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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Irritable Bowel Syndrome (IBS) är ett tillstånd som drabbar en stor del av 

befolkningen i stora delar av världen. Tillståndet beskrivs ofta som en multifunktionell 

tarmsjukdom vars orsak ännu är oklar. Drabbade av IBS upplever i olika grad att 

tillståndet har stor inverkan på deras liv. Bristen på kunskap om IBS hos såväl de 

drabbade som hos sjukvårdspersonal gör också att erfarenheter från möten inom vården 

alltför ofta blir negativa. 

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur personer som har IBS 

upplever sitt dagliga liv. Ett ytterligare syfte med studien var att beskriva 

undersökningsgruppen i de valda artiklarna.  

 

Metod: En beskrivande litteraturstudie där författarna efter en systematisk sökning i 

databaserna Cinahl och PubMed granskat 12 artiklar. 

 

Resultat: Genomgående beskrevs hur IBS inverkade på de drabbades livssituation och 

vardag, med begränsningar i såväl arbetsliv som i det privata livet. Förutom olika 

smärtsymtom framkom känslor av skuld och skam och ofta var det kvinnorna som 

nämnde just dessa. Erfarenheter från möten inom vården belystes från olika håll, i 

positiv och negativ bemärkelse. 

 

Slutsats: Att IBS har en stor inverkan på hela livet framkom med stor tydlighet. Mer 

forskning inom området krävs för att kunna erbjuda bättre behandlingsmetoder och 

därigenom en ökad livskvalitet. Fortsatt forskning leder förhoppningsvis också till ökad 

förståelse för hur personer med IBS begränsas i tillvaron av sina symtom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Irritable bowel syndrome, patient, upplevelse, dagliga livet  



 

 

Abstract 

 

Background: Irritable Bowel Syndrome (IBS) is a condition which affects a large 

number of the population in the world. It’s described as a multifunctional bowel disease. 

Those affected by IBS experience in different levels how the symptoms intrude in their 

everyday-life. For those people affected, as well as for those working as healthcare 

professionals, the lack of knowledge concerning IBS at times leads to negative 

experiences regarding healthcare encounters. 

 

Aim: The purpose of this literature study was to describe how people affected by IBS 

experience their daily living. Another purpose to this study was to describe the survey 

group in the chosen articles. 

 

Method: A descriptive literature study where the authors of this study made a 

systematic search in the databases Cinahl and PubMed and ended up with 12 articles to 

review. 

 

Result: Throughout IBS were described as something that affected the people’s life 

situation with limitation that concerned both work and private life. Apart from different 

symptoms of pain, feelings of guilt and shame appeared, mostly mentioned by the 

women in the studies. Experiences from different encounters within the healthcare were 

lit and both positive and negative aspects were shown. 

 

Conclusion: The fact that IBS has a great impact on peoples everyday-lives emerged. 

More research is necessary for the possibility to offer better treatment and thereby gain 

a greater quality of life. Continued research may also lead to a greater understanding for 

those people affected by IBS and how their everyday life is limited by it. 

 

. 
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1 Introduktion 

 
Irritable Bowel Syndrome (IBS) beskrivs oftast som en multi-funktionell tarmsjukdom eller 

funktionell tarmsjukdom, ”den retade tarmens syndrom”. IBS innebär en dysfunktion som 

berör hela tarmkanalen, där man inte kan påvisa några organiska förändringar. Vanligaste 

symtomen är buksmärtor, diarréer och/eller obstipation (Läkemedelsboken, 2010; Lindskog, 

2011; Ericson & Ericson, 2012; www.socialstyrelsen.se). I Sverige är det ett vanligt tillstånd 

och upp till 10-15% av befolkningen tros lida av IBS. Sjukdomen är vanligast bland kvinnor 

och människor i alla åldrar drabbas. För att sätta diagnos krävs att symtomen skall ha varit 

kroniska eller återkommande under en sammanhängande tidsperiod av 6 månader 

(Läkemedelsboken, 2010; www.internetmedicin.se). Forskningen idag har till en stor del haft 

fokus på att beskriva olika behandlingsalternativ. Många väljer alternativ medicin och 

uppfinner egenvårdsstrategier när inget annat hjälper (Stake-Nilsson et al, 2008; 

Läkemedelsboken, 2010; Stake-Nilsson et al, 2011; Anastasi et al, 2013). Men det finns 

alltför lite forskning som tagit fasta på patienters upplevelser av att leva med IBS och hur de 

blir bemötta inom hälso- och sjukvården (jfr Dancey et al, 1993). Vid omhändertagandet av 

personer med IBS-problematik bör sjuksköterskan inta ett helhetsperspektiv och se hela 

människan och inte bara till symtomer och möjliga behandlingsalternativ. Forsberg och 

Wengström (2013) betonar förståelsen av människans upplevelser vilket innebär känslor, 

erfarenheter, reaktioner, uppfattningar och framför allt självupplevda erfarenheter (jfr 

Norstedts ordbok, 2014). Katie Erikssons vårdteori (Eriksson, 1989, 1993, 1994) kan ge en 

ökad förståelse för hur den enskilde upplever IBS i det dagliga livet, där arbete, familj och 

sociala relationer utgör centrala delar (Ringsberg, 2009). 

 

1.1 Irritable Bowel Syndrome  

IBS är ett syndrom vilket innebär symtomkomplex dvs. att flera, olika sjukdomstecken 

uppträder samtidigt, tillsammans med återkommande buksmärta/bukobehag och 

avföringsrubbningar (Lindskog, 2011). Hos en stor del av patienterna med IBS uppkommer 

tillståndet i skov där dessa under perioder kan variera i frekvens och duration, från en dag upp 

till en vecka (Ericson & Ericson, 2012). Depression, migrän, kronisk bäckenbottensmärta och 

fibromyalgi är andra tillstånd som ofta dyker upp i samband med IBS vilket förklarar varför 

tillståndet beskrivs som en multifunktionell tarmsjukdom (www.socialstyrelsen.se). Forskare 

har visat att det finns ett samband med psykosociala faktorer och psykologiska mekanismer. 

Bland IBS-patienter är det många som även diagnostiserats för ångest och depression (jfr 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.internetmedicin.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
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Faresjö et al, 2006; Dainty et al, 2014) men psykologiska faktorer tros inte orsaka IBS (jfr 

Läkemedelsboken, 2010). Dainty et al (2014) påvisade sambandet mellan IBS, depression och 

ångest. Under jobbigare perioder med psykiska påfrestningar, fanns en tendens att IBS-

besvären ökade. Det är ej heller ovanligt att IBS sammankopplas med stress (Kiank et al, 

2010; Konturek et al, 2011) och en rapport från Folkhälsomyndigheten, visar på att IBS är en 

vanlig reaktion på arbetsrelaterad stress (Folkhälsomyndigheten, 2005). 

 

1.2 Patofysiologi 

Vid IBS finns en störd motorik i mag- och tarmkanalen. Forskning har visat att det rör sig om 

en ökad gastroskolisk reflex hos dessa patienter, ökad visceral sensibilitet och onormala 

serotoninnivåer i GI (gastrointestiala besvär) (Anastasi et al, 2013). Ericson och Ericson 

(2012) säger att vid IBS förekommer ofta ”urgency” dvs. behov av snabb tarmtömning ofta i 

anslutning till måltid. Detta beror på att den gastroskoliska reflexen är livlig hos dessa 

patienter. Enligt Läkemedelsboken (2010) orsakas den viscerala sensibiliteten dvs. 

smärtkänsligheten av kopplingen mellan tarmen och centrala nervsystemet men det kan även 

ha att göra med individens förmåga eller oförmåga att handskas med kroppens signaler. Även 

tarminfektioner kan utlösa IBS. Dietfaktorer och fiberfattig kost bidrar till IBS-besvär men 

den har sannolikt inte en etiologisk betydelse för uppkomsten av tillståndet (jfr 

Läkemedelsboken, 2010; Ericson & Ericson, 2012).  

 

1.3 Diagnoskriterier och utredning 

För diagnosen IBS krävs att patienten har kroniska eller återkommande symtom, som inte kan 

förklaras av organiska avvikelser i mag- och tarmkanalen (Läkemedelsboken, 2010). 

Dessutom ska en del kriterier uppfyllas. För det har utvecklats ett instrument, vid namnet 

Rom III-kriterierna, en förfinad variant av diagnoskriterierna av Manning från 1978 samt 

Rom I och Rom II. Rome III-kriterierna anses mer utvecklade och förfinade och inkluderar 

variation på symtomen som definierats (Hungin et al, 2005). Symtomkriterierna av Longstredt 

från 2006 presenteras nedan i Figur 1 (www.internetmedicin.se).  

 

Läkare använder sig av frågeformulär utifrån exempelvis återkommande obehag, tidpunkt, om 

besvären lindras då patienten gått på toaletten med mera. Av vikt är avföringens struktur. IBS-

diagnosen består av undergrupper och frågorna är till för att läkaren skall kunna avgöra till 

vilken undergrupp patienten tillhör (Sjöbäck, 2013). 

 

http://www.internetmedicin.se/
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Figur 1. Symtomkriterier (www.internetmedicin.se)  

 

Utredningen av en patient med funktionella tarmrubbningar bör i första hand ske inom 

primärvården. Patientens ålder, symtomduration samt ålder avgör utredningens omfattning 

(Läkemedelsboken, 2010). I den enkla utredningen ingår anamnes, somatisk status inklusive 

rektoskopi samt laboratorieprover (jfr www.internetmedicin.se). Utredningar kring IBS görs 

ofta för att i första hand utesluta födoämnesallergi, malignitet eller inflammatorisk 

tarmsjukdom (Ericson & Ericson, 2012). 

 

1.4 Behandling  

Den farmakologiska behandlingen väljs utifrån dominant symtom. Tillstånd av samsjuklighet 

och/eller psykiska symtom kan kräva en bredare farmakologisk behandling med SSRI-

preparat exempelvis (Socialstyrelsen, 2007; Almås, Stubberud & Grönseth, 2011; Ericson & 

Ericson, 2012). Många väljer alternativ medicin och uppfinner egenvårdsstrategier eller 

prövar gamla huskurer när inget annat hjälper. Hjälp och råd ges kring kost och motion 

(Stake-Nilsson et al, 2008; Läkemedelsboken, 2010; Stake-Nilsson et al, 2011; Ericson & 

Ericson, 2012; Anastasi et al, 2013). Odhuba (2011) har uppmärksammat de psykiska 

Återkommande besvär av smärta eller obehag i buken under minst 3 dagar per månad de senaste 3 

månaderna, symtomdebut för minst 6 månader sedan och med minst två av följande tre karaktäristika:  

  

1. Lindring av defekation  

2. Försämring associerad med förändrad avföringsfrekvens  

3. Försämring associerad med förändrad avföringskonsistens  

 

Undergruppering av colon irritabile kan göras utifrån en standardiserad skala för avföringens konsistens 

(Bristol Stool Form Scale (Efter Lewis & Heaton, Scand J Gastroenterol. 1997; 32: 920-4)).  

 

1. Colon irritabile med förstoppning (IBS-C*) – hårda avföringar (Bristol 1-2) ≥25% och lösa avföringar 

(Bristol 6-7) < 25% av antalet avföringar.  

2. Colon irritabile med diarré (IBS-D) – lösa avföringar (Bristol 6-7) ≥25% och hårda avföringar (Bristol 1-2) 

< 25% av antalet avföringar.  

3. Blandad colon irritabile (IBS-M) – hårda avföringar (Bristol 1-2) ≥25% och lösa avföringar (Bristol 6-7) 

≥25% av antalet avföringar.  

4. Odifferentierad colon irritabile – Otillräckligt avvikande avföringsmönster för att kvalificera för någon av 

grupperna 1-3.  

 

* IBS = irritable bowel syndrome 

http://www.internetmedicin.se/
http://www.internetmedicin.se/
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behoven som blir framträdande hos IBS-patienter och säger att det är av största vikt att 

erbjuda denna patientgrupp psykologhjälp förutom medicinsk behandling. I Läkemedelsboken 

(2010) nämns behandlingsalternativ såsom KBT, hypnosbehandling, akupunktur och 

mindfulness.  

 

1.5 Omvårdnad och sjuksköterskans roll  

I den etiska koden för sjuksköterskor International Council of Nurses (ICN) står det om fyra 

grundläggande ansvarsområden i arbetet, nämligen att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt lindra lidande. Vidare ska sjuksköterskan utöva omvårdnad som tar 

hänsyn till mänskliga rättigheter, vanor och värderingar (ICN, 2007). Enligt Svenska 

sjuksköterskeföreningen (2010) spelar förståelsen för vad en människa är en stor roll för 

frågan om vad hälsa och omvårdnad är, eftersom den förståelsen ligger till grund för våra 

värderingar. 

