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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till överläkare Perjohan Lindfors vid Sabbatsbergssjukhus i 

Stockholm. Tack för att du bidragit till ökad kvalitet av denna studie då du delat med dig av 

din kunskap samt ökat min förståelse för IBS.  

Jag vill även tacka kvinnorna som deltagit i studien. Tack för att ni delat med er av era 

erfarenheter, känslor och tankar, utan er hade denna studie inte varit möjlig.  

Sist men inte minst vill jag framföra ett varmt tack till min handledare Anna Bjerkefors för 
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Sammanfattning 
 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka hur det är att leva med IBS. 

Om och i så fall hur livskvaliteten påverkas hos unga kvinnor ur ett hälsoperspektiv samt att 

utforska inställningen till fysisk aktivitet efter att de diagnostiserats med IBS. För att besvara 

syftet formulerades följande frågeställningar: 

Påverkas livskvaliteten, hos kvinnor i 20-30 årsåldern diagnostiserade med IBS och i så fall 

på vilket sätt ur ett hälsoperspektiv?  

Vilken är de IBS-diagnostiserade kvinnornas inställning till fysisk aktivitet? 

 

Metod: För denna studie valdes en kvalitativ metod genom intervjuer. Fem unga kvinnor med 

en medelålder på 25 år och diagnostiserade med IBS i snitt i 2,7 år har under intervju besvarat 

frågor om hur IBS påverkar deras livskvalitet samt deras inställning till fysisk aktivitet. 

Kriterierna för att medverka i studien var att vara kvinna mellan 20 och 30 år och 

diagnostiserad med IBS. Som intervjumodell användes en semistrukturerad intervju med 

intervjuguide, förutbestämda ämnesområden och öppna frågor, detta för att möjliggöra 

följdfrågor och uttömmande svar.  

 

Resultat: Samtliga kvinnor som medverkade i studien anser att IBS påverkar deras 

livskvalitet. De upplever besvärande symtom samt att deras sociala liv och humör påverkas. 

Kvinnorna anser dock att de har lärt sig att leva med sin IBS. De har anpassat sitt liv efter 

sjukdomen och undviker sådant som de vet leder till besvär. Kvinnorna har en positiv 

inställning till fysisk aktivitet i allmänhet. I det akuta skedet, då smärtan och eventuella 

symtom redan utbrutit, undviks fysisk aktivitet av ett par av kvinnorna medan andra anser att 

lättare rörelse i form av exempelvis promenader har en hämmande effekt på symtomen.    

 

Slutsats: Studien tyder på att livskvaliteten påverkas av IBS men i vilken utsträckning 

livskvaliteten påverkas tycks dock skilja sig mellan enskild individ. Trots ett behov av 

anpassning av sina liv tycks kvinnorna ha accepterat sin sjukdom och lever vad de själva 

anser vara hälsosamma liv. Studien visar även att kvinnorna anser att fysisk aktivitet är viktigt 

för välmående i sig, vilket också påverkar deras IBS. Dock skulle de sannolikt utföra samma 

mängd och typ av fysisk aktivitet även om de var friska.    
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

I dagens samhälle är mag-tarmproblem vanliga (Simrén 2011a, s. 4 ff.) De flesta upplever av 

och till symtom från mag-tarmkanalen (Nyhlin 2001, s. 672) När en person lider av 

återkommande eller kroniska symtom från olika delar av mag-tarmkanalen, som är 

oförklarliga vid rutinmässiga, kliniska undersökningar, lider denne av en så kallad funktionell 

mag-tarmsjukdom. (Simrén 2011a, s. 4 f.) Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en av de 

vanligaste funktionella mag-tarmsjukdomarna, med en prevalens på cirka 10-15 % av 

befolkningen (Simrén 2011a; Drossman 2006).  

 

Sex av tio som söker hjälp för magbesvär visar sig lida av IBS. Dessutom tros många 

människor lida av IBS utan att veta om det. Ett vanligt råd som ges är motion då det brukar 

leda till att man mår allmänt bättre, det är dock inte fullständigt utforskat. (Ehinger, 2013) IBS 

är förknippat med stort lidande för de drabbade, både psykiskt och fysiskt, men det är ofarligt 

och leder inte till ökad dödlighet. (Wang, Lim, Tai, Krishnamoorthy, Tan, Barbier & 

Thumboo 2012, s. 104)  

 

Eftersom IBS är en vanligt förekommande sjukdom är det viktigt att forskning bedrivs så att 

de drabbade får en förbättrad möjlighet att lära sig hantera och leva med sin IBS. Resultatet 

av denna intervjustudie tillsammans med tidigare forskning kan komma att vara till nytta för 

individer som lider av IBS.  

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Irritable Bowel Syndrome 

IBS är en sjukdom som kännetecknas av buksmärtor och svullen buk orsakad av gaser och 

förändring i tarmvanor samt diarré och förstoppning. Flera studier visar att personer med IBS 

har en hyperaktiv tjocktarm och/eller tunntarm, vilket kan vara den bakomliggande 

fysiologiska mekanismen till symptomen. (Whitehead, Engel & Schuster, 1980)  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tai%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22873839�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Krishnamoorthy%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22873839�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tan%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22873839�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barbier%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22873839�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thumboo%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22873839�
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IBS definieras som "en funktionell tarmsjukdom där buksmärtor är associerade med 

förändring av tarmfunktioner, som påverkar avföring och svullnad” (Camilleri 2003). IBS är 

en så kallad utslutningsdiagnos, det vill säga att diagnosen ställs efter att andra sjukdomar 

uteslutits. Hur stor utredningen blir beror på symtomen och oron hos patienten (De Ponti & 

Tonini 2001) 

 

Majoriteten av befolkningen upplever symtom som buksmärta, gaser, illamående, kräkningar, 

diarré, förstoppning och andra tarmtömningsrubbningar emellanåt. Det är först när symtomen 

uppfattas som allvarliga och har en påverkan på det dagliga livet som en oro för sjukdom 

väcks. Läkarens utredning styrs av misstanke om infektion, inflammation, cancer eller andra 

strukturella avvikelser och utförs för att en specifik diagnos ska kunna ställas och behandling 

påbörjas. (Nyhlin 2001, s. 672)  

 

När inget fel hittas efter olika undersökningar och provtagningar, trots att patienter lider av 

olika symtom, har patienten en så kallad funktionsstörning. Detta innebär att mag-

tarmkanalen ser ut som den ska men att den arbetar på fel sätt och är extra känslig. (Simrén 

2011a, s. 13 ff.)  IBS är inte primärt en psykisk sjukdom men med ett besvärligt mag-

tarmsystem blir hjärnan extra uppmärksam på symtomen, vilket kan leda till en ond cirkel där 

endast tanken och oron för symtomen kan leda till att symtom uppkommer. (Simrén 2011a, s. 

18)  

 

Varierande uppgifter om prevalensen av IBS existerar men i de flesta fall uppskattas den vara 

cirka 10-15 % hos befolkningen (Drossman 2006; Simrén 2011a, s. 7). Trots dessa höga 

siffror har befolkningsundersökningar visat att 25-60 % av de som lider av IBS-symtom inte 

söker vård (Simrén 2011a, s. 9). IBS förekommer främst i åldersgruppen 20-50 år (Simrén 

2011a, s. 8). Det är dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män, beräknat på antalet personer 

som söker vård. I dagsläget är det oklart varför kvinnor drabbas i större utsträckning än män. 

(Chang & Heitkemper 2002; Heitkemper & Jarret 2008; Nyhlin 2008) Hormonella faktorer 

kan ha en inverkan liksom faktorer som är mer relaterade till kvinnorollen i sig. 

Könsskillnader existerar även bland IBS-patienter då kvinnor lider av mer psykologisk ohälsa 

samt är mer förstoppade. Kvinnor upplever även att deras mag-tarmbesvär är svårare då de 

har mer besvär från andra organ samt är känsligare för födoämnen och mediciner. (Simrén 

2011a, s. 10 f.)   
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IBS anses vara en kronisk sjukdom, svårighetsgraden av symtomen varierar dock över tiden 

(Agréus, Svärdsudd, Nyrén & Tibblin 1995). Det går inte att bota IBS, men det är möjligt att 

lindra sjukdomen (Lindfors 2012, s. 16). Patientens liv kommer att pendla mellan sämre och 

bättre perioder. Det är möjligt att minska besvären så att det upplevs som att den drabbade 

blivit frisk, men den känsliga mag-tarmkanalen kommer alltid att finnas kvar. (Simrén 2011a, 

s. 20) IBS är dock inte farligt och kan inte utvecklas till någon annan sjukdom (Wang et al. 

2012, s. 104).  

