bevara och stärka identiteten under perioder av sjukdom och kris.  
 
Resultatet visar att man som magtarmsjuk ofta upplever nonchalans vid kontakt med 
sjukvården. Eastwood, Nyhlin och Tysk (1994) skriver att en god kännedom om patienten i 
sitt sociala sammanhang skapar en stabil grund för en adekvat sjukdomsutredning. Målet för 
all omvårdnad är hälsa. Hälsan har både subjektiva och objektiva dimensioner. Jag anser att 
man som sjukvårdspersonal måste se till hela personens livsvärld för att få en klar bild av 
vilka problemen är. Alla personer med magtarmsjukdom har helt egna och olika upplevelser 
av sin sjukdom, och det är något som vi inom sjukvården måste ha med oss. Det kan jämföras 
med hur Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver detta: Med 
livsvärlden som ansats i vårdandet krävs ett förhållningssätt där patientens levda verklighet 
bekräftas. Att de som lever med dessa sjukdomar sällan kan visa upp något synligt var ett 
annat fynd som framkom i resultatet. Det visade sig att det är den största anledningen till 
patienters vårdlidande inom sjukvården. Jag anser också att vi måste ta mer hänsyn till att 
dessa patienter inte kan visa upp några synliga symtom. Att finnas till hands, lyssna och 
bekräfta patienten ligger till grund för en god vårdrelation. Flera saker framkom som direkt 
kan kopplas till vårdvetenskapens grundtaganden. Antingen man ser till livsvärld, 
lidande/välbefinnande, subjektiv kropp eller vårdrelation är det begrepp som ständigt 
framkommer i mitt resultat. Jag anser att bli bemött med omsorg, respekt, ansvar och 
förståelse är en grund för en god vårdrelation. Om vi kan praktisera detta i varje enskild 
vårdsituation så har vi kommit en mycket god bit på väg. Allt för att förhindra ett framtida 
vårdlidande. 
 
Jag försökte gå in i uppsatsarbetet utan förutfattade meningar och egna känslor, men det är 
alltid svårt att bortse från sina egna erfarenheter. Däremot är det en mycket nyttig lärdom att 
ha med sig i livet. Trots att det i mitt resultat framkom många hinder av att leva med en 
magtarmsjukdom så blev jag ändå förvånad över vilken inre styrka intervjupersonerna hade. 
Att trots alla problem ändå kunna hitta kraften att kämpa vidare, dem ville alla ta kommandot 
över sin sjukdom. Sen kan det också vara så att allt det material jag analyserat har handlat om 
personer som levt med sin sjukdom i flera år. Jag hade säkert fått ett annat resultat om jag 
intervjuat personer som precis insjuknat. Men det framkom flera gånger att det tar tid att lära 
sig att leva med sin sjukdom och att i möjligaste mån acceptera den. Jag tror att det är svårt att 
acceptera att man drabbats av en långvarig sjukdom, men kan däremot lära sig att leva med 
den. Sjukdomen blir en del av livet och man stöter på både mot- och medgångar. Jag upplevde 
det som att mina intervjupersoner tyckte det blev lättare att gå vidare i livet då man försonats 
med sin sjukdom. Först då kunde de göra ett avstamp för att möta livet på nytt. 
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BILAGA 1 - Informationsbrev 
Borås 13 april 2007 

 
 

Till den det berör 
 
Jag heter Caroline Svensson och studerar till sjuksköterska vid Institutionen för vårdvetenskap 

på Högskolan i Borås. I min utbildning ingår att skriva en uppsats och jag har valt att skriva 

om människors upplevelser av sitt dagliga liv när de har en mag-tarmsjukdom samt hur 

eventuella problem med sjukdomen påverkar välbefinnandet.  

 

Jag undrar nu om jag kan få intervjua dig om detta och om jag får spela in intervjun på band. 

Intervjun går ut på att personen som har erfarenheter av detta berättar fritt utifrån syftet. Det 

är inga i förväg uppgjorda frågor. Den inspelade intervjun kommer jag att skriva ut i text. 

Sedan gör jag en analys av texten och analysen ska bli en del av resultatet i min uppsats. I den 

färdiga uppsatsen kommer ingenting att skrivas som gör att intervjupersonen kommer att 

kunna identifieras. Bandet med intervjun kommer när uppsatsen är klar att spolas över. Den 

utskrivna texten behandlas konfidentiellt, det vill säga ingen annan än jag själv och min 

handledare kommer att läsa den. 

 

Om du väljer att delta har du rätt att när som helst ångra dig och avstå från medverkan. 

Min handledare heter Britt-Marie Lindblad och är lektor vid Institutionen för vårdvetenskap 

på Högskolan i Borås. Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta mig. 

 

Caroline Svensson 

 

-------------------------------------------- 
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   SKRIFTLIGT SAMTYCKE 

 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen och samtycker att bli intervjuad. 

 

 

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

Ort datum namn 
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