 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor grundar sig på helhetssyn och etiskt 

förhållningssätt, där det står att sjuksköterskan i sitt yrkesutövande ska ha en humanistisk 

människosyn vilket innebär att sjuksköterskan ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala, 

kulturella och andliga omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan ska visa respekt för patientens 

autonomi, integritet och värdighet. Hon/han ska uppmärksamma och möta patientens 

sjukdomsupplevelse och lidande samt att så långt som möjligt lindra dessa (Socialstyrelsen, 

2005). Willman i Edberg och Wijk (2009) säger att sjuksköterskan ska kunna identifiera och 

bedöma patienters resurser och förmåga till egenvård. Det kan även innebära att undervisa 

och stödja patienter och deras anhöriga med syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa. Detta 

förtydligas även i Socialstyrelsens riktlinjer (jfr Socialstyrelsen, 2005).  

 

Sjuksköterskan bör i omhändertagandet av patienter med IBS fokusera på att bekräfta 

patienten och diagnosen, förmedla kunskap och behandla patientens symtom för att kunna 

förbättra hälsa och livskvalitet hos dessa patienter. Målsättningen är att patienter skall uppnå 

fysisk, psykisk och social hälsa, välfärd, kraft och energi (Stenzelius & Bengtsson, 2009).  

 

1.6 Katie Erikssons vårdteori 

Katie Erikssons Theory of Caritative Caring (Caritativa vårdteorin) grundar sig i ett 

humanvetenskapligt perspektiv. Ett holistiskt tänkande, med kunskap om vårdandet av hela 

människan, hennes hälsa och lidande genomsyrar teorin (Alligood, 2014). Enligt Eriksson är 
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människan en enhet bestående av kropp, själ och ande. Hälsa ett integrerat tillstånd av 

sundhet, friskhet och välbefinnande men inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom. Sundhet 

refererar till den psykiska hälsan eller att vara sund på ett hälsosamt sätt, friskhet till fysiska 

egenskaper och välbefinnande till individens subjektiva uppfattning om sitt hälsotillstånd 

(Eriksson, 1993; Eriksson, Nordman & Myllymäki, 1999). Hälsa är inte ett statiskt tillstånd, 

utan det är en process som är i ständig rörelse och förändring. Rörelsen uttrycks i människans 

upplevelse av olika behov, begär och problem. Det är upplevelser av kroppsligt, själsligt och 

andligt välbefinnande. Hälsan kan ses som en rörelse mellan nivåerna görande, varande och 

vardande. På görandenivån bedöms hälsa utifrån objektiva kriterier, på varandenivån strävar 

människan efter balans och harmoni och på vardandenivån upplever människan lidande som 

något som inte är främmande. Hon strävar att bli hel och försona sig med livets 

omständigheter på en djupare nivå (Eriksson, 1994). 

 

Enligt Eriksson är alltså lidandet en del av hälsan, eftersom det är något som ingår i livet som 

en naturlig del. Varje lidande är unikt och det går inte att bestämma vad som orsakar lidande 

för den enskilda människan. Det mänskliga lidandet kan innefatta sorg över det man förlorat. 

Ibland kan lidandet vara svårt att förmedla och det kan sakna ett språk, som kommer till 

uttryck på ett annat sätt såsom genom smärta, ångest eller andra symtom. Lidandet finns alltså 

i många former inom och bland oss och kan inte enbart reduceras till ett sjukdomstillstånd. 

Eriksson talar om livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande (Eriksson, 1994). Till 

livslidande hör det som individen tidigare upplevt och har med sig genom livet. Vid sjukdom 

kan det som tidigare varit självklart, tas bort eller förändras helt. Sjukdomslidandet kan vara 

både psykiskt och fysiskt. Det är orsakad av sjukdom, smärta, känslor av skam och skuld. 

Vårdlidandet inträffar när patienten upplever lidande som vården orsakat. Det kan handla om 

ett kränkande bemötande, en vårdskada eller utebliven vård (jfr Eriksson, 1994).   

 

Eriksson (1989) säger att vårdande innebär att genom ansning, lekande och lärande 

åstadkomma hälsa. Ansning utgör den konkreta delen av vårdandet, som kan innebära att 

vårdaren utför praktiska omvårdnadsåtgärder för att hålla patienten ren eller att genom små 

handlingar som att hålla en hand, visa att man bryr sig. Det är en estetisk handling. Lekande 

och lärande är av en mer symbolisk art. Genom leken kan människan få upplevelsen om att de 

själva har kontroll över situationen. Därför är det viktigt att vårdaren ger utrymme för leken, 

för det skapar tillit och tillfredsställelse. Lärandet är en grundläggande del av livet och utgör 
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en viktig del av vårdandet. Eriksson (1989) menar att människan får möjlighet till att 

utvecklas i lärandet och nå en högre nivå av integrerad helhet som individ.  

 

1.7 Problemformulering 

Då IBS är ett vanligt tillstånd och en stor del av den svenska befolkningen lider av dessa 

besvär är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal uppmärksammar denna patientgrupp 

(Läkemedelsboken, 2010; Ericson & Ericson, 2012). Sjukdomar i mag- och tarmkanalen ger 

ofta obehag som får konsekvenser för patientens livskvalitet och livsutveckling (Stenzelius & 

Bengtsson, 2009). Att få mer kunskap om hur patienter med IBS upplever sina symtom och 

hur dessa påverkar dem i deras dagliga liv är av största vikt för att sjuksköterskan skall kunna 

bemöta patienterna utifrån ett helhetsperspektiv. Besöken kan bli många inom sjukvården och 

detta, tillsammans med att inte få adekvat hjälp och stöd, kan leda till onödigt lidande för 

patienterna. Att inta ett omvårdnadsperspektiv på upplevelsen av att leva med IBS kan ge en 

ökad förståelse för hur den enskilda individen upplever sin situation. 

 

1.8 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur personer som har IBS upplever sitt dagliga liv. Syftet 

var också att granska den metodologiska aspekten beträffande undersökningsgrupp i de valda 

artiklarna. 

 

1.9 Frågeställningar 

Hur upplever personer som har IBS sitt dagliga liv? 

Hur beskrivs undersökningsgrupp i de ingående artiklarna? 

 

2 Metod 

2.1 Design 

En litteraturstudie utformad enligt deskriptiv design (Polit & Beck, 2012). 

 

2.2 Databaser/sökord/sökstrategier  

Med tillgång till databaserna Cinahl och PubMed, söktes artiklar till föreliggande studie. 

Cinahl är en databas som täcker omvårdnad, medan det i PubMed finns både medicinska och 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar (jfr Polit & Beck, 2012; Forsberg & Wengström, 2013). En 

bred sökning gjordes inledningsvis. Cinahl Headings och MeSH-termer på PubMed användes 
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samt den boleanska kombinationen AND (Polit & Beck, 2012). Då enbart ordet Irritable 

Bowel Syndrome gav ett mycket stort urval var olika kombinationer nödvändiga för en mer 

hanterbar mängd av artiklar. Sökorden Irritable Bowel Syndrome, patient och experience 

användes i båda databaserna i en första sökning utifrån syfte och frågeställning. Flera 

kombinationsvarianter provades såsom Daily Living och Sparetime. I PubMed kom Activity of 

Daily Living upp som sökförslag i kombination. Denna kombination gav inget resultat i 

Cinahl, där gav istället kombinationen Quality of Life ett bra utfall med tanke på det som 

författarna avsåg att studera. Manuella sökningar gjordes utifrån i artiklarnas referenslistor. 

De sökordskombinationer som gav bäst utfall presenteras nedan (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Sökord och sökstrategier 

Databas Söktermer Utfall Lästa abstract Valda källor 

(exkl 

dubletter) 

Cinahl Irritable bowel 

syndrome 

(Headings)AND 

patient 

98 21 1 

 Irritable bowel 

syndrome 

(Headings)AND 

experience 

29 9 3 

 Irritable bowel 

syndrome 

(Headings)AND 

Quality of Life 

77 19 2 

PubMed Irritable bowel 

syndrome 

(MeSH)AND 

experience 

40 10 1         

 Irritable bowel 

syndrome 

(MeSH) AND 

patient AND 

experience 

30 10 1 

 

 

 

Irritable bowel 

syndrome 

(MeSH) AND 

care AND 

Activity of Daily 

Living 

6 6 2        

Manuell 

sökning 

   2 

Totalt  280 75 12 
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2.3 Urvalskriterier 

Artiklar söktes fram enligt följande inklusionkriterier: fritt tillgängliga i fri full text via 

Högskolan i Gävle med tidsintervallen 2004-2014 samt att de var vetenskapligt granskade 

(peer reviewed). I PubMed användes tillägget: human. Utfallet av den första sökningen blev 

280 artiklar. Författarna började med att läsa titlarna på artiklarna och valde bort de artiklar 

som inte svarade på föreliggande studies syfte och frågeställningar. Artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska eller svenska. Exklusionskriterier var: artiklar som hade deltagare under 

18 år, eftersom föreliggande studie ville lyfta fram IBS bland den vuxna befolkningen. 

Review-studier samt studier som ej var öppningsbara, ej kostnadsfria och dubbletter 

exkluderades. Även de som enbart hade ett medicinskt fokus samt studier som inte svarade på 

inklusionskriterierna.  

 

2.4 Dataanalys  

I nästa steg bearbetades utfallet av databassökningen genom att läsa abstract av 75 artiklar. Av 

dessa föll 39 bort då de studerade annan kontext. 36 artiklar återstod, som lästes ingående. Av 

dessa var 6 artiklar ej öppningsbara artiklar och några av dem (4) var dubletter. Kvarvarande 

26 artiklar lästes i sin helhet. Några artiklar visade sig efter närmare granskning innehålla fel 

undersökningsgrupp med hänsyn till valda kriterier och dessa valdes bort. Av de 21 artiklar 

som kvarsod, var 4 ej vetenskapliga och 5 av dem var litteraturstudier. Slutligen återstod 12 

som valdes ut, då de svarade på syfte och frågeställningar i denna litteraturstudie. Sedan 

delades artiklarna upp mellan författarna och lästes individuellt av författarna. Processen 

upprepades flera gånger och artiklar byttes med varandra, för att båda skulle få en överblick 

över alla artiklar. Enligt riktlinjer av Polit och Beck (2012) organiserades artiklarna i en tabell 

med rubrikerna: Författare/År/Land, Titel, Syfte, Design, Undersökningsgrupp, 

Datainsamlingsmetod/Dataanalys och Huvudresultat (Bilaga 1). Detta gav en bra överblick 

över de valda artiklarna och underlättade bearbetningen. Utifrån artiklarnas huvudresultat 

kunde olika kategorier skönjas. En första grovindelning i olika kategorier dvs. fysiska, 

psykiska och sociala faktorer samt möten inom hälso- och sjukvård gjordes. Alla utsagor i 

artiklarnas resultat som motsvarade fysiska faktorer färgmarkerades med en färg i artiklarna 

och alla utsagor som motsvarade psykiska faktorer färgmarkerades med en annan färg osv. 

Slutligen fördes alla färgmarkeringar ihop, där varje kategori hade en egen färg. Kodning av 

resultatet med hjälp av nyckelord gjordes (Polit & Beck, 2012) dvs. en systematisk 

genomgång av de ord/begrepp som uppkom mest antal gånger inom en färg i alla 12 artiklar. 

Dessa ord/begrepp fördes ihop till mer övergripande teman och representerar de rubriker som 
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framställs i föreliggande studies resultat. Den metodologiska frågeställningen om 

undersökningsgrupp kvalitetsgranskades utifrån aspekterna kön, ålder och eventuell 

användning av Rome I-III-kriterier. Granskningen sammanställdes sedan i löpande text under 

en egen rubrik i resultatdelen.   

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Författarna till denna studie har strävat efter att följa de etiska riktlinjer som gäller för 

litteraturstudier; att med samma noggrannhet och trovärdighet genomföra och återge 

informationen utifrån de primära källorna (jfr Olsson & Sörensen, 2011). Stor aktsamhet har 

tagits för att undvika plagiering och för att låta resultatet färgas av egna åsikter. Författarnas 

förhoppning är att alla de valda artiklarna har blivit kollegialt granskade och att dessa har följt 

god forskningsetisk sed när studierna har genomförts dvs. att de utvalda deltagarna i 

artiklarnas studier har informerats enligt gällande forskningsetiska principer vad gäller 

konfidentialitet, anonymitet och rätten till att dra sig ur studien. 

 

3 Resultat 

Resultatet till föreliggande studie baserades på 12 artiklar och presenteras i löpande text och i 

en översiktlig tabell (Bilaga 1). I tabellen framgår artikelförfattarnas namn, publiceringsår, 

titel, artikelns syfte, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod/dataanalys och 

artikelns huvudresultat.  

 

I den löpande texten presenteras analysen av artiklarna som resulterade i olika teman. Dessa 

är: Varierande symtom, en opålitlig kropp. Oro, ångest och osäkerhet. Skam, skuld och 

ifrågasättande av sig själv. IBS och vardagslivet, att kunna eller inte kunna göra. Att försöka 

kontrollera och planera tillhör vardagen samt erfarenheter från möten med hälso- och 

sjukvården. Den sista kategorin, metodologisk granskning, är en sammanställning av 

artiklarnas kvalitet utifrån den metodologiska aspekten undersökningsgrupp.    