1.2.2 Orsaker bakom IBS 

Varför man drabbas av IBS är oklart. En förklaring kan vara en medfödd störning att utveckla 

mag-tarmproblem, dock behövs en utlösande faktor för att sjukdomen ska bryta ut. En faktor 

kan exempelvis vara en magsjuka vid utlandsvistelse, att bli av med jobbet, en svår skilsmässa 

eller någonting annat som upplevs som traumatiskt eller deprimerande. (Simrén 2011a, s. 12 

f.) Omkring 25-30 % av patienterna anger att deras besvär uppkommit efter en infektion i 

mag-tarmkanalen, det vill säga maginfluensa. En inflammation tros kunna påverka tarmens 

rörlighet och känslighet vilket kan leda till IBS. Varför endast vissa utvecklar IBS är oklart 

men det psykiska tillståndet vid magsjukan är en faktor som kan påverka utvecklingen. 

Gällande IBS och genetik finns ett behov för ytterligare forskning. Det är vanligt att patienter 

uppger att IBS finns i deras släkt, en ärftlig faktor verkar därför finnas. Undersökningar tyder 

dock på att miljöfaktorer har en lika betydande roll, såsom yttre faktorer och social inlärning. 

Flera olika psykiska symtom har kopplats till IBS. Ångest och depression är vanligt liksom 

det är vanligt att stress och livskriser försämrar IBS. Det är dock ifrågasatt huruvida psykisk 

sjukdom är vanligare hos individer med IBS då vissa studier tyder på motsatsen. (Simrén 

2011a, s. 12 f.) Dock har psykologiska faktorer stor betydelse i frågan om upplevelse av 

symtom. Troligtvis är psykologiska faktorer alltså inte en direkt orsak till IBS, däremot 

påverkas svårighetsgraden och utfallet av sjukdomen. (Simrén 2011a, s. 13)  

 

Omkring 20 % av världens befolkning rapporterar symtom som uppstår vid förtäring av olika 

födoämnen. Dock är endast en mycket liten av del av dessa påvisat överkänsliga mot något 

födoämne. Cirka 2/3 av individer med IBS upplever att deras symtom påverkas av deras kost. 

Dock har specifik överkänslighet mot olika födoämnen inte visat sig vara en orsaksfaktor vid 

IBS, hållpunkter för allergi eller överkänslighet saknas därför hos majoriteten av IBS-

patienterna (Simrén 2011a, s. 14). 

 



9 

 

Som tidigare nämnts är det oklart varför individer drabbas av IBS. Väl diagnostiserad med 

IBS är kunskapen om vad som ligger bakom symtomen dock stor. Motoriken i mag-

tarmkanalen avviker hos individer med IBS. (Simrén 2011a, s. 15) Hos vissa individer är 

motoriken för kraftig medan den hos andra rör sig för lite. Även avvikelser i organisationen 

av motoriken kan förekomma. Denna motoriska olikhet kan förklara varför vissa har hård 

avföring medan andra har diarré. Motorikstörningarna kan även delvis ses som en förklaring 

till de vanliga symtomen som buksvullnad och uppblåsthet, då avvikelsen bidrar till 

svårigheter att göra sig av med gas. Vid IBS verkar en ökad ”motorisk retbarhet” i mag-

tarmkanalen förekomma, på exempelvis psykologiska faktorer, föda och stress. Individer med 

IBS lider även av en ökad smärtkänslighet i tjocktarmen, matstrupen, magsäcken och 

tunntarmen, denna avvikelse kallas visceral hypersensitivitet. (Simrén 2011a, s. 15 f.) Smärta 

förekommer hos de flesta patienter med IBS även om långt ifrån alla uppvisar denna ökade 

känslighet. Var störningen sitter är ännu oklart. En tanke är att det kan bero på kraftigare 

reaktioner från nerver och/eller känselkorppar i magen och/eller i tarmen, det kan även bero 

på att signalerna från tarmen feltolkas/felsignaleras på ryggmärgsnivå eller i hjärnan. Friska 

personer blir uppmärksammade på en bråkdel av vad som händer i mag-tarmkanalen, hos 

IBS-patienter är signalerna från tarmen till hjärnan starkare, det verkar även som att fler 

signaler når upp till hjärnan.  

 

En koppling mellan symtom och stress, kortvarig som kronisk, upplevs av många IBS-

patienter. Det kan förklaras genom stressens påverkan på motorik och känslighet i mag-

tarmkanalen, samt via påverkan på olika hormoner. Psykologiska faktorer och stress påverkar 

patienters aktuella symtomnivå och hur symtomen upplevs vid IBS i hög grad. 

Kommunikationen mellan hjärnan och mag-tarmkanalen (brain-gut axis) är ett område som 

mycket IBS-forskning bedrivs inom idag. (Simrén 2011a, s. 17 f.) Tarmen besitter ett eget 

nervsystem som kommunicerar via nerver i ryggmärgen och det såkallade autonoma 

nervsystemet. Nödvändig information, exempelvis behov av toalettbesök, uppmärksammas 

medan oviktig information filtreras bort. Hos individer med IBS är detta filter sannolikt 

glesare, vilket gör att mer information når medvetandet (hjärnan). (Simrén 2011a, s. 18)  

1.2.3 Symtom 

Återkommande buksmärtor eller obehag i samband med störda tarmvanor är de centrala 

symtomen vid IBS, men också uppblåsthet och en känsla av ofullständig tömning av avföring 

är vanliga symtom (Lindfors 2012, s. 10). En begränsad utredning räcker för de flesta 
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patienter med typiska IBS-symtom utan några varningssymtom (Simrén 2011b, s. 6). Det är 

inte möjligt att ställa diagnosen IBS enbart på de fynd som gjorts vid undersökningar, därför 

använder man sig av diagnoskriterier. De aktuella kriterierna kallas Rom II-kriterierna.  

 

Rom II-kriterierna 

Minst 12 veckor, som inte behöver vara sammanhängande, under de senaste 12 månaderna 

med bukobehag eller buksmärta som har två av tre särdrag: 

1. lättar vid tarmtömning och/eller 

2. början associerad med en förändring i avföringens frekvens och/eller 

3. början associerad med en förändring i avföringens form/konsistens (utseende) 

(Bodemar & Ragnarsson 2001, s. 666) 

 

De första Romkriterierna baserades på konsensus och utarbetades under 1980-talet 

(Thompson, Dotevall, Drossman, Heaton & Kruis 1989). Ökad kunskap skapade ett behov av 

revision vilket resulterade i 1999 års så kallade Rom II-kriterier. De nya kriterierna är liksom 

de äldre symtombaserad, vilket är nödvändigt gällande funktionella sjukdomar. (Nyhlin 2001, 

s. 672) Det är inte tillräckligt att ha smärta i magen eller ett stört avföringsmönster, utan en 

kombination av dessa krävs. Prov och undersökningsresultat ska dessutom inte kunna förklara 

symtomen, utan anses vara normala. Ytterligare symtom finns som kan stödja diagnosen (se 

nedan). De möjliggör en indelning av patienter i diarré- respektive förstoppningsdominerad 

IBS, samt de som har en växlande lös och hård avföring, vilket kan vara betydelsefullt vid 

exempelvis val av behandlingsform. (Simrén 2011a, s.6) 
 

1. Färre än tre tarmtömningar per vecka 

2. Fler än tre tarmtömningar per dag 

3. Hård avföring ”harlortar” 

4. Lös eller vattnig avföring 

5. Krystning vid tarmtömning 

6. Urgency (bråttom till toaletten vid tarmtömning) 

7. Känsla av ofullständig tarmtömning 

8. Tömning av slem vid tarmtömning  

9. Buksvullnad, uppkördhet, känsla av uppblåsthet. (Simrén 2011a, s. 6) 

 

Typiskt för IBS är att symtomen varierar över tiden, en individ upplever bättre perioder 

respektive sämre perioder, även symtomen varierar. Buksmärta upplevs vara det mest 
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besvärande symtomet hos många. (Simrén 2011a, s. 20 f.) Till en början trodde man att 

smärtan vid IBS satt i nedre delen av buken, det har dock visat sig att smärtan kan sitta på 

olika ställen hos olika individer. Denna osäkerhet kring smärtbilden är en trolig orsak till att 

operation av blindtarm, galla och livmoder är vanligare än förväntat hos IBS-patienter 

(Simrén 2011a, s. 20). En intensivare smärta upplevs hos kvinnor precis innan och under 

menstruationen. Smärtans karaktär skiljer sig mellan individer och kan beskrivas som 

molande, dock har den ofta karaktären av kramp eller kolik, smärtan förvärras ofta efter 

måltid. Hur frekvent smärtan är varierar, vissa individer har smärta varje dag medan andra har 

det mer sällan. (Simrén 2011a, s. 20 f.)  

 

Buksvullnad och en känsla av uppkördhet är mycket vanligt vid IBS (Simrén 2011a, s. 21). 