 

3.1 Varierande symtom, en opålitlig kropp 

De mest förekommande symtomen som informanterna uppgav i studierna och som upplevdes 

besvärande var diarré, förstoppning, uppsvälld mage, smärta, kramper och orolig mage 

(McCormick et al, 2009; Rönnevig et al, 2009; Håkanson et al, 2012; Björkman et al, 2014).  

 



 

10 

 

Ett framträdande tema i artiklarna var att IBS innebär att inte kunna lita på sin kropp och inte 

veta när magen ställer till det (Håkanson et al, 2009; Rönnevig et al, 2009; Håkanson et al, 

2012). Resultatet av Rönnevigs et al (2009) studie, där 13 personer intervjuades, blev att leva 

med IBS innebar ”att leva med en obekväm kompanjon” som beskriver den ovisshet som IBS 

för med sig att inte veta när magen kan bli orolig. Symtomen kunde komma plötsligt och 

många gånger visste informanterna inte om det berodde på diarré eller förstoppning. Även 

Håkanson et al (2009) vars studie innefattade nio personer visade resultatet på att IBS innebär 

en kamp med en obekant och opålitlig kropp. IBS upplevdes som något främmande, som en 

separat del av kroppen Håkanson et al (2012). Hungin et al (2005) såg att det fanns skillnader 

i symtom mellan kvinnor och män. Kvinnor sade sig oftare lida av förstoppning, uppblåsthet, 

trötthet, svullen mage och en känsla av att kläderna satt åt. Däremot skilde det sig ingenting åt 

emellan könen då de gällde halsbränna, magont eller diarré.    

 

Diarré kunde uppstå plötsligt och nästan utan förvarning och då handlade det bara om minuter 

för att deltagarna skulle behöva uppsöka en toalett. Ljudet av en orolig mage kunde dyka upp 

närsomhelst, vid de mest opassande tillfällen och det fanns ingenting att göra för att förhindra 

det, när det skedde. Bristen på kontroll ledde till osäkerhet (Håkanson et al, 2009; McCormick 

et al, 2009; Rönnevig et al, 2009; Håkanson et al, 2012). En deltagare från Håkansons et al. 

(2012) studie berättade att endast det att gå till en mataffär kunde vara orsaka panik, då frågan 

om befintliga toaletter, var det enda som var i tankarna. Det var något som ständigt malde i 

huvudet. Björkman et al (2014) såg att det var främst kvinnorna som kände att det var pinsamt 

när magen blev orolig. Eller att vara ute på restaurang och känna oro över att få halsbränna 

vilket kunde resultera i en gråtattack pga tilltagande smärta. Känslor av obehag framkom av 

att behöva gå på toaletten när det är folk utanför (Schneider och Fletcher, 2007; Mc Cormick 

et al, 2009). 

 

IBS orsakade även trötthet, bristande energi och sömnen påverkades (Håkanson et al, 2009; 

Okami et al, 2011; Håkanson et al, 2012; Björkman et al, 2014). Håkanson et al. (2009) 

undersökte hur det är att leva med IBS genom att intervjua nio personer som fått diagnosen 

IBS och kom fram till att det var en kamp med en obekant och opålitlig kropp. Dit hörde 

trötthet som en väsentlig del, då det begränsade informanterna i deras sociala relationer och 

deras vilja att delta i några aktiviteter överhuvudtaget. Informanterna kände att de behövde 

mer sömn och regelbundna sovtider. Arbetslivet påverkades av tröttheten. Det fanns inte 
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tillräckligt med energi för att klara av stressfyllda situationer eller prestera som förr och det 

påverkade avancemang i arbetslivet. 

 

Okami et al (2011) såg i en undersökning om samband mellan IBS, stress, livsstil och 

kostvanor bland sjuksköterske- och läkarstuderanden i Japan hur sömnen påverkades. Detta 

främst bland män. Det framkom att både männen och kvinnorna hade sämre sovrutiner och 

lade sig senare på dygnet. De kvinnor som hade IBS sov färre timmar än de som inte hade 

IBS. Schneider och Fletcher (2007) beskrev att en enorm trötthetskänsla var vanligt 

förekommande hos de flesta av kvinnorna. De beskrev det som en känsla av att vara dränerad 

på kraft. I sin tur ledde detta till att många kvinnor tappade lusten till att delta i olika 

aktiviteter. Förutom den enorma tröttheten som drabbade kvinnorna så led de också av 

återkommande smärta. Det inverkade på välmåendet och var den sak som kvinnorna upplevde 

att de hade svårast att kontrollera och hantera (Schneider & Fletcher, 2007). En studie av 

Lackner et al (2013)  visade att IBS patienter i genomsnitt led av nära på åtta andra symtom, 

förutom IBS. Det rörde sig om allergier, ryggsmärta, sömnproblem och migränliknande 

huvudvärk bland andra. 

 

3.2 Oro, ångest och osäkerhet 

Det fanns alltså en oro som var ständigt närvarande. En oro över att magen skulle börja 

krångla och låta när som helst i sociala sammanhang, på jobbet eller intima stunder 

(Håkanson et al, 2009). Att inte kunna lita på sin egen kropp eller hur den skulle komma att 

reagera, skapade osäkerhet, likaså en rädsla för att de kanske led av en annan sjukdom 

beskriver Rönnevig et al (2009). Den oron fanns på ett djupare plan då rädslan för att IBS 

skulle leda till andra sjukdomar. Tankar om att det kunde vara polyper och att det kunde 

utvecklas till cancer fanns där.  

 

Utifrån osäkerhet, både när det gällde orsak till varför IBS uppkom och dess oförutsägbara 

symtom så påverkade detta personerna negativt i deras dagliga liv. Kvinnorna rapporterade 

om ångestattacker. Dessa var vanliga och kvinnorna beskrev att ju mer de tänkte på huruvida 

en attack skulle komma, desto oftare uppstod just en ångestattack. Detta skedde särskilt ofta 

om personerna befann sig på allmän plats eller bland familj och vänner (Schneider & Fletcher, 

2007). En annan studie beskrev att ångest var det mest dominerade, känslomässiga tillståndet 

hos deltagarna (Lackner et al, 2013). 
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3.3 Skam, skuld och ifrågasättande av sig själv 

Håkanson et al (2009) lyfter fram att känslan av att känna sig annorlunda blev speciellt tydligt 

när deltagarna var med sina vänner. De kände sig tråkiga pga magen och blev arga på sin 

kropp, för att de inte kunde vara som alla andra på sätt och vis. Självbilden förändrades till 

följd av en mage som inte fungerade som den brukade. Liknande upplevelser framkom i 

Schneider och Fletchers (2007) samt Rönnevig et al (2009) studier. Kvinnorna i Schneider 

och Fletchers (2007)  berättade hur de kände skuld inför sina vänner då de blev tvungna att 

ställa in åtaganden med kort varsel.  

 

Insikten om att IBS inte enbart är ett problem som drabbat en, utan att man är själv ansvarig 

för vad som händer i ens kropp trädde fram.  Många beskyllde sig själva för att själva ha 

förorsakat IBS genom vissa beteenden. Oförsiktighet beträffande matvanor eller en för hög 

ambitionsnivå i livet ansågs vara sådana (Håkanson et al 2009, 2012). 

 

Samtidigt som personerna försökte leva normalt så infann sig också jobbiga känslor av att 

vara annorlunda än exempelvis resten av familjen. Flera deltagare talade om skamkänslor och 

rädsla för att helt plötsligt rapa eller att magen skulle börja låta, i umgänge med andra. 

Skammen och förnedringen i samband med sådana händelser påverkade självkänsla och 

självförtroende i hög grad, negativt, hos deltagarna (McCormick et al, 2012).  

 

En annan framträdande aspekt var att inte kunna leva upp till de förväntningar som 

omgivningen har på kvinnor, som den som tar hand om familj och vänner, när smärtan gjorde 

att de var tvungna att ta korta pauser eller när de vistades länge på toaletten till följd av 

förstoppning. Man upplevde att magen arbetade emot dem (Rönnevig et al, 2009; Björkman et 

al, 2014).  

 

IBS upplevdes av männen som något som hindrade dem från att delta i olika fritidsaktiviteter 

eller att gå till jobbet, medan kvinnornas tankesätt speglade en oro av att inte räcka till i 

relationerna, hemma och med familjen. En kvinna berättade om hur hennes trötthet var 

förlamande och det fick henne att känna sig som en dålig mor. Hon kände skuld till följd av 

detta. Normativa synsätt om vad som är manligt och kvinnligt kan ses även i relation till IBS 

och det orsakar ett lidande på olika plan (Björkman et al, 2014). De deltagare som hade barn 

upplevde att det påverkade föräldraskapet. En man kände sig otillräcklig som fader och 

försökte att inte visa inför barnen om hans illabefinnande. IBS ansågs även ta en alltför stor 
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plats i en relation. Några kände att de gett partnern mer bekymmer och de kände oro för att 

deras tillstånd skulle påverka relationen negativt (Håkanson et al, 2009).  

 

Håkanson et al (2009) beskriver hur informanterna kände sig kroppsligt och mentalt 

annorlunda i jämförelse med andra. De kände det mot den ursprungliga bilden av sig själva 

men även deras identitet om vad som är manligt och kvinnligt påverkades. Kvinnorna kände 

sig tjocka och pga att magen var uppblåst och männen var mindre bekymrade över utseendet, 

men upplevde att tillståndet fick dem att känna en inre svaghet.  

 

Björkman et al (2014) visar också att mäns och kvinnors identitet påverkades och att de 

upplevde IBS på olika sätt. Av de nitton tillfrågade i Björkmans et al. studie, varav nio var 

kvinnor, beskrev flertalet hur de ansåg att kvinnor skall vara attraktiva och smala. Det är 

något som speglar samhällets normer om vad som är kvinnligt. Det var svårt att leva upp till 

dessa krav när inga kläder passade pga en uppblåst mage och de skämdes över att gå omkring 

med en stor mage. De kände sig tjocka och tänkte att även andra skulle se dem så. Männen 

hade inte samma krav på sig själva beträffande fysiska attribut. Kvinnorna var mer 

utseendefixerade och skämdes över om magen var uppsvälld. De undrade vad andra skulle 

tycka och det påverkade klädvalen. I Håkanson et al (2009) beskrev männen att de var mindre 

oroade över utseendet. De kände däremot att deras manlighet fick sig en törn, då symtomen 

relaterade till IBS signalerade för dem svaghet.  

 

3.4 IBS och vardagslivet, att kunna eller inte kunna göra  

Att undvika att göra vissa saker som att delta i aktiviteter, av rädsla för att symtomen skulle 

uppträda, blev ett sätt för många att försöka kontrollera situationen. Det var enklare att utebli 

än att behöva handskas med konsekvenserna av symtomen men det medförde att sociala 

konsekvenser för kvinnorna. De kände sig utanför de sociala nätverken i den mån att de ofta 

fick utebli med kort varsel. De kände som att de hölls gisslan av sin IBS (Schneider & 

Fletcher, 2007).  

 

Flera av deltagarna var konstant medvetna om de uppoffringar de tvingades göra till följd av 

sin IBS då magen motarbetade dem. För en del kunde det innebära att undvika möten innan 

lunch. Andra lämnade aldrig hemmet med mat i magen. Det fanns även de som undvek att äta 

några dagar innan en planerad tillställning. Många upplevde att det var vissa livsmedel som 
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triggade igång magen. Detta hade till följd att man undvek spontana sammankomster med 

andra människor där mat var inblandat (Rönnevig et al, 2009).  

 

Sex och samlevnad påverkades. När kvinnor uppgav att ”de spelade ett fult spel” och låtsades 

vara väldigt upptagna pga den uppblåsta magen, kunde männen känna att den trötthet som 

IBS förde med sig var den största, bidragande orsaken till minskad sexlust. Men det försökte 

de kompensera till sin partner på något annat sätt (Björkman et al, 2014). De som inte hade en 

relation, oroade sig för att binda sig pga den skam som de kroppsliga symtomen förde med sig 

(Håkanson et al, 2009).  

 

Enligt Björkman et al (2014) bekymrade sig män mer än kvinnor över hur IBS påverkade 

deras arbete och prestationer. Att sjukskriva sig eller arbeta deltid innebar en ekonomisk 

förlust för dem. De ansåg sig ha det primära ansvaret för familjens ekonomi och kämpade för 

att kunna leva upp till bilden av en pålitlig arbetstagare. Vissa män beskrev en rädsla för att 

inte ha kontroll över eller en känsla av värdelöshet, när det gällde arbetet. Sjukfrånvaro eller 

deltidsarbete pga IBS orsakade dem ett lidande och de kämpade många gånger för att framstå 

som duktiga arbetstagare (Björkman et al, 2014).  