Som regel brukar svullnaden tillta under dagen och vara som värst på kvällen medan den 

under natten går ned. Många upplever smärta om något trycker på magen. En del patienter är 

dessutom besvärade av illaluktande gaser. Dessa symtom är typiska för IBS och många 

patienter upplever de som de mest plågsamma. Orsaken till dessa besvär är komplex, några 

möjliga förklaringar kan vara en ökad tarmkänslighet, problem med att göra sig av med gasen 

som bildas samt en avvikande jäsning av sockerarter i tjocktarmen. Huruvida IBS-patienter 

faktiskt har mer gasbildning är inte säkerhetsställt. (Simrén 2011a, s. 21)  

 

För att kunna klargöra avföringsrubbning gjordes en befolkningsundersökning där 94 % av 

individerna visade sig ha mindre än tre tarmtömningar per dag och mer än tre tarmtömningar 

per vecka, vilket har kommit att klassificerats som normalt. (Simrén 2011a, s. 22) Även 

avföringens konsistens bedöms vid klassificering. Lös avföring är något vanligare hos män 

medan hård avföring är vanligare hos kvinnor.  Det besvärande avföringsmönstret klassas 

även det som ett av de mest plågsamma symtomen hos IBS-patienter. Ytterligare ett 

besvärande symtom för många patienter är känslan av ofullständig tarmtömning. (Simrén 

2011a, s. 22)  

 

Dyspepsi, magkatarr, är vanligare bland personer som lider av IBS liksom sura uppstötningar, 

halsbränna och brännande/svidande känsla bakom bröstbenet (Simrén 2011a, s. 23). Hos 

individer som lider av IBS är det dessutom vanligt med flera symtom utanför mag-

tarmkanalen, exempel på dessa är astma, depression, fibromyalgi, menstruationsrubbningar, 
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muskelsmärtor och nedsatt sexualfunktion. Det är dessutom vanligt att IBS-patienter är 

besvärade av en extrem trötthet. (Simrén 2011a, ss. 23-27)  

1.2.4 Behandling 

Så länge man inte vet exakt vad IBS orsakas av, är det problematiskt att hitta en specifik 

behandling (Hellström 2013). Ett sätt att behandla IBS är att ta hänsyn till sin känsliga mag-

tarmkanal genom exempelvis att tänka på vad och hur man äter och vad som brukar leda till 

symtom (Lindfors 2012, s. 17). Ett annat alternativ är medicinering som påverkar funktion 

och känslighet i mag-tarmkanalen eller psykologisk behandling, exempelvis kognitiv 

beteendeterapi (KBT) (Simrén 2011b, s. 18) Fysisk aktivitet är också något som 

rekommenderas då flera studier visat att det är effektivt gällande symtomen. Det gäller vilken 

fysisk aktivitet som helst. (Lindfors 2012, s. 17) Lugnande besked, förklaring och utbildning 

är viktigt att ta del av som IBS-patient. Att få en diagnos ställd, som dessutom är ofarlig, tar 

ofta bort ett stressmoment för många patienter. Huruvida någon livsstilsförändring kan 

genomföras bör också diskuteras, exempelvis att minska olika stressmoment samt att se över 

sin kost. (Simrén 2011b, s. 11)  

 

Då inga strukturella eller biokemiska avvikelser kan hittas betecknas tillståndet funktionellt, 

och behandling blir då symtomatisk (Nyhlin 2001, s. 672). Något läkemedel som hjälper mot 

alla IBS-symtom finns inte. Det är dock möjligt att behandla de olika besvären så som smärta, 

förstoppning och diarré. (Simrén 2011b, s. 12) För patienter med diarrédominerad IBS kan 

läkemedlet Loperamid användas, vilket är en substans som motverkar diarré och bland annat 

säljs under namnen Dimor, Imodium eller Travello. Patienter med förstoppningsdominerad 

IBS rekommenderas ett ökat intag av exempelvis olika sädesprodukter, frukt och grönsaker, 

eftersom tarmtömningen anses förbättras av fiberrik föda. Kramplösande mediciner används 

speciellt utanför Sverige där fler preparat finns tillgängliga. I Sverige används substanserna 

mepensolat, hyoscyamin eller papaverin av vissa patienter. En del tar endast medicinerna vid 

perioder med svår smärta medan andra använder dem regelbundet. Kramplösande mediciner 

är ofta effektiva för patienter med smärta och diarré. Låga doser av antidepressiva läkemedel 

verkar dock vara de mest effektiva preparaten vid smärtbehandling för IBS-patienter. Varför 

antidepressiva läkemedel är så effektiva är ännu inte klarlagt, sannolikt blockerar de 

smärtimpulser från mage och tarm samt påverkar motoriken i mag-tarmkanalen. (Simrén 

2011b, s. 12 ff.) Probiotika, så kallade goda bakterier, verkar också ha en positiv effekt vid 
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framförallt smärta men även vid gasbesvär. Det är dock inte tillräckligt utforskat och inga 

generella råd angående dess användning kan göras än. (Simrén 2011b, s. 15)   

 

Det empiriska stödet har blivit allt starkare gällande psykologisk behandling av funktionella 

mag-tarmsjukdomar (Svedlund 2002, s. 172). Olika psykologiska behandlingar har haft en 

positiv effekt vid IBS. Den enklaste formen är avslappning, då det kan utföras i hemmet med 

hjälp av olika avslappningsövningar och inspelat ljud. Eftersom stress ofta bidrar till 

symtomen kan avslappning vara ett sätt att minska dem. Kognitiv beteendeterapi är en 

terapiform med antagandet att IBS är relaterad till ett avvikande beteende som har sin grund i 

olika traumatiska livshändelser. Terapin syftar till att lära patienten att känna igen felaktiga 

beteenden och tankesätt. Patienten uppmanas att ta ansvar för sjukdomen samt att hitta ett 

bättre sätt att hantera underliggande problem. Hypnosterapi är ytterligare en form av 

psykologisk behandling med positiv effekt på IBS-patienter. Hypnos syftar till att framkalla 

ett avslappnat tillstånd samt att förändra de underliggande avvikelserna i motorik och 

känslighet i mag-tarmkanalen. Målet med hypnos är att patienten ska lära sig att kunna ta 

kontroll över sina symtom. (Simrén 2011b, s. 15 ff.)      

 

En koppling mellan födointag och symtom är vanlig vid IBS och många patienter önskar 

finna ett födoämne som de inte tål. Födoämnesintolerans är dock en ovanlig orsak till symtom 

som orsakar IBS. Kosten vid IBS är komplex, råden bör individualiseras och baseras på 

symtombilden. (Simrén 2011b, s. 19 f.) Här följer några kostråd som kan vara av värde för 

IBS-patienter:  

 

1. Föra dagbok över symtom och födointag under exempelvis en vecka för att sedan låta 

doktorn se om några uppenbara samband finns. 

2. Värdering av symtomdebuten relaterat till förändring av ätmönstret. 

3. Eftersträva regelbundna måltider. 

4. Minskat intag av kaffe, om intaget är stort, framförallt om smärta, gas och diarré 

dominerar 

5. Värdering av typ av fiberintag. Om inte en positiv effekt upplevs, bör vetekli och 

andra icke-lösliga fibrer bytas ut mot högre andel lösliga fibrer (Ispaghula, korn, havre 

och råg, diverse frukter, exempelvis banan, körsbär, aprikos, plommon, grapefrukt och 

katrinplommon). 
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6. Vätskeintaget bör vara rikligt vid förstoppning. 

7. En vetefri diet kan hjälpa en liten grupp patienter. 

8.  Om symtomen relateras till intag av mejeriprodukter bör laktosfri diet provas under 

en kort period. 

9. Om smärta och diarré dominerar vid intag av stora mängder sorbitol kan ett minskat 

intag av frukt och produkter som innehåller mycket sorbitol provas under en period. 

10. Testning för specifik födoämnesintolerans kan övervägas, när ingen behandling verkar 

hjälpa och en koppling mellan symtomuppkomst och olika födoämnen misstänks. 

(Simrén 2011b, s. 24) 

 

Ytterligare ett alternativ till behandling är en så kallad IBS-skola som bedrivs vid olika 

sjukhus i Sverige. Ett team besående av smärtläkare, dietist, gastroenterolog, 

gastrosjuksköterska, kurator och sjukgymnast ansvarar för schemalagd undervisning till en 

grupp av patienter. Patienterna förväntas delta aktivt genom att diskutera med 

grupphandledaren samt utbyta erfarenheter med de andra deltagarna. (Thorfelt & Schmidt 

2006, s. 3160)   

 

1.3 Existerande forskning 

1.3.1 IBS och livskvalitet ur ett hälsoperspektiv 

”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom” enligt World Health Organizations (WHO) definition (World Health 

Organization 1948). Stor påverkan på livskvaliteten är något som är typiskt för IBS (Glia & 

Lindberg 1997; Hahn, Yan & Strassels 1999; Talley, Waver & Zinsmeister 1995) 

 

Hälsorelaterad livskvalitet syftar att beskriva daglig funktion och dagligt välmående utifrån 

uppgifter om subjektiv upplevelse av social, fysisk och känslomässig hälsa. Livskvaliteten 

kan påverkas av faktorer som är både beroende som oberoende av sjukdomen. (Simrén 2011a, 

s. 27) IBS påvekan på personens funktion och livskvalitet har underskattats och det allmänna 

hälsotillståndet hos både äldre och unga har visat sig vara sämre jämfört med resten av 

befolkningen. (Mönnikes 2011, s. 98 ff.) IBS påverkar flera olika livskvalitetsaspekter 

däribland social och fysisk förmåga, psykisk hälsa och sexualfunktion samt hur man fungerar 

i arbetslivet och personliga relationer (Simrén 2011a, s. 27). Idag existerar många olika 
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sjukdomsspecifika instrument, i huvudsak självskattningsenkäter, som används för att mäta 

livskvalitetsförändringar hos IBS-patienter efter behandling (Mönnikes 2011, s. 98 ff.). 

Hälsorelaterade livskvalitetsmätningar syftar till att inkludera de känslomässiga och sociala 

dimensionerna av patientens sjukdom, utöver den fysiska funktionen. Alla dessa aspekter har 

visat sig vara nedsatta hos IBS-patienter jämfört med friska kontroller. En sämre livskvalitet 

är kopplat till en svårare symtombild hos patienten. (El-Serag, Olden & Björkman 2002) Den 

hälsorelaterade livskvaliteten hos en IBS-patient är jämförbar med patienter som lider av 

depression, gastroesofageal reflux och andra sjukdomar som ur medicinsk synpunkt klassas 

som mer allvarliga (Simrén, Brazier, Coremans, Dapoigny, Muller-Lissne, Pace, Smout, 

Stockbrugger, Vatn & Whorwell 2004). Skillnader i livskvalitetspåverkan tycks inte finnas 

mellan de olika IBS-typerna, förstoppningsdominerad, diarrédominerad eller växlande 

avföring. En noggrann genomgång av dessa faktorer kan bidra till att utveckla en individuell 

terapistrategi för att uppnå långsiktiga resultat. (Mönnikes 2011, s. 98 ff.) 

 

Att livskvaliteten försämras hos de som lider av IBS är väl utforskat. Ett exempel är en 

amerikansk studie gjord med syftet att undersöka livskvalitetspåverkan hos studenter med 

IBS. (Whitehead, Burnett, Cook & Taub 1996, ss. 2248-2253) Studenterna fyllde i en enkät 

och delades in i tre grupper där en grupp bestod av 83 IBS-patienter som hade konsulterat 

läkare, grupp två bestod av 165 patienter med IBS som inte konsulterat läkare och den tredje 

gruppen bestod av 122 stycken friska kontroller. Resultatet visade att de som konsulterat 

läkare hade sämst livskvalitet samt att de som inte konsulterat med läkare hade sämre 

livskvalitet än de friska kontrollerna vilka upplevde bäst livskvalitet. (ibid) En annan 

amerikansk studie gjordes vid ett universitetssjukhus och syftade till att undersöka den 

hälsorelaterade livskvaliteten hos patienter med IBS. (Brennan, Spiegel, Gralnek, Bolus, 

Chang, Dulai, Mayer & Naliboff 2004, ss. 1773-1780) 770 patienter med en minimiålder på 

18 år undersöktes med hjälp av olika enkäter och skattningsskalor. En signifikant påverkan på 

den fysiska hälsorelaterade livskvaliteten fanns hos följande faktorer: (1) fler än 5 läkarbesök 

per år, (2) trötthet, (3) låg energi, (4) svåra symtom, (5) smärtdominerande symtom, (6) 

känslan av att något är allvarligt fel med kroppen och (7) symtomen varar i längre än 24 

timmar. En signifikant påverkan på den mentala hälsorelaterade livskvaliteten fanns hos 

följande faktorer: (1) känner sig spänd, (2) nervös, (3) känner sig hopplös, (4) 

sömnsvårigheter, (5) trötthet, (6) lågt sexuelltintresse, (7) IBS-symtom påverkar den sexuella 

funktionen och (8) låg energi. Denna studie tyder på att fokus för läkarna bör ligga på symtom 
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utanför mag-tarmkanalen så som symtomens svårighetsgrad, ångest och faktorer som bidrar 

till kronisk stress hos patienter. (ibid)  

1.3.2 IBS och fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är något som ofta rekommenderas till patienterna (Lindfors 2012, s. 17). Vid 

lindrig IBS har förändrad livsstil och kostfaktorer ofta stor betydelse, exempelvis ökad fysisk 

aktivitet och ökat intag av lösliga fibrer (Hellström, 2013). Motion anses vara en stöttepelare i 

behandlingen av IBS (Heiman, Lishnak & Trojian 2008, s. 100 ff.). Vid Sahlgrenska 

universitetssjukhuset har en studie genomförts som, för första gången, påvisat att ökad fysisk 

aktivitet lindrar symtomen vid IBS. (Johannesson, Simrén, Strid, Bajor och Sadik 2011, ss. 

915-922).  Studien bestod av 102 patienter diagnostiserade med IBS. Hälften av patienterna 

uppmanades att öka sin fysiska aktivitet, medan den andra halvan skulle leva som vanligt. 

Efter tre månader besvarade patienterna en enkät om upplevda besvär som magsmärta, 

ofullständig tarmtömning, diarréer och förstoppning. Det visade sig att gruppen med 

oförändrad livsstil hade en sänkning av besvären med 5 poäng, medan den fysiskt aktiva 

gruppen hade en sänkning med 51 poäng. (ibid)  

I vilken grad patientutbildning inom hälsosam livsstil genom motion, kost och stresshantering 

kan förbättra IBS-symtom är okänt. En longitudinell observationsstudie vid en vårdcentral i 

Minnesota, USA utfördes med syftet att bestämma effekten av öppenvårdsutbildning på kort- 

och långsikt och sambandet mellan hälsofrämjandebeteenden och symtom. (Colwell, Prather, 

Phillips & Zinsmeister 1998, ss. 901-905) En 3 timmar lång föreläsning om 

hälsofrämjandebeteenden hölls och patienterna fyllde i en enkät innan undervisningen samt 1 

månad senare och ytterligare en gång efter 6 månader. Resultaten visade signifikanta 

förbättringar av symtomen samt en ökning av vissa, dock inte alla, hälsofrämjande beteenden 

däribland fysisk aktivitet. En strukturerad hälsofrämjande undervisning för patienter med IBS 

förbättrade alltså symtomen och vissa hälsofrämjande beteenden, något samband mellan 

specifika beteenden och specifika symtom kunde dock inte alltid ses trots denna förbättring. 

(ibid) 

IBS symtom har visats minska vid motion och därför bör det rekommenderas som en del av 

livsstilsförändringen. Vilken typ av motion tycks vara mindre viktigt men att regelbundet 

utföra en aktivitet som är tilltalande för den enskilda patienten är av värde. (Lindfors 2012, s. 

17) Motion är också ett vanligt råd som ges då det brukar leda till att man mår allmänt bättre, 
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det är dock inte fullständigt utforskat (Ehinger, 2013). Det finns många studier om IBS men 

desto färre gällande IBS och fysisk aktivitet.  

 

En koppling mellan symtom och stress upplevs av många IBS-patienter (Simrén 2011a, s. 13) 

och regelbunden fysisk aktivitet har bevisad effekt på flera sjukdomstillstånd där stress anses 

vara en av de bidragande orsaksfaktorerna, exempelvis smärta och depression. Att individer 

som motionerar uppvisar större psykiskt välbefinnande är relativt väl dokumenterat. (Galper, 

Trivedi, Barlow, Dunn & Kampert 2006; Hassmén & Hassmén 2005; Scully, Kremer, Meade, 

Graham & Dudgeon 1998; Netz, Wu, Becker & Tenebaum 2005; Penedo & Dahn 2005) 

Fysisk aktivitet bidrar till en regelbunden aktivering av stressfysiologiska system, vilket 

sannolikt är gynnsamt för systemen även i samband med psykosocial stress (Tsatsoulis & 

Fountoulakis 2006, ss. 196-213.) 

1.4 Motiv för denna studie 

IBS är en vanligt förekommande kronisk sjukdom och det är viktigt att forskning bedrivs så 

att de drabbade får en förbättrad möjlighet att lära sig hantera och leva med IBS. Sjukdomen 

är vanligast bland kvinnor (Ehinger, 2013) och förekommer främst i åldergruppen 20-50 år 

(Simrén 2011a, s. 8). Därför kommer denna intervjustudie genomföras tillsammans med fem 

unga kvinnor med IBS, då de levt med sjukdomen relativt kort tid och är i extra stort behov av 

råd och hjälp. Att motion bidrar till större psykiskt välbefinnande är relativt väl dokumenterat 

(Galper et al. 2006; Hassmén et al. 2005; Scully et al. 1998; Netz et al. 2005; Penedo et al. 

2005) och IBS-patienter rekommenderas till fysisk aktivitet då det visat sig ha en positiv 

effekt på symtomen i flera studier (Lindfors 2012, s. 17). Patienternas inställning till fysisk 

aktivitet och dess eventuella effekt på upplevd hälsa är desto mindre beforskat. Resultatet av 

denna intervjustudie tillsammans med tidigare forskning kan komma att vara till hjälp för 

individer som är drabbade av IBS.  

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att, genom intervjuer med fem unga kvinnor, undersöka hur det är att leva med IBS.  