 

I Lacy et al (2007) undersökning visade hela 82 procent av deltagarnas svar på att IBS 

symtomen hade inverkan på deras liv. Det var främst vardagliga aktiviteter som påverkades 

negativt (30,3%), medan jobb (14,6%) och fritid (8,4%) inte påverkades i samma 

utsträckning. Hungin et al (2012) belyste att det huvudsakliga antalet dagar som innebar 

frånvaro från exempelvis arbetet pga dålig hälsa var dubbelt så stor hos den IBS drabbade 

gruppen jämfört med den icke-drabbade (6,4 versus 3,0 dagar). Överhuvudtaget så var 

sannolikheten dubbelt så stor att de IBS-drabbade var tvungna att tillbringa en dag i sängen 

eller att hoppa över vissa aktiviteter jämförelevis med kontrollgruppen. Sammantaget hade 

IBS-symtomen med andra ord en stor inverkan på det sociala välmåendet hos de drabbade 

(Hungin et al, 2012).  

 

3.5 Att försöka kontrollera och planera tillhör vardagen 

Känslan av osäkerhet följer personer som lider av IBS, varje dag och oberoende av vilka 

tillfällen det gäller. Man var medveten om hur viktigt det var att äta i små mängder och 

regelbundet (Rönnevig et al, 2009). En studie av Kim och Ban (2005) påvisar att den största 

bidragande orsaken till symtomen uppgavs vara oregelbundna måltider och 75,8% av alla 
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tillfrågade som hade IBS ”hoppade över” en eller två måltider per dag. Liknande resultat fick 

Okami et al (2011) när sjuksköterske- och läkarstuderanden tillfrågades om deras livsstil och 

psykologiska faktorer. Man kunde se en trend bland dem som hade IBS, att fler kvinnor än 

män åt mer oregelbundet. 

 

De negativa aspekterna, rent fysiskt av sjukdomen medförde att livsstilen påverkades, på flera 

plan, särskilt när det kom att handla om mat och val av aktiviteter. Flera berättade om hur de 

tvingades tänka över vad de kunde äta och inte, för att minska risken att trigga igång ett anfall. 

Viss favoritmat fick uteslutas, då man upplevde att den hade en triggande effekt. Detta 

medförde också svårigheter då det kom att handla om att gå ut och äta i sällskap med vänner 

(Schneider & Fletcher, 2007).  

 

Informanter talade om att de undvek enskilda livsmedelsprodukter då de upplevde att dessa 

gjorde dem sämre. Det var framför allt mjölk och mjölkprodukter. Andra talade om artificiella 

tillsatser som en bov, några andra talade om att starkt kryddad mat kunde ha negativ effekt på 

dem (Rönnevig et al, 2009). Både Rönnevig et al (2009) och McCormick et al (2012) 

beskriver att genom att planera i förväg öppnades möjligheten till att delta i olika sociala 

aktiviteter. Det kunde handla om att ha tillräckligt med tid på sig och att ha strategier för vad, 

när och hur äta. Informanter berättade att de hade med sig läkemedel mot diarré eller 

bulkmedel och att de undvek mat som de visste att de inte tålde bra. En informant berättade 

att hon hade sin egen mat och kakor med sig till fester.    

 

Kvinnorna i Schneider et al (2008) undersökning påpekade att känslan av att skämmas, var 

någoting som påverkade deras mående mycket. Att behöva använda någon annans badrum, 

när man var på besök hemma hos en vän eller så, gjorde ingen skillnad. Känslan av att 

skämmas, infann sig alltid. Det verkade också som att det inte spelade någon roll om 

kvinnorna befann sig i umgänge med sina närmaste. Känslan av att skämmas var konstant, i 

vissa fall t.o.m förstärktes den. 

 

Att känna att man måste förklara för sin omgivning om sina bekymmer, var något som många 

upplevde att de behövde göra och de upplevde detta som pinsamt och jobbigt. Ibland så valde 

kvinnorna att inte tala sanning eftersom det samtidigt innebar att man kunde tvingas bemöta 

eventuella negativa reaktioner från omgivningen (Schneider et al, 2008). Mycket på grund av 

den okunskap som finns kring IBS. Deltagarna i Rönnevig et al (2009) berättade däremot att 
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de i stället ofta valde att dölja sina bekymmer, av hänsyn till sin omgivning och deras 

eventuella reaktioner. Det föreföll viktigare att skydda familjen från klagande än att få stöd i 

eländet. De pratade inte om det på arbetsplatsen, för arbetskamraterna skulle nog inte vara 

intresserade av att lyssna på deras problem.  

 

Stillasittande arbete var problematiskt och en kvinna berättade att hon ibland satt på knä, 

framför sin dator. När kollegorna undrade vad hon gjorde så försökte hon att skämta bort det 

(McCormick et al, 2012). Kartläggning av vart närmaste toalett fanns var en viktig del, att 

befinna sig för långt ifrån en toalett, var ett problem som deltagarna vittnade om. Att helt 

enkelt undvika situationer och ställen utan toalettmöjligheter, blev en överlevnadsstrategi för 

många deltagare (jfr Rönnevig et al, 2009; Håkanson et al, 2012; McCormick et al, 2012; 

Björkman, 2014). Att resa kollektivt var något som man också undvek just därför (Rönnevig 

et al, 2009). 

 

3.6 Erfarenheter från möten med hälso- och sjukvården 

Flera artiklar beskriver olika erfarenheter kring möten med vården (Håkanson et al, 2009; 

Håkanson et al, 2010; Håkanson et al, 2012; McCormick et al, 2012; Björkman et al, 2014). 

Genom att delta i ett utbildningsprogram som genomfördes inom hälso- och sjukvårdens regi, 

där ett team bestående av olika yrkesgrupper berättade om IBS, erhölls värdefull kunskap om 

kroppen och IBS. Det gav ett ökat självförtroende för deltagarna (Håkanson et al, 2012). Det 

fanns en stark vilja bland informanterna att hitta strategier som skulle kunna hjälpa dem att 

hantera IBS i det dagliga livet (Håkanson et al, 2009). Kunskap om sjukdomen och 

medvetenhet om att den var en oskiljaktig del av livet gav nya insikter för den grupp av 

informanter som deltagit i utbildningsprogrammet. De lärde sig att kontrollera exempelvis 

smärta och plötsliga mag- och tarmrörelser med hjälp av andningstekniker, sätta sig ner och ta 

det lugnt och vänta tills de gått över. I samma studie hade man haft hypnoslektioner. Att se att 

någon som tidigare beskrivit att det var svårt att slappna av och som somnade under lektionen, 

gav en ökad tilltro till förmågan att ta kontrollen över sjukdomen (Håkanson et al, 2012). 

 

I Håkanson et al (2009) beskrevs att genom att deltagarna fick vara med likasinnade, kändes 

det för dem att de var i en trygg gemenskap. I en senare studie av Håkanson et al (2012) 

framkommer hur deltagarna hjälpte varandra genom att dela med sig av sina 

överlevnadsstrategier och bli varandras förebilder när det gäller att komma över sådant som 

begränsar det dagliga livet.  
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Negativa upplevelser i mötet med sjukvården beskrevs i känslor av förnedring, 

betydelselöshet och övergivenhet. Dessa påverkade såväl självkänslan som förmågan att våga 

lita på sjukvården och dess resurser och sin egen förmåga att klara av att leva med dessa 

symtom i vardagen (Håkanson et al, 2010). Kvinnor var generade och obekväma när de var i 

kontakt med sjukvården. Männen upplevde ett lidande pga. att IBS anses vara psykosomatiskt 

och ”en kvinnlig åkomma”, vilket gör att de får stämpeln ”svag” och ”känslig” (Björkman et 

al, 2014). En känsla av att inte bli tagna på allvar var ett typiskt exempel på förnedring. Inte 

nog med att de själva kämpade med sin sjukdom så upplevde det ibland att de betraktades 

som om de överdrev sina upplevelser, då de uppsökte sjukvården. Många menade att det 

förmodligen skulle ha varit enklare om man sett sjuk ut, då det hade varit mer legitimt att söka 

hjälp. I och med att symtomen kommer och går så kunde visa känna att de gick i försvar då de 

sökte hjälp och kanske just den dagen, var symtomfria (Håkanson et al, 2010).  

 

Det fanns de som hade positiva erfarenheter i kontakten med vården. I Håkanson et al (2012) 

gav informanterna, som hade deltagit i ett utbildningsprogram om IBS, beröm till att det fanns 

en IBS-sköterska, som man kunde prata om allt med från toalettvanor till sådant som 

bekymrade. Det fanns en professionell som lyssnade, förstod och som var ”som en av dem”. I 

en annan studie av Håkanson et al (2010) berättades också om positiva upplevelser, när man 

talade om en känsla av att bli bekräftade som personer, att bli sedda av sjukvården. En kvinna 

berättar att läkarens intresse för hennes berättelse och hennes upplevelser av symtomen var 

själva nyckeln till att våga känna förtroende snarare än huruvida läkaren hade adekvat 

kunskap om just IBS (Håkanson et al, 2010). 

 

Eftersom det finns inget som kan bota tillståndet gäller det att lära sig att leva med IBS 

(Rönnevig et al, 2009; Håkanson et al, 2012). Informanterna i Rönnevig et al (2009) studie 

försökte istället att stegvis se symtomen eller problemen som IBS orsakade som en del av sina 

liv (Rönnevig et al, 2009). Det gav perspektiv och var befriande att prata med andra, som 

hade samma besvär när man insåg att man inte var den enda i världen som led mest av alla 

(Håkanson et al, 2012). 

 

McCormick et al (2012) visade på att få ett namn på sitt tillstånd, i form av en diagnos, var 

något som upplevdes som en lättnad av många. Även om vissa läkare var försiktiga med att 

sätta etikett på symtomen, så innebar själva vetskapen om att det fanns ett namn på dessa, en 

lättnad då man förstod att det faktiskt innebar att man inte inbillat sig allt. I och med att man 
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diagnostiserats så kände också deltagarna att det fanns möjlighet till att hitta botemedel, få 

hjälp och redskap för att hantera sin situation och för framtida forskning. 

 

När det kom handla om uppleveler av läkemedel och vad man skulle använda och inte, så 

uttryckte flera av deltagarna sig på ett sätt som pekade på rädsla och osäkerhet, kring huruvida 

dessa skulle hjälpa eller inte. Risker och fördelar med medicinering vägdes mot varandra. 

Många var det som berättade att de var villiga att prova i stort sätt vad som helst, i desperation 

och hopp om att blir bättre (McCormick et al, 2012).  

 

3.7 Metodologisk granskning av undersökningsgrupp 

Under denna kategori presenteras undersökningsgruppen i de valda artiklarna utifrån 

aspekterna kön, ålder och eventuell användning av Rome I-III- kriterier i studierna.  

 

I Hungin et al (2005) var andelen män 18,7 % och kvinnor 81,3%. I Lackner et al (2013) var 

andel män respektive kvinnor: 21,7 % och 78,3%. Schneider och Fletcher (2008) hade i sin 

undersökning 100 % kvinnor. I McCormick et al (2012) var siffrorna: män 33% och kvinnor 

67 %. Lacy et al (2007) presenterade följande: män 17% och kvinnor 83 % deltagande. 

Håkanson et al hade i en studie från 2009 totalt 7 kvinnor och 2 män med och i en senare 

studie åter 7 kvinnor och 2 män (Håkanson et al, 2010). I en studie från 2012 av Håkanson et 

al. var andelen kvinnor 27 och män 4. Björkman et al (2014) hade fler män än kvinnor i sin 

studie dvs. av 19 deltagare var 10 män och 9 kvinnor. Rönnevig et al (2009) inkluderade 8 

kvinnor och 5 män. Kim et al (2005) studie deltog 747 män och 970 kvinnor. I en liknande 

studie av Okami et al (2011) var fördelningen 650 män och 1118 kvinnor.  

 

Alla inkluderade studier presenterade ålder på sina deltagare, dock i varierande form. De 

flesta beskrev åldersspann, en eller flera beroende på urvalsgrupper. Två beskrev endast 

medelålder på sina deltagare (Kim et al, 2005; Lackner et al, 2013). Hungin et al (2005) 

uppgav målgrupper; 18-34, 35-54 och 55 år och äldre. Rönnevig et al (2009) hade informanter 

mellan 30-70 år, Håkanson et al (2009) mellan 28-48 år, Håkanson et al (2010) använde sig 

av gruppen 25-48 år och Håkanson et al (2012) hade informanter mellan 22-71 år. Kim et al 

(2005) och Lackner et al (2013) angav endast medelålder: 20,7 år versus 41,0 år. Okami et al 

(2011) angav både ålderspann mellan 18-29 år samt medelåder 20, 2 år. Rönnevig et al (2009) 

hade informanter mellan 45-84 år. Schneider och Fletcher (2008) hade deltagare mellan 18-22 
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år. McCormick et al (2012) 21 år och uppåt. Lacy et al (2007) presenterade en åldersgrupp på 

18 år och uppåt med en medelålder 53,7 år.  