Om och i så fall hur livskvaliteten påverkas hos de unga kvinnorna ur ett hälsoperspektiv, där 

hälsa definieras som ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom.” (World Health Organization 1948). Syftet är 

även att utforska kvinnornas inställning till fysisk aktivitet efter att de diagnostiserats med 

IBS.   
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För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: 

• Påverkas livskvaliteten, hos kvinnor i 20-30 årsåldern diagnostiserade med IBS och i 

så fall på vilket sätt ur ett hälsoperspektiv?  

• Vilken är de IBS-diagnostiserade kvinnornas inställning till fysisk aktivitet?  

1.6 Teoretisk utgångspunkt 

Teoretisk utgångspunkt för denna studie är Health Belief Model (HBM) som utvecklades på 

1950-talet med syftet att öka förståelsen för avgörande faktorer gällande huruvida patienter 

följer föreskriven behandling (Rankin & Stallings 1992). Enligt HBM är det patientens 

upplevelse av en situation som avgör vilka beslut patienten fattar (Janz & Becker 1984, s. 1). 

 

HBM beskriver faktorer av betydelse för att patienten ska följa de givna medicinska råden: 

• Upplevd risk att förvärva sjukdomen, omfattar även godkännande av diagnosen och 

mottaglighet för sjukdom i allmänhet. 

• Upplevd allvarlighetsgrad av tillståndet och dess följdsjukdomar samt påverkan på 

arbete, familjeliv och sociala relationer.  

• Upplevda fördelar med behandling och tron på att den fungerar. 

• Upplevda hinder för att genomföra behandlingen, exempelvis behandlingskostnader, 

graden av socialt stöd hos patienten samt eventuella biverkningar.   

• Faktorer som stimulerar till att påbörja behandling.  

• Olika demografiska, socialpsykologiska och strukturella variabler kan påverka 

individens uppfattningar och därmed indirekt påverka det hälsorelaterade beteendet. 

Särskilt utbildningsnivå tros ha en indirekt effekt på beteendet genom att påverka 

uppfattningen av risk, allvarlighetsgrad, fördelar och hinder 

• Upplevd kompetens till att framgångsrikt utföra ett beteende. (Strecher & Rosenstock 

1997, s. 113 f.) 

 

HBM har tillämpats på ett brett utbud av hälsobeteenden bland flera olika populationer. Bland 

de olika beteenden som undersökts kan tre breda områden urskiljas:  

(a) Förebyggande hälsobeteenden, så som hälsofrämjandebeteende i form av motion och kost, 

hälsorisksbeteenden så som rökning samt vaccination.  

(b) Sjukdomsbeteende, särskilt huruvida patienten följer de givna medicinska råden  

(c) Samt läkarbesök av flera olika anledningar. (Abraham & Sheeran 2005, s. 30) 
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HBM är lämplig för denna studie då syftet är att belysa hur det är att leva med IBS, om och 

hur livskvaliteten påverkas samt effekten av fysisk aktivitet. Intervjuguiden har konstruerats 

utifrån HBM och ämnar undersöka om några förebyggande hälsobeteenden existerar hos de 

unga kvinnorna, om några råd getts och om dessa i så fall följs samt hur de upplever sin 

sjukdom i allmänhet. Teorin används vid bearbetning av insamlad kvalitativ data samt 

avgränsning av studiens olika delar. Teorin möjliggör en djupare analys kring de unga 

kvinnornas livssituation med IBS. HBM används vidare i samband med analys och 

diskussion.  

 

2 Metod 

2.1 Val av datainsamlingsmetod  

För att besvara syftet valdes en kvalitativ metod genom intervjuer. Fokus riktas då mot 

förståelse för informanternas beskrivning i syfte att gå in på djupet. Den kvalitativa intervjun 

möjliggör omfattande svar gällande informanternas åsikter i en viss fråga. (Svedner & 

Johansson 2006) Ett samspel mellan intervjuare och informant skapas, som leder till kunskap. 

De samtalar tillsammans, personerna är dock inte likställda då intervjuaren kontrollerar och 

styr samtalet med hjälp av sina frågor. (Kvale & Brinkmann 2010, s. 18) 

 

Som intervjumodell användes en semistrukturerad intervju med intervjuguide och 

förutbestämda ämnesområden. Intervju med intervjuguide innebär att ämnen och 

övergripande frågor är specificerade på förhand. Intervjuaren bestämmer ordningen och 

formulerar frågorna. (Bryman 2001) Intervjufrågor med öppna svarsmöjligheter användes (se 

bilaga 3) för att mögligöra följdfrågor beroende på hur informanten svarar (Trost 2005) Frågorna 

utformades efter studiens syfte och frågeställningar och sammanställdes i en intervjuguide. 

För att informanten inte skulle känna att hon borde svara på ett visst sätt undveks vinklade 

frågor (Andersson 1994, s. 78). Ett exempel på en fråga som användes är ”Vill du beskriva just 

din IBS?”.  

2.2 Förstudie 

För att kunna genomföra relevanta djupintervjuer med kvinnorna och öka kvaliteten på 

studien intervjuades en IBS behandlare vid Sabbatsbergs Sjukhus i Stockholm. Syftet var att 

utöka informationssökningen och förståelsen för vad IBS innebär genom att ta del av någon 
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inom vårdens erfarenheter gällande behandling av IBS. Hur vanligt är det med IBS? Hur 

behandlar man det? Vilka råd ges gällande fysisk aktivitet? Var exempel på några frågor som 

ställdes vid intervjun (se bilaga 2). 

Efter mejlutskick (se bilaga 4) till Ersta Sjukhus samt Sabbatsbergs Sjukhus i Stockholm 

möjliggjordes kontakt med en lämplig informant. Intervjun verkställdes med sektionschef och 

specialist i gastroenterologi och internmedicin, Perjohan Lindfors. Lindfors bedriver aktiv 

forskning inom IBS och har arbetat som överläkare och ansvarig för IBS-verksamheten på 

Ersta Sjukhus under åren 2006-2008. Sedan starten av april 2008 arbetar han på Mag-

tarmmottagningen på Aleris Specialistvård Sabbatsberg.  

En semistrukturerad intervju med intervjuguide användes vid intervjun som ägde rum den 

7/3-2014 på överläkare Lindfors kontor. Intervjun spelades in med hjälp av en diktafon och 

pågick i cirka en halvtimme. Samtliga frågor besvarades med uttömmande svar och 

överläkare Lindfors visade ett stort intresse för studien. Han bidrog med innehållsrik 

information och hänvisade till relevant litteratur. Efter transkribering av intervjun och 

genomgång av litteraturen kunde intervjuguiden sammanställas. 

2.3 Urval 

Kriterierna för att medverka i studien var att vara diagnostiserad med IBS, kvinna samt att 

vara mellan 20 och 30 år gammal. Ett så kallat bekvämlighetsurval ägde rum då personer i 

omgivningen blev tillfrågade om de kände till någon med de rätta kriterierna som led av IBS. 

Utifrån studiens syfte tillfrågades fem kvinnor i åldrarna 20-30 år om att medverka i studien, 

samtliga kvinnor tackade ja. För att säkerhetsställa deras anonymitet döptes informanterna om 

till IP (intervjuperson) 1, 2, 3, 4 och 5.  

2.4 Forskningspersoner 

IP1 är en 20 årig student som har lidit av magbesvär i 5 år. För 6 månader sedan 

diagnostiserades hon med IBS då hon slutligen lyckades få träffa en mag-tarmspecialist. Idag 

följer hon en IBS-anpassad diet vid namn FODMAP1, som gett henne goda resultat.   

 

                                                 
1 FODMAP inkluderar vissa kolhydrater och delas upp i fruktos, laktos, oligosackarider och sockeralkoholer. 
Huruvida ett livsmedel ger symtom eller inte bestäms av innehållet av olika sockerarter och fibersorter.  
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IP2 är en 23 årig student som har haft besvär med magen under hela hennes liv. Vid 16 års 

ålder förvärrades besvären och när hon fyllt 17 år diagnostiserades hon med IBS. Hennes 

besvär går i vågor och magen påverkas väldigt mycket av stress.  

 

IP3 är en 24 årig student som haft problem med sin mage under 3 år och för 1,5 år sedan fick 

hon veta att hon led av IBS. Hennes IBS går i skov och när det är som värst måste hon stanna 

hemma från skola och arbete. Hon ser stress som en bidragande faktor. 

 

IP4 är en 27 årig student som har haft problem med sin mage så länge hon kan minnas. För 3-

4 år sedan fick hon diagnosen IBS. Hon har testat sig fram väldigt mycket kring kost och 

livsstil, idag anser hon att hon har lärt sig att leva med sin IBS relativt bra.  

 

IP5 är en 30 årig student som har haft magbesvär sedan hon var liten och hon diagnostiserades 

med IBS för 2 år sedan. Hon har provat sig fram med flera olika dieter och upplever 

magsmärtan som det mest besvärande och stress har en stor påverkan på mag-tarmproblemen.  

 

Medelåldern för informanterna var 25 år och de har varit diagnostiserad med IBS i genomsnitt 

i 2,7 år. 