 

Användandet av Rome I-III kriterier förekom i flertalet artiklar. Uppgift om användandet av 

Rome I-III som inklusionskriterium fanns i följande sex studier: Björkman et al (2014), 

Hungin et al (2005), Håkanson et al (2012), Lackner et al (2013), Lacy et al (2007) och 

Rönnevig et al (2009). Rome-kriterierna angavs ej i två av studierna men där man hade som 

inklusionskriterier: Diagnos IBS och IBS-relaterade problem >3 år (Håkanson et al, 2009; 

Håkanson et al, 2010). I några studier kartlades prevalensen för IBS av ett stort antal 

informanter utifrån Rome II-kriterierna. I Kim et al (2005) studie deltog 1717 studenter varav 

det sedan framkom att 98 (5,7%) hade IBS enligt Rome II-kriterierna. Okami et al (2011) 

resultat visade att 35,5 % av 1768 deltagare hade IBS men anger ej om dessa uppfyller Rome-

kriterierna. I tre studier framgick ej huruvida dessa kriterier använts (Schneider & Fletcher, 

2008; Håkanson et al, 2010; McCormick et al, 2012). 

 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Att leva med IBS innebär mer än leva med en ”problemmage”. IBS är en ständig följeslagare, 

som har stor inverkan på den drabbades livskvalitet och hälsa. Att kunna delta i olika 

aktiviteter helt fritt, upplevs av många som svårt då de närsomhelst kan drabbas av svåra 

magplågor, diarréer, kramper och ett akut behov av att uppsöka toaletten. Något som inte 

alltid är möjligt. Att vara med på middagar med vänner kan innebära bekymmer då många 

med IBS-problematik har uppfunnit egna strategier kring sitt ätande för att slippa problem. 

Olika födoämnen utesluts, vissa personer låter bli att äta i sällskap med andra eller också tar 

vissa med sig egna matlådor. 

 

Många vittnar om inställda möten, sjukfrånvaro från arbete och studier samt tillfällen då de i 

stället för att vara aktiva, legat hemma och vridit sig i plågor. Detta har en stor inverkan på 

människors vardag. Det rapporteras bland annat om lidande, ångest, depression, skuld och 

skam som inslag i den IBS-drabbade personens vardag. En oro över att kanske ha drabbats av 

något som kan komma att leda till allvarligare sjukdomar. En viss misstro mot sjukvården 

framkommer i form av otillfredsställande bemötande. Många upplever att de inte har 

förmågan att styra över sitt eget varande, sitt eget liv, då IBS med sina varierande symtom 
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”formar” livet. Det är en pendling mellan tillstånden hälsa och ohälsa. Personerna upplever ett 

lidande som genomsyrar dem på olika plan.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen reflekteras över upplevelser av IBS i det dagliga livet utifrån 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande enligt Eriksson (1994).  

 

IBS är upplevelser av sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande  

Att leva med IBS innebär att leva med ett syndrom, där flera olika sjukdomstecken uppträder 

samtidigt (jfr Lindeskog, 2011). Vårt resultat visar att IBS innebär att leva med en kropp som 

är opålitlig. Symtomen kommer plötsligt och utan förvarning (jfr Rönnevig et al, 2009). I 

föreliggande studie drabbades informanterna mest av symtomer såsom diarré, förstoppning, 

uppsvälld mage, smärta, kramper och orolig mage.  

 

Hälsa och ohälsa kan upplevas olika. Enligt Eriksson (1993) är hälsa en process som är i 

ständig rörelse och förändring. Det är inget statiskt tillstånd. Rörelsen innebär hur människan 

upplever sina behov, begär och problem (ibid). När en har förstoppning eller uppsvälld mage 

och upplever hälsa trots symtomen, kan en annan med samma symtom uppleva ohälsa. I 

studier av Björkman et al (2014) och Håkanson et al (2009) blev det speciellt tydligt att det 

var skillnader i manligt och kvinnligt tänkande. När kvinnorna kände sig oattraktiva och fula 

med en uppsvälld mage, tyckte männen att de varierande symtomen var av rent praktiska skäl 

i vägen för dem, när det kom till fritidsaktiviteter och karriär.  

   

IBS gjorde att många upplevde smärta i magregionen (McCormick et al, 2009; Håkanson et 

al, 2012; Björkman et al, 2014). Att tvingas vara hemma från arbete på grund av allt för stora 

smärtor beskrivs av Hungin et al (2012). I den visar siffror från en undersökning att den IBS-

drabbade gruppen jämfört med kontrollgruppen av icke IBS-drabbade hade fler sjukdagar som 

innebar frånvaro från arbetet (6,4 versus 3,0). Smärta, den kroppsliga smärtan, är en vanlig 

orsak till lidande i samband med sjukdom. Att uppleva smärta innebär sjukdomslidande, säger 

Eriksson (1994). Utöver smärta var även diarré, förstoppning, uppsvälld mage, kramper och 

orolig mage vanliga symtom (McCormick et al, 2009; Rönnevig et al, 2009; Håkanson et al, 

2012; Björkman et al, 2014). 
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Trötthet var inte ovanligt. Det är mer vanligt hos de personer som lider av IBS än man skulle 

kunna tro, visar forskning (Schneider & Fletcher, 2008; Håkanson et al, 2009; Okami et al, 

2011; Håkanson et al, 2012; Björkman et al, 2014).  IBS och medföljande symtom beskrivs 

som något som har stor inverkan på flera plan av det sociala livet. Schneider berättar om hur 

de unga kvinnor som deltog i studien, ibland upplevde det om ett oöverstigligt hinder att bara 

ta sig till en lektion. Den enorma tröttheten som medföljer magproblematiken var en starkt 

bidragande orsak till den upplevelsen (Schneider et al, 2008).  

 

Spontaniteten och glädjen i att umgås och delta i olika tillställningar grumlades självfallet av 

att ständigt behöva planera. Kvinnorna i Schneider studie (2008) talade om att de ibland inte 

kunde koppla av och njuta av mat och dryck i umgänge med andra pga. att vissa saker hade en 

tendens att trigga igång magplågor av olika slag. Många personer som lider av IBS har 

problem med maten (Schneider & Fletcher, 2008; Rönnevig et al, 2009). Ibland valde man 

ändå att utmana sin egen mage genom att äta eller dricka av sådant som de visste om, skulle 

ha negativ inverkan. De gjorde de för att de inte ville känna sig utanför eller annorlunda eller 

för att de exempelvis inte ville säga nej då de erbjöds en drink av någon: ”en klunk gör ingen 

skada…” som en kvinna uttryckte sig. Schneider et al (2009). Man utsatte sig medvetet för 

något som skulle bli av ondo och det skapade självfallet ångest i sig menar författarna till 

föreliggande studie. 

 

Om smärta på ett djupare, själsligare plan kunde författarna till föreliggande studie läsa om i 

flera av de valda artiklarna. IBS påverkade självet. Många gick med en ständig oro och ångest 

(Schneider & Fletcher, 2007; Rönnevig et al, 2009; Håkanson et al, 2009). Skam och skuld 

förekom bland många informanter och det påverkade även självbilden (jfr Schneider & 

Fletcher, 2007; Håkanson et al, 2009; McCormick et al, 2012). Förutom att kroppen hade 

förändrats med IBS så hade respondenternas identitet förändrats. De gällde både dem själva, 

då de kände att de inte kunde leva upp till de förväntningar som de hade om sig själva som 

partners, förälder, vänner eller arbetskamrater (Björkman et al, 2014). Att finnas där för den 

andra som förälder eller partner. De ville vara och finnas till för andra precis som friska 

människor är, beskrivs i Rönnevig et al. (2009) studie. Erikson (1994) säger att till livslidande 

hör det som individen tidigare upplevt och vid sjukdom kan det som varit självklart tas bort. 

Författarna till föreliggande studie anser att även IBS medför ett slags livslidande när både 

kropp, själ och ande förändras till följd av en opålitlig kropp som sätter sig på själen (jfr 

Eriksson, 1993). Förutom att sjukdomen kan innebära ett hot mot människans totala existens 
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framförallt vid kroniska, obotliga sjukdomar så kan det även innebära en förlust att kunna 

fullfölja olika sociala uppdrag (Eriksson, 1994). Den sociala aspekten var tydlig i samtliga 

artiklar. 

 

Sambandet mellan nedsatt arbetsförmåga, sjukfrånvaro, psykiska ohälsa och upplevelser av 

negativt bemötande inom sjukvården, syns tydligt menar författarna till föreliggande studie. 

Enligt Socialstyrelsens rapport från 2007 så borde vanligtvis inte IBS innebära nedsatt 

arbetsförmåga men i samma rapport skrev man att samsjuklighet eller perioder av 

smärtsamma skov kunde leda till nedsatt arbetsförmåga under perioder och därmed leda till 

undantag. I sitt försäkringsmedicinska beslutsstöd från 2007: ”En kombination av faktorer, 

t.ex. extra kraftiga och långvariga IBS-symtom, samsjuklighet, uttalade psykiska besvär, 

avsaknad av copingstrategier, oro för annan allvarlig diagnos, mm. kan vara orsak till längre 

sjukskrivningsbehov. Det bör i så fall klargöras att det är kombinationen som sammantaget 

utgör grund för behandling och eventuell sjukskrivning” (Socialstyrelsen, 2007). 

 

I en rapport från Folkhälsomyndigheten 2005, nämndes ett samband mellan arbetsrelaterad 

stress och IBS, utbrändhet, depression m.fl. Rapporten berättade att organisatoriska och/eller 

sociala faktorer, var nummer två i ordningen av orsaker till anmälningar av arbetssjukdomar. I 

rapporten gick att läsa att höga krav, låg kontroll, svagt socialt stöd med mera, kunde vara 

några orsaker till att sådana situationer uppstod. Som författare till denna studie och med 

dagsfärska rapporteringar i tv och tidningar om den ökade sjukfrånvaron till följd av psykisk 

ohälsa i färskt minne, tror vi på ett visst samband mellan ovanstående. Att finna korrekt 

behandling till IBS kan säkerligen hjälpa till att lindra lidandet och att förhindra att några fler 

drabbas av depression, åtminstone som följd av långvariga, obehandlade IBS-besvär. 

 

Kopplingen mellan långvarig, hög arbetsbelastning och stress är något som lyfts av Fändrik 

(2006). Det har visat sig att kortvarig psykisk stress lättare utlöser smärtupplevelser i form av 

utspänd mage hos personer som har funktionella magtarmbesvär än hos friska personer. Det 

är ett känt faktum att stress har en koppling till magtarmbesvär men själva ordet stress är i sig 

svårdefinierat menar författaren. Behandlingar har inriktats på att behandla organiska 

”sjukdomar”, framgångsrikt, om magsårsbehandling och forskning kring detta has i åtanke 

(Fändrik, 2006). Författarna till förliggande studie anser att det ökande samhällstempot med 

outtalade krav på människor gör att stressen ökar. Fler aktiviteter efter jobb och skola, skapar 

ett hektiskt tempo och kräver planering av heltidsarbetande föräldrar för att hinna allt. Vi 
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förväntas ha ett skinande hem, ett utvecklande arbete, en fritid fylld av träning och 

upplevelser. En harmonisk familjeidyll och ”helst” ska det mesta visas på Facebook eller 

Instagram. 

 

Att inte bli tagen på allvar då man uppsöker sjukvården eller att inte få rätt hjälp leder till 

fortsatt obehandlade besvär, som i sin tur kan leda till utanförskap då personer tvingas utebli 

från arbete. Detta i sin tur torde ju rimligen också ha en ekonomisk inverkan på personernas 

liv då sjukskrivningar innebär karensdagar utan betalning följt av nedsatt ersättning i form av 

sjukpenning. Den ekonomiska biten av livet är en ack så viktig del i måendet och författarna 

till förliggande studie menar att allt detta leder in i en ond cirkel. 

 

Fändrik (2006) skriver om problematiken kring IBS och diagnostisering då just orsak och 

verkan till varför problemen uppstår är oklar. Det är därför svårt att hitta en orsaksinriktad 

behandling. Det finns en välkänd koppling mellan upplevelsen av magtarmbesvär och 

psykosociala faktorer. Ericson och Ericson (2012) säger att en viktig del i terapin ett lugnande 

besked. När patienten har gjort en tarmundersökning, gjort en koloskopi eller röntgen, är det 

viktigt att informera patienten att det inte finns en bakomliggande sjukdom. Stenzelius och 

Bengtsson (2009) talade om att omhändertagandet av patienter med IBS bör fokusera på att 

bekräfta patienten och diagnosen. Att ge individanpassad vård och kartlägga vad som passar 

den personen som söker vård för sina besvär och ge adekvat information är något som 

framkommit som väsentliga delar i omhändertagandet och bemötande av IBS-patienter. 