2.5 Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes innan de fem planerade intervjuerna ägde rum, för att 

säkerhetsställa att intervjuerna var genomförbara. Syftet var att undersöka hur lång tid 

intervjuerna kunde tänkas ta, att testa ljudupptagningen via diktafonen samt att undersöka om 

intervjuguide och formulering av frågor upplevdes som relevanta och begripliga. Informanten 

var en 23 årig kvinnlig, fullt frisk studiekamrat som inte led av IBS.   

2.6 Genomförande 

Efter att intervjuguiden sammanställts, kontrollerats samt godkänts efter genomförd 

pilotintervju och alla informanter tackat ja till att medverka i studien bokades respektive 

intervjutillfälle in. Alla intervjuer utfördes i en trygg och ostörd miljö, antingen hemma hos 

informanten eller i dennes skola. Informanterna informerades om studiens syfte och 

möjligheten att avbryta eller undvika att svara på frågor om så önskades. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av diktafon, detta efter försäkring om intervjupersonerna medgivande 

och fullständig anonymitet utlovades. 
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Intervjuerna varade i omkring 30 minuter. Nödvändig information för studiens syfte gavs av 

alla fem kvinnor.  Efter att intervjuerna genomförts överfördes de till ordagrant skriftspråk. 

Hummanden och pauser noterades efter relevans, pauser markerades med (.) och oförmåga att 

höra vad som sades angavs med ( ). Betoningar av ord angavs genom kursivering och 

sinnesstämningar, skratt och tveksamhet noterades för att undvika misstolkningar. Därefter 

sammanställdes data till resultat som sedan analyserades.  

2.7 Trovärdighet och giltighet 

Syftet med kvalitativ forskning är ofta att studera det särskiljande och unika hos just den 

grupp eller miljö som undersöks (Hassmén & Hassmén 2008), i det här fallet ämnas 

livskvalitet, hälsa och fysisk aktivitet undersökas hos fem unga kvinnor med IBS. 

Giltigheteten (validiteteten) i den här studien, det vill säga hur väl de utförda intervjuerna 

fångar upp det som studien faktiskt vill undersöka, (Hassmén et al. 2008, s.136) bör anses 

som relativt hög då intervjuguiden pilottestades och frågeställningarna gick att besvara. 

Huruvida resultatet är generaliserbart eller inte bör tas i beaktande. (Holme & Solvang 1996, 

s. 81) Att generalisera kvalitativ forskning till en vidare population är sällan möjligt 

(Svensson & Starrin 1996, s. 215).  

 

Trovärdighet (reliabilitet) belyser hur hög sanningshalt insamlad data har (Patel & Davidsson 

1994, s. 85 f.) och nyckelord inom den kvalitativa forskningen är tillförlitlighet, pålitlighet 

och upprepbarhet (LeCompte & Goetz 1984) Intervjuerna utfördes i trygga miljöer, ledande 

frågor undveks och vid svårtolkade svar ställdes följdfrågor som bringade klarhet. 

Intervjuerna transkriberades dessutom ordagrant men huruvida informanterna svarade 

sanningsenligt är dock svårt att veta. Den här studiens material har genomgått kontinuerlig 

kritisk prövning och noggrann bearbetning genom att handledare samt olika kurskamrater har 

kontrollerat intervjuguider innan de pilottestades, även transkriberingar, resultat och 

diskussion har granskats vilket bidrar till en ökad trovärdighet och giltighet. (Holme et al. 

1996, s. 163)  

2.8 Etiska aspekter 

Innan intervjun ägde rum informerades deltagarna om hur intervjun skulle gå till, syftet med 

studien samt blev informerade om att intervjuerna kommer att spelas in och svaren kommer 

att analyseras och presenteras på så sätt att informanterna blir anonyma. Därefter har de fyra 
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etiska huvudkraven uträttade av Vetenskapsrådet inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning följts (Vetenskapsrådet 2012); 
 

1. Informationskravet: Deltagarna informerades om deras uppgift i studien samt 

villkoren för deras deltagande. De blev informerade om att det är frivilligt och att de 

har möjlighet att avbryta sin medverkan när de vill.  
 

2. Samtyckeskravet: Informanterna har själva gett sitt samtycke att medverka i studien. 

De har även haft rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor det medverkar. Att 

avbryta sin medverkande kunde ske utan negativa följder, de behövde inte heller svara 

på frågor de inte kände sig bekväma med, utan att ange någon förklaring till detta.  
 

3. Konfidentialitetskravet: Inga namn eller annan information som kan avslöja 

informanternas identitet nämns. Detta är extra viktigt i denna studie då informanterna 

delger personlig information, de delar med sig av sina tankar, känslor, upplevelser och 

erfarenheter i stor utsträckning. Intervjupersonerna döptes därför om till – IP1, 1P2, 

1P3, 1P4, IP5  
 

4. Nyttjandekravet: Deltagarna har blivit informerade om att informationen de delger 

endast kommer att användas för denna studie och inte för kommersiella eller andra 

icke-vetenskapliga syften. (Vetenskapsrådet 2012) 

2.9 Databearbetning 

Då intervjuguiden utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar underlättades 

sammanställningen av resultatet. Databearbetningen skedde med hjälp av Miles och 

Hubermans (1984) Qualitative data analysis:  

1. Kodning - reduktion av data  

2. Tematisering - presentation av data  

3. Summering - slutsatser och verifiering.  

 

Transkriberingarna kodades och information som inte kunde härledas till studiens syfte 

sållades bort. Därefter skapades en bild av varje enskild kvinna för att sedan sätta kvinnorna i 

kontext till varandra, då likheter och skillnader i deras utsagor visade sig. (Kvale et al. 2012, 

s. 217 ff.) Transkriberingarna lästes igenom ett flertal gånger, för att se vilka olika typer av 
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svar som framkom (Patel et al. 1994. s. 102). Data från intervjuerna kategoriserades in i fyra 

olika rubriker som intervjuguiden konstruerats efter: Bakgrund, Fysisk aktivitet, Allmänt och 

Livskvalitet. Allmänt och Bakgrund slogs samman och en beskrivning av varje kvinna och 

just hennes IBS möjliggjordes. Kategorierna Livskvalitet och Fysisk aktivitet döptes om till 

frågeställningarna och de viktigaste resultaten sammanställdes och tematiserades i 

resultatdelen. Rubriker baserade på frågeställningarna användes i resultatet för att öka 

lättöverskådligheten (Olsson & Sörensen 2001, s. 99). Beskrivande och viktiga citat användes 

för att lyfta exempel från intervjuerna samt för att förtydliga innebörden i resultaten 

(Johansson & Svedner 2010, s. 82). Vid citering togs stakningar som ”hmm” och ”ehm” bort 

för att underlätta för läsaren. Därefter skedde en summering då resultatet analyserades utifrån 

den teoretiska utgångspunkten tillsammans med tidigare forskning.  

 

3 Resultat 

3.1 Påverkas livskvaliteten, hos kvinnor i 20-30 årsåldern 
diagnostiserade med IBS och i så fall på vilket sätt ur ett 
hälsoperspektiv?  

IP1 berättar att hon ständigt blir påmind av sin IBS då något symtom besvärar henne varje 

dag. ”Det är något varje dag, det är ju många symtom. Antingen gör det bara ont eller så 

känner jag mig uppblåst eller så mår magen dåligt för att jag ätit något konstigt och då kan 

det vara en kombination av allt möjligt.” Hon anser att det tråkigaste med IBS är att hon har 

vant sig vid att alltid ha ont i magen. IP1 upplever dock att hon hittat ett sätt att hantera sin 

IBS. Den så kallade FODMAP-dieten hjälper henne att minimera symtomen. Hon följer den 

mer eller mindre strikt och är hela tiden medveten om att hon har en åtgärd att ta till om hon 

upplever att besvären blir för stora. Hon har en positiv syn på IBS påverkan på livskvaliteten 

och menar att sjukdomen har fått henne att leva bättre och att ta hand om sig själv. ”Genom 

att tänka på de här faktorerna som gör att man lever bättre har livskvaliteten kanske höjts 

efter att man tagit itu med problemet. Men man blir ju såklart jättedeprimerad när man mår 

dåligt och det är stressigt, men det går att komma förbi.” 

 

IP2 berättar att hon aldrig är helt symtomfri och får besvär så fort hon har ätit någonting. Hon 

säger dock att det går i vågor och att den senaste perioden har känts ganska bra. Hon upplever 
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att IBS påverkar hennes livskvalitet i hög grad. ”Jag blir väldigt deppig. När jag har sådär 

ont i magen så blir jag ledsen och orkeslös.” Hon berättar att hon tycker det är jobbigt att 

behöva fundera extra mycket kring hur hon bör leva. Hon beskriver situationer som kan vara 

extra jobbiga, exempelvis att gå ut och äta vilket ofta leder till magont och att hon då bara vill 

åka hem. Hon tycker att IBS påverkar hennes sociala liv och känner sig begränsad då hennes 

symtom kan komma plötsligt och likaså behovet av att hitta en toalett snabbt. ”Jag kan inte 

slappna av alla gånger och det förändrar ju livskvaliteten.” IP2 känner dock att hon hela 

tiden lär sig vad som funkar bäst för henne och att hon idag kan hantera sin IBS relativt väl. 