 

Resultatet i föreliggande studie visar på att informanterna behövde få kunskap om IBS (jfr 

Håkanson et al, 2012). Ericson och Ericson (2012) säger att patienten bör uppmuntras till att 

föra dagbok över sina symtom och födointag, för att därmed kunna kartlägga eventuella 

samband med besvären. Utifrån det görande, varande och vardande som Erikson (1994) talar 

om, skulle dagbok innebära ett görande. Att ta kontroll över sin situation, anteckna och 

försöka se ett samband. Det skulle kunna leda till ett varande i längden. Att hitta en livsstil 

som minimerar symtomutveckling och försöka försonas med sin ”sjukdom”/sitt tillstånd. 

Informanter i Håkanson et al (2012) och Rönnevig et al (2009) konstaterade att eftersom det 

finns inget som kan bota tillståndet gäller det att lära sig att leva med IBS.  

 

Ett vårdlidande som Eriksson (1994) talar om kan ses i studien av Björkman et al (2014) där 

både män och kvinnor beskrev att bemötandet inom hälso- och sjukvården inte minskade på 
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deras lidande. Kvinnorna ville framstå som duktiga patienter och hade svårt för att tala om de 

konkreta besvären som IBS orsakade dem. Männen upplevde att den allmänna uppfattningen 

är att IBS är psykosomatiskt kopplat och något som kvinnor lider av. Det står i 

Läkemedelsboken (2010) och Ericson och Ericson (2012) att IBS är vanligare bland kvinnor. 

Man kan fråga sig om det har med kvinnans natur att göra, att de känner efter mera. Är 

kvinnor mer benägna att söka hjälp inom vården, för något som de skäms för och som får dem 

att fungera sämre i det dagliga livet? Under arbetet med föreliggande studie har författarna på 

olika sätt fått förståelse för att forskningen kring IBS och den könsrelaterade aspekten är 

något som pågår runt om i världen och det blir spännande att följa den forskningen (jfr 

www.alltomibs.se).  

 

Varierade symtom med ”friska dagar” jämte ”sjuka”, fick vissa deltagare att känna sig 

hypokondriska. I Ericson och Ericson (2012) står det att tillståndet varierar från person till 

person. För en del kommer IBS i skov och kan under perioder kan variera i frekvens och 

duration, från en dag upp till en vecka. En 30-årig kvinna berättade att hon vid ett antal 

tillfällen vänt sig till sjukvården för bekymmer med ”ballongmage” men att hon vid tiden för 

själva besöket var problemfri. Hon hade en ”frisk dag” med andra ord. Detta medförde dock 

att hon kände sig skyldig för inte kunna uppvisa symtom vid besöket och att det ledde till att 

hon kände sig misstrodd. Som om hon inbillade sig allt (Håkanson et al, 2010). 

 

Resultatet i föreliggande studie visar också på positiva upplevelser från hälso- och sjukvården. 

Majoriteten av de som hade deltagit i grupputbildning kände att de hade fått mycket ut av 

utbildningen, men det fanns dock några som inte fick lika mycket ut av utbildningen och 

kände ännu mer utanförskap pga. att de hade svårare symtom som påverkade avsevärt det 

dagliga livet (jfr Håkanson et al, 2012). Utmaningen blir att uppmärksamma denna 

patientgrupp. I ICN (2007) står det att sjuksköterskan ska främja hälsa och lindra lidande. Ur 

ett vårdvetenskapligt perspektiv skulle ansning, lekande och lärande kunna ge en ökad 

förståelse för hur resultat kan nås (jfr Eriksson, 1989). Författarna till föreliggande studie 

anser att ansning nås i det medmänskliga dvs att man visar att man bryr sig om den andra. Det 

framkom i artiklarna när läkaren såg människan bakom diagnosen eller när de som led av IBS 

blev bekräftade av sjukvården överlag (jfr Håkanson et al, 2010, 2012; McCormick et al, 

2012). I gemenskapen, när vårdaren ger utrymme för leken och kunskap nås, sker ett lärande. 

Detta visade sig vara avgörande för deltagarna som deltog i ett utbildningsprogram, när de 

fick tillsammans med andra lära sig om sjukdomen och dela med sig av sina erfarenheter. 

http://www.alltomibs.se/
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Känslan av att inte vara ensam, få goda tips och råd gav dem verktyg för att bättre kunna 

hantera IBS i vardagen (Håkanson et al, 2012). 

 

4.3 Kvalitetsgranskning av undersökningsgrupp 

När författarna till föreliggande studie valde att titta närmare på undersökningsgrupperna ur 

synvinkel ålder och könsfördelning fann de, att förekomsten av IBS var mer vanligt 

förekommande hos kvinnor. I Läkemedelsboken (2010) står det också att förekomsten av IBS 

är större hos kvinnor. Kvinnorna var även de som övervägande deltagit i de olika studierna 

(Hungin et al, 2005; Kim et al, 2005; Lacy et al, 2007; Schneider & Fletcher, 2008; Håkanson 

et al, 2009; Rönnevig et al, 2009; Håkanson et al, 2010; Okami et at, 2011; Håkanson et al, 

2012; McCormick et al, 2012; Lackner et al, 2013). Endast en studie av Björkman et al (2014) 

hade fler män än kvinnor i sin studie dvs. av 19 deltagare var 10 män och 9 kvinnor. I sju 

artiklar var fler än 75% av deltagarna kvinnor, i övriga artiklar var kvinnorna representerade 

från 47-67%. Det visar på en stor skillnad i deltagandet mellan könen. Eftersom männen inte 

var representerade i lika stor skala, kan viktig information ha fallit bort. Exemeplvis fann 

Björkman et al (2014) stora skillnader i manligt och kvinnligt tänkande när det gällde 

upplevelser av att leva med IBS. I övrigt kan undersökningsgrupperna i de valda studierna 

anses vara till den del representativa då de överenstämmer med att IBS är mer förekommande 

bland kvinnor (jfr Polit & Beck, 2012).   

 

I några av artiklarna som ligger till grund för denna studie är urvalet av deltagare direkt 

inriktat på kvinnor medans några andra utifrån sina urvalsmetoder har såväl kvinnor som män 

som deltagare. Utifrån syftet med föreliggande studie ser författarna inga hinder för dessa 

olika urval, i meningen att de skall ge missvisande resultat. Syftet var att undersöka 

människors upplevelser av att leva med IBS. Att det sedan tydligt utifrån dessa studier, visar 

på en större förekomst hos kvinnor, har således sin förklaring i vissa av urvalsmetoderna. 

Exempelvis förekommer strategiskt urval vid valet av deltagare i tio av tolv artiklar (Kim et 

al, 2005; Schneider & Fletcher, 2008; Rönnevig et al, 2009; Håkanson et al, 2009, 2010, 

2012; Okami et al, 2011; McCormick et al, 2012; Lackner et al, 2013; Björkman et al, 2014). 

 

IBS uppkommer vanligtvis i åldrarna 10-40 år IBS och har en debutålder mellan 30-40 i 

Sverige. I föreliggande studie var ett inklusionskriterium att åldern på deltagarna var över 18 

år. Utifrån åldersgrupp och dess förekomst i artiklarna anser författarna till denna studie att de 

motsvarar de hypoteser som anges idag, nämligen att IBS är ett tillstånd om drabbar 
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människor i alla åldrar (Läkemedelsboken, 2010; www.internetmedicin.se). Kim et al (2005), 

Schneider och Fletcher (2008) samt Okami et al (2011) hade en medelålder kring 20-23,5 år 

på sina informanter. Eftersom dessa studier gjorts i en kontext där åldern på populationen är 

lägre dvs bland studeranden, blir den genomsnittliga åldern för förekomst av IBS av naturliga 

skäl lägre. De informanter som rekryterats från olika kliniker efter kontakt med sjukvården 

pga sina besvär (jfr Lacy et al, 2007; Håkanson et al, 2009; Rönnevig et al, 2009; Björkman et 

al, 2014) har en högre medelålder från 38 år till 64,5 år. Enligt Polit och Beck (2012) bör 

populationen i undersökningsgruppen vara representativ för den stora populationen för att öka 

trovärdigheten för studien.  

    

Rome I-III kriterierna är det instrument som är mest frekvent använt av sjukvården i 

diagnostiseringen av IBS. Endast hälften av artiklarna hade det som inklusionskrav för 

deltagarna (Hungin et al, 2005; Lacy et al, 2007; Rönnevig et al, 2009; Håkanson et al, 2012; 

Lackner et al, 2013; Björkman et al, 2014). Andra har använt sig av dessa i ett senare skede. 

Då IBS och dess orsak ännu ej är klarlagd kan användandet av dessa kriterier ses som ett 

kvalitetsbevis och också ge tyngd till de undersökningar som gjorts. Därmed inte sagt att de 

studier som inte använt sig av dessa är av sämre kvalitet. Författarna till denna studie har gjort 

bedömningen att de är godtagbara då de möter kraven för svar på det syfte som författarna 

angett. 

 

4.4 Metoddiskussion  

Författarna till föreliggande studie valde att göra en beskrivande litteraturstudie för att få svar 

på syftet hur personer som lever med IBS upplever sitt dagliga liv. Enligt Polit och Beck 

(2012) ger en litteraturstudie en översikt över det aktuella forskningsfältet. Forsberg och 

Wengström (2013) säger att det finns ett stort behov av att resultat från flera vetenskapliga 

studier sammanställs i strävan på att hitta vetenskapliga bevis (evidens) för rutiner och 

åtgärder. Men det finns olika typer av evidens (jfr Eriksson et al, 1999). Det torde vara lika 

viktigt att sammanställa forskning så att människor kan få vård utifrån bästa möjliga bevis, 

som att människor kan få vård som ges utifrån deras individuella behov (Forsberg & 

Wengström, 2013). Det innebär att sätta sig in i patientens värld och föreliggande studie har 

gjort anspråk på att belysa IBS utifrån patientperspektiv. Även Rönnevig et al (2009) och 

Håkanson et al (2012) konstaterar att det finns lite patientcenterad forskning inom ämnet. 

 

http://www.internetmedicin.se/
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Ett medvetet val gjordes att utifrån ett inifrånperspektiv beskriva upplevelser och därmed blev 

inte en kvantitativ studie aktuell (jfr Olsson et al, 2011). Upplevelser handlar om 

självupplevda erfarenheter, känslor och uppfattningar vilket innebär att författarna försökt att 

sätta sig in i den undersöktas situation och se världen ur hans/hennes perspektiv (Norstedts 

ordbok, 2014; Forsberg & Wengström, 2013). Olsson et al (2011) säger att det unika lyfts 

fram genom de beskrivningar som framkommer under varje rubrik i resultatet, som bäst 

beskriver ett fenomen.  

 

Polit och Beck (2012) säger att det är ett mått på en litteraturstudies reproduktivitet genom att 

man tydligt har beskrivit alla steg som man gjort under databearbetningen. Detta har 

beskrivits närmare under dataanalysen i föreliggande studie. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) är Cinahl och PubMed databaser som ofta används inom omvårdnadsforskning och så 

även i föreliggande studie. Författarna är medvetna om att om andra databaser inkluderats 

hade det kunnat ge mer värdefull information genom de artiklar som funnits där. Söktermen 

Irritable bowel syndrome gav ett stort utfall och en avgränsning med olika söktermer samt 

kombinationer var nödvändig. Valet av termer som använts i föreliggande studie kan 

diskuteras och resultatet hade kunnat vara ett annat om författarna valt andra söktermer. Dock 

gjordes initialt en bred sökning med många olika sökord för att kunna kartlägga vilka som 

skulle kunna besvara syfte och frågeställning. 

 

Sökningen begränsades till åren 2004-2014. Enligt Polit och Beck (2012) ökar trovärdigheten 

för en studie när aktuell forskning inkluderas men samtidigt hade många äldre artiklar kunnat 

bidra med värdefull information. Dancey et al skrev redan år 1993 om upplevelser av IBS ur 

ett patientperspektiv. Den senaste forskningen visar att fokus legat på olika 

behandlingsalternativ för IBS men i liten utsträckning om upplevelser av IBS i det dagliga 

livet. Därmed anser författarna att föreliggande studie fyller en funktion. Vad-frågor bör 

föregå hur-frågor dvs. innan studier om hur olika sjukdomar kan behandlas, förefaller det 

viktigt att man undersöker vad en sjukdom är och vad det innebär för den enskilde (jfr 

Eriksson et al, 1999).    

   

Enligt Olsson et al (2011) ska litteraturstudier göras med samma noggrannhet och 

trovärdighet som de primära källor som återges. De ska granskas och genomföras utifrån vilka 

instrument och vilka metoder som användes i de primära källorna. I den överskådliga tabellen 

över alla inkluderade artiklar framgår vilka datainsamlingsmetoder och dataanalysmetoder 
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som använts i artiklarna. Intervjuer ger en mer detaljerad bild av hur människor upplever 

något och fler nyanser kan framträda. Från början tänkte författarna till föreliggande studie 

endast inkludera kvalitativa studier, men eftersom forskningsfältet var tämligen outforskat 

fick även kvantitativa studier ingå. Dessutom säger Forsberg och Wengström (2011) att inom 

omvårdnadsforskning används både kvantitativa och kvalitativa metoder och därför bör den 

systematiska litteraturstudien inkludera båda typer av studier. 7 av 12 artiklar var kvalitativa 

och 5 kvantitativa. Dessa kvantitativa studier av Hungin et al (2005), Kim et al (2005), Lacy 

et al (2007), Okami et al (2011) samt Lackner et al (2013) anser författarna med sina resultat 

bekräftar det som framkommit i de övriga artiklarna.  

 

Fenomenologi användes exempelvis av Håkanson et al (2009) och hermeneutik av Rönnevig 

et al (2009) som dataanalysmetoder. Om metoderna varit andra, hade ett annat resultat kunnat 

träda fram i deras resultat. Fenomenologi undersöker människors uppfattningar där forskaren 

försöker medvetet lägga sin förförståelse åt sidan. I den hermeneutiska metoden skall däremot 

delar och helheter flyta ihop och förförståelsen har en avgörande roll i tolkningen (jfr Polit & 

Beck, 2012). I föreliggande studie finns det tre studier av samma huvudförfattare (Håkanson 

et al, 2009; Håkanson et al, 2010; Håkanson et al, 2012). Det kan ha påverkat föreliggande 

studies resultat negativt beroende på författarens tolkningar. I dessa studier har olika 

analysmetoder använts, vilket författarna anser är en styrka och speglar variationsrikedom. 

Dessutom har andra artiklar fått samma resultat, vilket ökar trovärdigheten för Håkansons 

artiklar. Författarna till föreliggande studie kan även se hur Håkanson et al. studier från 2009, 

2010 och 2012 bildar en röd tråd, där man utifrån en målgrupp (personer som rekryterats från 

gastroenterologisk klinik), gjort en intervention (patientundervisning i grupp) och sedan 

kartlagt vilken effekt utbildningen gav. I Norden finns en gedigen forskningstradition för 

kvalitativa studier (jfr Håkanson et al, 2009, 2010, 2012; Rönnevig et al, 2009; Björkman et 

al, 2014). I Asien föreföll forskningstraditionen vara en annan (jfr Kim et al, 2005; Okami et 

al, 2011) med ett större intresse för kvantitativa studier. Desamma får anses gällande för de 

som utförts i USA och Canada (Hungin et al, 2005; Lacy et al, 2007; Lackner et al, 2013). I 

föreliggande studie märktes det i artiklar som beskrivit prevalens av IBS samt i den inledande 

databassökningen.     

 

Artiklar som inte var skrivna på svenska eller engelska exkluderades. Detta kan ha inverkat i 

studiens resultat. Även det faktum att endast kostnadsfria artiklar, som fanns i full text 

inkluderades. Författarna är medvetna om att många betydelsefulla artiklar kan ha blivit 
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utelämnade. Slutligen var alla artiklar skrivna på engelska, vilket kan ha bidragit till 

feltolkningar då det inte är författarnas modersmål.  

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad och fortsatt forskning 

Sjuksköterskan bör som tidigare nämnts arbeta utifrån ett helhetsperspektiv i mötet med 

personer som kan misstänkas vara drabbade av IBS. Genom lyhördhet och kunskap om alla de 

olika symtom som förekommer, samt grundkunskap i hur Rome-kriterierna är satta bör 

således sjuksköterskan på enklare sätt, kunna ställa de ”rätta” frågorna för att tillslut kunna 

komma fram till om patientens besvär handlar om IBS. En stor portion empati och förståelse 

bör finnas för att människor kan finna det obehagligt eller genant att tala om mer privata 

problem som rör toalettvanor och sex och samlevnad exempelvis. 

 

Forskning som utifrån ett patientperspektiv beskriver IBS med fokus i upplevelser behövs för 

att kunna öka förståelsen för hur det är att leva med IBS. Att se detta kan också 

förhoppningsvis leda till ökad förståelse för frånvaro från arbete och på lång sikt leda till att 

personer med IBS lättare kan anpassa sin arbetstid till exempel. Fler internationella studier 

behövs som tar sig an området ifrån ett inifrån-perspektiv. I Sverige görs för tillfället 

forskningar som berör IBS från alla synvinklar. En forskargrupp med deltagare från 19 

europeiska länder arbetar för att samla klinisk material till en biobank om IBS, i samarbete 

med Karolinska Institutet (www.gu.se). Att jämföra hur människor som lider av IBS upplever 

sin vardag, i olika kulturer och om det finns skillnader i olika behandlingsalternativ och 

resultat är en intressant aspekt för vidare forskning. En annan ytterst intressant aspekt är att se 

huruvida skillnader i kön har med förekomst av IBS att göra och i sådant fall varför. 

 

5 Slutsats 

Personer som lider av IBS har inte enbart fysiska symtom som orsakar dem problem. 

Symtomen gör att det dagliga livet påverkas även på det psykiska planet. Relationer till såväl 

familj och vänner påverkas i stor grad då fritid och arbetsliv påverkas. Ångest, skam och oro 

är förekommande inslag i livet för den som lider av IBS. Hälso- och sjukvårdspersonal måste 

bli bättre på att lyssna på den enskilda individen och uppmärksamma vad som orsakar mest 

problem för just den personen. Att sjuksköterskan tidigt involveras i vården av denna 

patientgrupp, även inom primärvården är önskvärt. Genom att kunna ställa de rätta frågorna, 

se människan bakom patienten, ge tips och råd så kan sjuksköterskan tillsammans med den 

drabbade finna strategier som kan leda till en förhöjd livskvalitet på sikt. 

http://www.gu.se/
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Författare Titel Syfte Design Undersöknings-grupp Datainsamlingsmetod/ 

Dataanalys 

Huvudresultat 

Björkman, I; 

Dellenborg, 

L; 

Ringström, 

G; Simrén, 

M. & 

Jakobsson 

Ung, E. 

2014, Sverige 

 

 

The 

gendered 

impact of 

Irritable 

Bowel 

Syndrome: 

a 

qualitative 

study of 

patients' 

experience

s 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

IBS påverkar det 

dagliga livet ur ett 

genusperspektiv. 

Kvalitativ studie 

med 

undersökande 

design. 

19 informanter (10 män 

och 9 kvinnor), ålder 30-

70, som hade diagnosen 

IBS enligt Rome II-

kriterierna. Rekryterades 

från en klinik specialiserad 

på GI-besvär, där sextio 

tillfrågades att delta i 

studien genom ett 

ändamålsenligt urval. Alla 

hade haft IBS-besvär i 

flera år.  

Öppna intervjuer genomfördes 

både i grupper och enskilt. 

Kvinnorna intervjuades i tre 

grupper, fem män bildade en 

grupp och fem män intervjuades 

var för sig. Öppna intervjufrågor 

som i gruppen varade 90-120 min. 

och de enskilda tog 40-60 min. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ordagrant. 

Dataanalysen gjordes utifrån den 

hermeneutiska metoden. De 

kvinnliga utsagorna separerades 

från männens i analysen.  

Normativa synsätt om vad som är 

kvinnligt och manligt gör att 

personer med IBS upplever lidande. 

I studien framkom även att det 

handlar om könsrelaterade 

illusioner, att överskrida tabun och 

förstärkt lidande från hälso- och 

sjukvården pga stereotypier om vad 

som är manligt eller kvinnligt. 

Männen beskrev i maskulina termer 

om att vara den trygga basen i en 

familj. Medan kvinnorna gav 

uttryck om det feminina som att ta 

hand om och värna om relationer. 

 

 

Hungin, A, P, 

S. Chang, L. 

Locke, G, R.  

Dennis, E, H. 

& Barghout, 

V. 

2005, USA 

 

 

 

 

Irritable 

Bowel 

Syndrome 

in the 

United 

States; 

prevalence, 

symptom, 

patterns 

and impact 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

förekomst, 

symptom, 

mönster och 

inverkan av IBS i 

USA.  

Kvantitativ 

studie med 

undersökande 

design. 

318 personer över 18 år. 

Målgrupper efter ålder, 18-

34, 35-54, 55 och över. 

Rome II-kriterier. 

Randominiserad  samplingstudie. 

Statisktikarbetet utfördes av The 

Sampling Surveys Research 

Group (numera Synovate). 

 

Sammanfattningsvis så visar denna 

studie på att IBS är frekvent 

förekommande och att des symtom 

har stor inverkan på såväl fritid som 

arbetstid och livskvalitet.  Frånvaro 

från arbetet visade sig något oftare 

hos odiagnostiserade personer än 

hos dem med diagnos men 

kostnaden för frånvaro på arbetet är 

märkbar. 



 

II 

 

Håkansson, 

C; Sahlberg-

Blom, E; 

Nyhlin, H. & 

Ternestedt, 

B-M. 

2009, Sverige 

 

Struggling 

with an 

unfamiliar 

and 

unreliable 

body: the 

experience 

of irritable 

bowel 

syndrome 

Syftet med 

studien var att 

beskriva utifrån 

ett 

livsvärldsperspekt

iv hur det är att 

leva med Irritable 

bowel syndrome. 

Kvalitativ studie 

med 

beskrivande 

design.  

9 deltagare (7 kvinnor och 

2 män), ålder 28-48, 

rekryterades från en 

gastroenterologisk klinik i 

Sverige. De skulle ha 

diagnosen IBS och haft 

IBS-relaterade problem >3 

år och var med i en 

väntelista för 

patientundervisning i 

grupp. 

Intervjuerna utfördes under 

sommaren 2006. Intervjuerna var 

öppna, vilket tillät informanterna 

att berätta in på djupet. De 

genomfördes enskilt och varade 

mellan 55-120 min. Intervjuerna 

spelades in, transkriberades ord 

för ord och analyserades utifrån 

fenomenologiska metoden av 

Giorgi.  

Att leva med Irritable bowel 

syndrome innebär en kamp mellan 

okänd och opålitlig kropp som 

påverkar självbilden och begränsar 

vardagslivet. Olika teman 

identifierades såsom skam, trötthet, 

att man skyller sig själv och finner 

nya lösningar.  

Håkanson, C. 

Sahlberg-

Blom, E & 

Ternestedt, 

B-M. 

2010, 

Sverige. 

 

 

 

 

Being in 

the Patient 

Position: 

Experience

s of 

healthcare 

among 

people 

with 

Irritable 

Bowel 

Syndrome 

Syftet med 

studien var att 

erhålla djupare 

förståelse för hur 

det är att vara en 

person med IBS, 

ur ett patient 

perspektiv, i 

kontakt med hälso 

och sjukvård 

Kvalitativ studie 

med 

beskrivande 

design. 

9 personer i åldrarna 25-48 

deltog. Gemensamt för 

dem alla var att de minst 

tre år innan studien 

påbörjades, diagnostiserats 

för IBS-problematik. 

Utgångspunkten i analysarbetet 

var inspirerat från fenomenologi, 

grounded-theory och etnografi. 

Intervjuerna transkriberades och 

kodades och som analysverktyg 

användes NVivo 8 Computer 

softwere. Studiefynden lästes och 

granskades kritiskt av såväl 

författarna och kollegor under 

hela processen. 

Flera viktiga aspekter framkom 

utifrån deltagarnas berättelser kring 

vårderfarenhet. Det viktigaste 

ansågs dock vara en förändring av 

synsättet inom hälso- och 

sjukvården gentemot patienter med 

IBS. Att skapa möjligheter att 

stärka patienternas position och på 

sätt kunna hjälpa dem mot en bättre 

hälsa och ökad livskvalitet genom 

att lyssna på deras upplevelser och 

att ta med dessa aspekter i en 

helhetsbehandling  av såväl fysiska 

som psykiska delar. 



 

III 

 

Håkansson, 

C; Sahlberg-

Blom, E; 

Ternestedt, 

B-M; Nyhlin, 

H.  

2012, Sverige 

 

 

Learning 

about 

oneself 

through 

others: 

experience

s of a 

group-

based 

patient 

education 

programm

e about 

irritable 

bowel 

syndrome 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

deltagare upplevt 

gruppbaserad 

patientundervisni

ng i IBS, som 

genomförts  

i ett multi-

disciplinärt team 

och vilken effekt 

undervisningen 

har haft på 

deltagarna för att  

bättre kunna 

hantera IBS i 

vardagen. 

Kvalitativ studie 

med 

undersökande 

design. 

31 informanter, (27 

kvinnor och 4 män), ålder 

22-71, som uppfyllde 

diagnosen IBS enligt 

Rome II-kriterierna. De 

ska ha haft IBS-relaterade 

besvär i över tre år och 

hade tidigare deltagit i ett 

program i 

patientundervisning.  

 

 

 

Sju intervjuer hölls i fokusgrupper 

med 2-6 personer i varje grupp, 

efter att de deltagit i ett 

patientundervisningsprogram. 