”Jag försöker att inte fokusera så mycket på min IBS utan försöker leva som att jag bara 

behöver fundera lite extra kring vad jag gör i vissa situationer.”  

 

IP3 berättar att hennes IBS går i skov och att hon emellanåt kan gå ett halvår utan i stort sett 

några som helst besvär. Anfallen kommer dock alltid tillbaka. Hon berättar att hon måste 

springa till toaletten och att smärtan nästan får det att svartna för ögonen på henne. ”När jag 

är sådär dålig så blir jag även väldigt trött. Jag tror inte att jag tar upp någon näring 

överhuvudtaget, så då sover jag väldigt mycket.” Hon säger att det inte finns mycket annat att 

göra än att acceptera sin IBS. Hon undviker att äta sådant som hon vet att hon blir dålig i 

magen av och försöker att hålla ned stressnivån då hon vet är det är framförallt stress som 

framkallar hennes anfall. ”Livskvaliteten påverkas jättemycket. Det kan vara ganska deppigt 

faktiskt när det varar i flera dagar. Jag kan ju inte gå till skolan eller så, så det påverkar 

jättemycket. Jag kan bara vara hemma tills det går över, jag går runt och är konstant orolig. 

Att träffa vänner och sådär är bara att glömma, jag kan bara ligga hemma.” 

 

IP4 berättar att hennes humör påverkas mycket och att hon lätt kan känna sig deprimerad, 

energilös och få huvudvärk, även motivationen och självkänslan påverkas. Hon tvivlar på att 

hon tillgodogör sig all den näring hon behöver. Hon har haft en period när hon upplevde det 

som jobbigt att äta och njuter inte heller av mat på samma sätt idag som hon gjort tidigare, 

eftersom att hon vet att det för så många symtom med sig. IP4 har utforskat sin IBS mycket, 

hon har provat sig fram med olika knep och kostkombinationer och känner idag att hon 

känner sin kropp väl ”Man får hitta en balans liksom, det är inte helt lätt.” Hon har lärt sig 

att hantera sin IBS, hon vet vad hon klarar av att äta och inte och vet vad hon ska välja när 

hon går ut och äter. Hon berättar att hon har en inställning där hon ibland unnar sig någonting 

trots att hon vet att hon kommer att få ont i magen efteråt ”Man får överväga om det är värt 
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det och ibland är det, det” hon säger även att ”Jag tror att vissa ser det här som ett jättestort 

hinder. Men jag har bestämt mig för att det inte ska vara det.”  

 

IP5 berättar att hennes livskvalitet påverkas av hennes IBS i form av att hon skippar sina 

fritidsaktiviteter och umgänge med vänner. Hon brukar inte behöva stanna hemma från skola 

och jobb men allt därutöver utesluts. Hon berättar även att hon brukar bli deppig och upplever 

det hela som orättvist eftersom hon anser att hon lever bra. ”Det som jag tycker är svårt med 

IBS är att det inte är någonting som är självklart. Alltså det kan ju komma även om jag har 

ätit jättebra, är jättelugn och har tränat bra.” Hon tycker det är väldigt frustrerande när hon 

tvingas avboka inplanerade saker som hon sett fram emot, eller om hon faktiskt går ändå men 

så upplever hon det bara som plågsamt. Ofta tvingas hon dock stanna hemma och sova bort 

besvären. IP5 vet inte om hon lärt sig att leva med sin IBS, men hon lever som hon själv har 

uppfattat det som att hon bör leva ”Just det här med att äta regelbundet är viktigt för mig. 

Och undvika för fet mat, annars får jag ont i magen.” Hon försöker även att undvika stress då 

hon ser det som en bidragande faktor. 

3.2 Vilken är de IBS-diagnostiserade kvinnornas inställning till 
fysisk aktivitet? 

IP1 har en positiv inställning till fysisk aktivitet i allmänhet. ”Jag har ofta ont i magen på 

morgonen när jag vaknar. Men om jag bara tar mig upp ur sängen så mår jag bättre. Tar jag 

mig dessutom ut på en promenad så mår jag ännu bättre. Då startar dagen på ett bra sätt 

istället för att jag ligger kvar i sängen i två timmar och bara har ont. När jag rör på mig så 

blir det bättre helt enkelt.” Hon spelar fotboll omkring 4 gånger i veckan och tränar på gym 

1-2 gånger i veckan. Hon anser inte att hennes IBS hindrar henne från att träna. ”Det har inte 

varit något problem att träna, oavsett om det har varit styrketräning eller löpning. Ända 

sedan jag tog tag i problemet och fick professionell hjälp så har det gått bra.” Hon säger att 

hon förstår att det kan finnas träningsformer som kan upplevas som jobbiga i samband med 

IBS, men att hon själv inte har någon erfarenhet av det. Innan hon fick hjälp upplevde hon 

dock extrema kramper i magen vid löpning. Hon var tvungen att stanna eller att fortsätta 

springa trots en krampande mage som tog all hennes energi, tillslut fick hon nog och sökte 

specialisthjälp.  

Även IP2 har en positiv inställning till fysisk aktivitet i allmänhet. Hon anser att det är bra i 

det långa loppet och upplever mindre besvär samt en bättre fungerande mage under perioder 
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där hon är väldigt fysiskt aktiv. Däremot är hon tveksam till fysisk aktivitet, framförallt 

högintensiv, när smärtan redan uppstått och har ibland behövt avbryta aktiviteten. För hennes 

IBS är längre träningspass med lugnare intensitet det optimala. ”Ibland när jag får riktigt ont 

i magen så brukar jag faktiskt ta mig i kragen och gå ut och gå. För att då brukar det släppa 

lite, istället för att bara ligga ner. Men ibland lägger jag mig bara raklång och väntar ut 

det.” Hon brukar träna en blandning av kondition och styrketräning omkring 2-3 gånger i 

veckan, hon berättar att det går i perioder där hon emellanåt tränar väldigt mycket och sedan 

betydligt mindre. Hon önskar uppnå lite mer kontinuerlighet i sin träning då hon vet att det är 

positivt både för hennes IBS och rent allmänt.   

 

IP3 beskriver att hennes IBS kommer som anfall och att hon inte kan lämna hemmet under 

dessa perioder. ”Jag måste hitta en toalett så fort som möjligt och sedan stanna där. Om det 

hade varit så att jag blir förstoppad så hade jag ju vetat att motion är väldigt bra. Men för 

mig är det tvärtom och då upplever inte jag att det blir bättre med motion.” Hon har en 

negativ inställning till motion i det akuta skedet och berättar att hon helt saknar ork till att 

motionera när hon mår så dåligt. När hon befinner sig i en bra period är inställningen till 

fysisk aktivitet dock annorlunda. Hon tycker om att jogga och försöker göra det ett par gånger 

i veckan. Hennes IBS är kopplad till stress och hon menar att jogging är ett effektivt sätt för 

henne att kontrollera stressen. Hon berättar att när hennes stressnivå går ned blir även magen 

bättre och hon ser fysisk aktivitet som något väldigt fördelaktigt.  

 

IP4 har en väldigt positiv inställning till fysisk aktivitet. Hon berättar att hon har lärt känna 

sin kropp väldigt väl. Hon tränar omkring 2-4 gånger i veckan men önskar att hon skulle få till 

lite mer regelbundenhet i sin träning. Hon vill träna mer i förebyggande syfte, eftersom hon 

märkt att hon mår mycket bättre när hon är aktiv. ”Jag tycker att fysisk aktivitet hjälper 

jättemycket. En lång promenad hjälper jättemycket för mig när jag har som ondast, istället 

för att bara sitta i soffan och ha ont. Sen vet jag inte om att just gå till gymmet är det ultimata 

när man har ont i magen. Men i alla fall att komma ut på en lättare joggingrunda eller 

promenad. För det sätter verkligen igång tarmsystemet.” Hon tycker att all rörelse är bra och 

brukar ibland göra situps när hon har ont vilket hon upplever som effektiv smärtlindring.  

IP5 berättar att hon undviker fysisk aktivitet när smärtan redan uppstått, då hon anser att 

smärtan förvärras om hon rör på sig. Hon har erfarenhet av träningspass där hon tvingats 

avbryta eller svimmat efteråt. Hon brukar inte heller vara särskilt sugen på att ta en promenad, 
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då hon inte upplever att det hjälper. I övrigt har hon en positiv inställning till fysisk aktivitet. 

Hon berättar att ”Jag har alltid tränat för att jag tycker det är roligt, men jag har inte sett det 

som min medicin för att jag ska må bättre.” Hon anser dock att fysisk aktivitet är något som 

fungerar som stressreducerande för henne och på så vis förbättrar hennes IBS. Hon tycker om 

att vara utomhus och träna efter de olika säsongerna. Hon åker gärna längdskidor på vintern 

och klättrar eller paddlar kajak på sommaren. 