Intervjuerna ägde rum 2-4 

månader efter deltagandet och de 

hölls på sjukhuset. Intervjuerna 

transkriberades och lästes igenom 

flera gånger, för att sedan bilda 

teman. Dataanalysen genomfördes 

utifrån en tolkande beskrivning, 

att induktivt generera ny kunskap 

utifrån olika mönster, där likheter 

och olikheter ställs mot varandra. 

Att vara en del av en trygg 

gemenskap, lära om sig själv i 

växelverkan med andra, förstå och 

ta kontroll över kroppen och 

syndromet i sin helhet. Men det 

fanns även de som kände sig 

utanför gemenskapen. Tack vare 

gemenskapen kunde taburelaterade 

aspekter om IBS yttras och 

deltagarna kunde nå en ökad 

förståelse för kroppen och de 

signaler som kroppen sände ut. De 

kunde även ta itu med 

problematiska situationer med en 

större självsäkerhet. Detta gjorde att 

de var mer närvarande i sociala 

sammanhang. 

Kim Joung, 

Y. & Ban, D 

J. 

2005, Korea 

 

 

Prevalence 

of irritable 

bowel 

syndrome, 

influence 

of lifestyle 

factors and 

bowel 

habits in 

Korean 

college 

students 

Syftet med 

studien var att 

beskriva mag- och 

tarmrelaterade 

problem och 

förekomsten av 

IBS hos 

studeranden i 

Korea och 

undersöka 

sambandet mellan 

livsstilsfaktorer, 

inklusive 

kostvanor och 

förekomst av IBS.  

Kvantitativ 

studie med 

beskrivande 

design.  

1717 studenter (747 män 

och 970 kvinnor), 

medelåder 20,7 år, deltog i 

studien från 7 universiteter 

i Korea.  

Frågeformulär som utvecklats till 

studien, innefattade 45 olika 

teman om mag- och tarmsymtom, 

hur magen fungerade, kostvanor, 

livsstil, kontakt med sjukvården, 

stress, träning, stillasittande och 

boendeform.  

Av de 1717 informanterna var det 

98 (5,7%) som led av IBS enligt 

Rome II-kriterierna. Boende och 

måltidsvanor varierade märkbart 

mellan de som uppfyllde kriterierna 

för IBS och de som inte gjorde det. 

Mindre antal timmar ägnat åt fysisk 

träning visade sig ha ett samband 

med prevalens av IBS.  



 

IV 

 

Lackner, 

J.M. 

Gudleski, 

Gregory. 

Firth R. 

Keefer, L. 

Brenner, D. 

Guy, K. 

Radiziwon, 

C. Quinton, 

M Krasner, 

S. Katz, L. 

Garbarino, 

G. 

Iaccobucci, G 

& Sitrin, M. 

2013, USA 

 

 

 

 

Negative 

aspects of 

close  

relationshi

ps are 

more 

strongly 

associated 

than 

supportive 

personal  

relationshi

ps with 

illness 

burden of 

Irritable 

Bowel 

syndrome 

Syftet med 

studien var att 

undersöka den 

relativa magnitud 

av associationer 

mellan IBS-

symtom och två 

aspekter av 

sociala 

förhållanden 

(negativa 

interaktioner och 

socialt stöd) i en 

undersökning 

gällande patienter 

svårt drabbade av 

IBS 

Kvantitativ 

studie med 

jämförande 

design. 

 

 

235 patienter, medelålder 

41 år, med symtom 

motsvarande Rome III- 

kriterier deltog.   

 

Efter en kort telefonintervju för 

att se om deltagarna motsvarade 

kriterierna för studien, bokades 

patienter in för en medicinsk 

undersökning följt av ett stort 

antal tester. Dessa var: IBS 

Symtom Severity, Quality of life, 

Perceivied Stress Scale, 

Abdominal Pain, Depression, 

Somatization, Anxiety, Negativ 

Interactions, Social Support och 

Medical Comorbidity. Sampling 

och analyser gjordes med hjälp av 

ANANOVA och av Spss version 

19.0 och alla Alphanivåer var 

satta till <0,5. 

Fynden visar att människor med låg 

nivå av socialt stöd och negativa 

interaktioner med andra människor 

upplever mer stress och lägre 

livskvalitet på grund av sin IBS. 

Likaså upplever de en större känsla 

av brist på kontroll och en känsla av 

att bli överväldigade. Jämförelsevis 

så visar fynden att som rapporteras 

en sämre livskvalitet pga. sin IBS 

också att de upplevt sämre kvalitet i 

möten med vården och sämre stöd. 

Lacy, B.  

Weiser, K. 

Noddin, L. 

Robertson, 

D.J. Crowell, 

M.D. Parrat-

Engstrom, C 

& Graus, M, 

V. 

2007, USA. 

 

Irritable 

bowel 

syndrome: 

patients 

attitudes, 

concerns 

and level 

of 

knowledge 

Syftet med 

studien var att 

utvärdera 

kunskap, rädslor 

och oro hos IBS-

patienter 

Kvantitativ 

studie med 

jämförande 

design 

261 personer (av 664 av 

potentiella deltagare) över 

18 år. Diagnostierade med 

IBS mellan 2001-2004. 

Uppfyllde Rome III-

kriterier. Rekryterades från 

The Dartmouth-Hitchcock 

Medical Center, Lebanon, 

NH. USA.  

Frågeformulär med 54 frågor 

utifrån relevanta kategorier sändes 

till deltagarna och svaren lades 

sedan i manuellt i databasen. 

Resultaten granskades med hjälp 

av verktyget Stata 9.0 Software. 

Relibilitetstest Cronbachs Alpha, 

0,66-0,86. 

Förutom direkt inverkan på 

deltagarnas livskvalite´ i allmänhet 

så finns mått av oro och okunskap 

kring IBS. Många oroa över att 

symtomen är tecken på annan 

sjukdom, ofta cancer. Detta visar på 

vikten av relevant information till 

patienter för att lindra onödig oro 

och rädsla.  



 

V 

 

McCormick, 

J.B. 

Hammer, 

R.R. Farell, 

R. Geller, G, 

James, K. 

Loftus, E, 

Mercer, M. 

B. Tilburt, J. 

C & Sharp, 

R. 

2012, USA. 

 

 

Experience

s of 

patients 

with 

chronic 

gastrointes

tinal 

conditions: 

in their 

own words 

Syftet med 

studien var att 

presentera 

resultatet  av en 

uppföljningsstudi

e där människor 

berättar om sina 

erfarenheter kring 

IBS 

Kvalitativ studie 

med 

beskrivande 

design. 

136 personer över 21 år 

deltog. Deltagarna var 

diagnostierade för 

gastrointestiala besvär, 

speciellt IBS och eller 

IBD. 

Huvudtemat blev 

patientupplevelser och under 

denna framkom subteman: 

patientidentitet, erfarenheter av 

medicinering och 

livsstillsanpassningar. Resultatet 

av de transkriberade intervjuerna 

kodades och som analysverktyg 

användes QSR NVivo 8, 

kvalitativ dataanalys. 

En mängd berättelser om 

upplevelser om hur det är att leva 

med IBS framkom. 

Copingstrategier, hur man klarade 

av vardagen, tankar kring mat, 

läkemedelsbehandling, terapiformer 

mm. 



 

VI 

 

 

Okami, Y; 

Kato, T; Nin, 

G; Harada, 

K; Aoi, W; 

Wada, S; 

Higashi, A; 

Okuyama, Y; 

Takakuwa, 

S; Ichikawa, 

H; 

Kanazawa, 

M. & 

Fukudo, S. 

2011, Japan. 

 

 

 

Lifestyle 

and 

psychologi

cal factors 

related to 

irritable 

bowel 

syndrome 

in nursing 

and 

medical 

school 

students 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

förekomsten av 

IBS samt 

sambandet mellan 

IBS och stress, 

livsstil och 

kostvanor bland 

sjuksköterske- 

och 

läkarstuderanden.   

 

 

Kvantitativ 

studie med 

undersökande 

och korrelativ 

design. 

 

1768 deltagare (650 män 

och 1118 kvinnor), ålder 

18-29, rekryterades från 20 

olika sjuksköterske- och 

läkarutbildningar i Kyoto. 

Inklusionskriterier var 

ålder under 30 år, som inte 

hade diagnosen 

inflammatorisk 

tarmsjukdom. 

 

 

 

 

Modifierade frågeformulär som 

innefattade 69 olika teman bl.a. 

frågor om mag- och tarmvanor, 

psykiska faktorer, stress och 

livsstil, kostvanor, fysiska 

faktorer och behandling. Även 

HADS (Hospital anxiety and 

depression scale) för att kartlägga 

ångest och depression samt 

METS, för att kartlägga träning, 

användes. Insamling av data 

gjordes under en period av nio 

månader. Data analyserades med 

hjälp av Pearson’s chi-square test, 

Mann-Whitney U test mellan två 

grupper och Kruskal-Wallis test 

mellan tre grupper. Den statistiska 

kalkyleringen gjordes med SPSS. 

 

 

Förekomst av IBS var 35,5% av de 

som deltog i studien. Märkbart 

högre stressnivåer som visade sig i 

ångest och depression och livsstil 

kunde ses hos den grupp som hade 

IBS, jämfört med den som inte 

hade. Sömnstörningar och 

stillasittande var på en högre skala 

hos män med IBS. De kvinnor som 

hade IBS åt mindre fisk, frukt, 

mjölk och grön-gula grönsaker och 

mera halvfabrikat än de utan IBS. 

Kvinnor med IBS visade sig att i 

högre grad äta oregelbundet samt 

hoppa över måltider än de som inte 

hade IBS. 

Ronnevig, M; 

Vandvik, P 

O. & 

Bergbom, I.  

2009, Norge. 

 

 

Patients’ 

experience

s of living 

with 

irritable 

bowel 

syndrome 

Syftet med 

studien är att 

beskriva 

upplevelser av att 

leva med Irritable 

bowel syndrome 

och hitta 

meningsbärande 

enheter (i 

utsagorna för att 

får en förståelse 

för hur det är att 

leva) med IBS. 

Kvalitativ studie 

med 

beskrivande 

design. 

13 patienter, (8 kvinnor 

och 5 män), ålder 45-84, 

som uppfyllde Rome II-

kriterierna. Deltagarna 

rekryterades från en 

vårdcentral i Norge.  

Öppna intervjuer utfördes under 

en period på två månader, 

antingen på vårdcentralen eller i 

hemmet. Innan intervjun 

påbörjades fick deltagarna fylla i 

en enkät med demografiska och 

kliniska fakta. Intervjuerna varade 

i ca 1,5 timme, spelades in och 

transkriberades ordagrant. 

Dataanalysen gjordes enligt den 

hermeneutiska metoden. 

Att leva med IBS innebar ”att leva 

med en obekväm kompanjon” som i 

studien kategoriserades till teman: 

att leva i ovisshet, att inte vara i 

kontroll, att inte kunna lita på 

kroppen och intrång på det privata. 

För att kunna bevara värdigheten 

innebar det en del uppoffringar, 

samtidigt som det handlade om att 

ta kommandot över IBS och 

fullfölja skyldigheter som 

deltagarna kände att de hade 

gentemot andra. Det handlade även 



 

VII 

 

om att ”bli ett med IBS” och lära 

sig att leva med syndromet även om 

man hade andra sjukdomar. 

Schneider, 

M, A & 

Fletcher, P, 

C. 

2008, 

Kanada. 

 

 

 

 

 

I feel as 

my IBS is 

keeping 

me 

hostage! 

Exploring 

the 

negative 

impact of 

irritable 

bowel 

syndrome 

(IBS) and 

inflammat

ory bowel 

disease 

(IBD) 

upon 

university- 

aged 

women 

Syftet med 

studien var att 

beskriva den 

negativa inverkan 

IBS och/eller IBD 

har på universitets 

studerande 

kvinnor och deras 

liv 

Kvalitativ studie 

med 

undersökande 

design. 

7 universitets 

studerande kvinnor, ålder 

18-22 med formell diagnos 

av IBS eller IBD deltog i 

studien. 

Genom en e-mail intervju samt en 

semistrukturerade, inspelade,  

intervjuer som transkriberades. 

Analysmeto var fenomenologiskt 

perspektiv Pattons ”Qualitative 

Research and Evaluation 

Methods.  

IBS och/ eller IBD har en stor 

inverkan på det dagliga livet för de 

drabbade och deras livskvalitet. 

Genom en större förståelse från 

sjukvården om symtom och 

påverkan av livet kan lättare råd 

och hjälp gess. Detta kräver dock 

ett aktivt deltagande av patienterna 

själva där de berättar om alla de 

symtom de upplever samt hur deras 

vardag påverkas. En hälso-dagbok 

kan vara till hjälp där anteckningar 

om dagliga måendet, kosthållning 

etc. kan vara ett bra redskap att ta 

med i kontakt med exempelvis 

läkare. 



 

 

 