3.3 Sammanfattande resultat 

Samtliga fem unga kvinnorna anser att IBS påverkar deras livskvalitet. De upplever alla 

besvärande symtom i form av bland annat magont, uppblåst mage och depression. Deras 

sociala liv påverkas då vissa behöver sova bort besvären medan andra måste befinna sig i 

närheten av en toalett. De flesta känner dock att de har lärt sig att leva med och hantera sin 

IBS. De har insett att det inte finns så mycket annat att göra än att acceptera sjukdomen och 

göra det bästa utifrån omständigheterna. Kvinnorna har lärt sig vad som funkar för dem själva 

och är medvetna om att det krävs en ansträngning, exempelvis uteslutning av vissa 

födoämnen eller stressreducering för att de ska kunna må bra.  

 

Kvinnorna har överlag en positiv inställning till fysisk aktivitet och är överens om att fysisk 

aktivitet i det långa loppet är effektfullt och nödvändigt för lindring av symtomen. De ägnar 

sig alla åt någon form av fysisk aktivitet relativt regelbundet men flera önskar få in mer 

kontinuerlighet i sin träning, då de anser att det skulle ha ytterligare positiv effekt på 

sjukdomen. I det akuta skedet, då smärtan och eventuella diverse symtom redan utbrutit, 

undviks fysisk aktivitet av ett par av kvinnorna medan andra anser att lättare rörelse i form av 

exempelvis promenader har en hämmande effekt på de negativa symtomen.    

 

4 Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka och försöka förstå hur det är att leva med IBS. 

Av den anledning valdes intervjuer som metod då kvalitativ forskning söker kunskap som ska 

inventera, uttyda och förstå fenomen i vår verklighet till skillnad från kvantitativ forskning 

som söker kunskap som ska mäta, beskriva och förklara fenomen i vår verklighet (Patel & 

Tebelius 1987). En semistrukturerad intervju med intervjuguide ansågs vara lämpligast, då 
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uttömmande svar eftersträvades. Denna modell ökar chansen för ett naturligt samtal och 

minskar risken att informanten känner sig hämmad (Andersson 1994, s. 76 f.). En nackdel 

med att inte använda sig av en standardiserad intervju är att risken att intervjuaren har ett 

inflytande över informanten ökar (Olsson & Sörensen 2001, s. 80). Med semistrukturerad 

intervju minskar även jämförbarheten informanter emellan och analysen blir mer tidskrävande 

(Jupp, Davies & Francies 2011, s. 226). Semistrukturerad intervju ansågs trots detta vara mest 

fördelaktigt för att kunna skapa en förståelse för kvinnornas livssituation samt att genomföra 

en kvalitativ analys av resultatet. IBS är individuellt, vilket innebär att det är svårt att utföra 

alla intervjuer på exakt samma sätt. En standardiserad intervju ansågs inte vara lämplig 

eftersom exempelvis inget utrymme för följdfrågor då hade funnits. En viss struktur var dock 

nödvändigt för att säkerhetsställa att syftet med studien kunde uppnås och frågeställningarna 

kunde besvaras. 

 

Relevant litteratur för studien har främst sökts via databaser som Google Scholar och PubMed 

samt bibliotek och vetenskapligt granskade studier har sedan använts som källor. För att 

kunna genomföra relevanta och innehållsrika intervjuer lades mycket tid ned på att göra väl 

genomarbetade intervjuguider. Syfte och frågeställningar var väl genomtänkta innan arbetet 

med intervjuguiden påbörjades, vilket är en förutsättning för ett gott intervjuresultat (Olsson, 

et. al, 2001, s. 79). Syftet och frågeställningarna provades dessutom innan 

intervjuundersökningen, i form av en pilotintervju. Pilotintervjun utfördes på en kvinna i 23 

årsåldern, vilket föll inom målgruppen. Dock led inte kvinnan av IBS vilket hade varit att 

föredra eftersom hon då hade haft större förståelse för IBS och hennes synpunkter hade varit 

extra betydelsefulla. Trots att IBS är en vanligt förekommande sjukdom var det inte helt lätt 

att hitta kandidater med utformade inklusionskriterier, därför inkluderades dessa i studien och 

en frisk kvinna användes för pilotintervjun. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes av en och samma person. En fördel med att vara ensam 

intervjuare är att intervjuerna utförs på i stort sett samma sätt varje gång. Att endast ha en 

intervjuare kan dock leda till att man går miste om detaljer som en assistent kunde ha 

uppmärksammat, exempelvis reaktioner, ansiktsuttryck eller en känsla av obekvämhet hos 

informanten. För att undgå att gå miste om viktig information spelades alla intervjuer in med 

hjälp av en diktafon. Det finns många fördelar med att spela in intervjuer (Repstad 2007, s. 

93). Forskaren kan exempelvis fokusera på vad respondenten säger. Men det finns även 
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nackdelar med att spela in intervjuerna, exempelvis att vissa respondenter ogillar att bli 

inspelade. (Repstad 2007, s. 94 och Patel & Davidson 2003, s. 83) Situationen kan upplevas 

som onaturlig och respondenterna kan undvika att delge viss information som de inte vill ska 

finnas inspelat. Diktafonen är dock väldigt diskret och innan intervjun blev respondenterna 

informerade om syftet med inspelningen och tillfrågade om det var okej. Det är även viktigt 

att informera om att inspelningarna kommer att raderas när studien är klar. (Repstad 2007, s. 

94) Att transkribera intervjuerna var väldigt tidskrävande och upplevdes som arbetsamt.  

 

Intervjuerna var resultatrika, alla frågor besvarades av samtliga kvinnor. Det är dock svårt att 

veta huruvida informanterna svarade med sin uppriktiga åsikt eller om deras åsikter 

förändrades under intervjun (Jacobsen, 1993, s. 128). Intervjuaren var medvetet tyst mellan 

frågorna för att låta kvinnorna hinna tänka efter, vilket upplevdes som svårt men effektivt. 

Följdfrågor ställdes vilket ledde till att intervjuerna skiljde sig en del från varandra. Det 

upplevdes dock som nödvändigt för intervjuaren att lyssna på hur samtalet utvecklades för att 

inte gå miste om relevanta svar. Intervjuerna bokades in i god tid i en miljö som passade 

informanterna. Samtliga kvinnor gav uttömmande svar vilket möjliggjorde att 

frågeställningarna kunde besvaras. Alla kvinnor visade stort intresse för studien och var glada 

att ämnet beforskas.  

 

Slutsatserna kommer inte att kunna anses vara generaliserbara, då för få individer medverkat i 

studien. Det hade varit att bättre om fler kvinnor hade intervjuats men på grund av tidsbrist 

och problem med att hitta lämpliga kandidater var begränsningen ett faktum. Resultatet 

stämmer dock överens med tidigare forskning vilket tyder på att ett liknande resultat hade 

uppnåtts även om fler eller andra kvinnor hade deltagit i studien.  

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att, genom intervjuer med fem unga kvinnor, undersöka hur det är att 

leva med IBS. Om och i så fall hur livskvaliteten påverkas hos de unga kvinnorna ur ett 

hälsoperspektiv, där hälsa definierades som ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom.” (World Health 

Organization 1948). Syftet var även att utforska kvinnornas inställning till fysisk aktivitet 

efter att de diagnostiserats med IBS.   

Frågeställningarna var därför: 
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Påverkas livskvaliteten, hos kvinnor i 20-30 årsåldern diagnostiserade med IBS och i så fall 

på vilket sätt ur ett hälsoperspektiv?  

Vilken är de IBS-diagnostiserade kvinnornas inställning till fysisk aktivitet? 

4.2.1 Påverkas livskvaliteten, hos kvinnor i 20-30 årsåldern 
diagnostiserade med IBS och i så fall på vilket sätt ur ett 
hälsoperspektiv?  

Trots att IBS är ofarligt och inte leder till ökad dödlighet är det förknippat med stort lidande 

för de drabbade, både psykiskt och fysiskt (Wang et al. 2012, s. 104) Stor påverkan på 

livskvaliteten är något som är typiskt för IBS. (Glia et al. 1997) Hälsorelaterad livskvalitet 

syftar till att beskriva daglig funktion och dagligt välmående utifrån uppgifter om subjektiv 

upplevelse av social, fysisk och känslomässig hälsa (Simrén 2011a, s. 27). Att sjukdomen inte 

är farlig förhindrar inte det faktum att de drabbade lider av besvärande symtom och IBS 

påvekan på personens funktion och livskvalitet har underskattats. Det allmänna 

hälsotillståndet hos personer med IBS är sämre än hos resten av befolkningen. (Mönnikes 

2011, s. 98 ff.) Desto sämre livskvalitet är kopplat till desto svårare symtombild hos personen. 

(El-Serag et al. 2002) I denna studie ansåg samtliga kvinnor att IBS påverkar deras 

livskvalitet. De upplever alla symtom i form av bland annat magont, uppblåst mage och 

energibrist. Deras sociala liv påverkas då vissa behöver sova bort besvären medan andra 

måste befinna sig i närheten av en toalett. Flera av kvinnorna upplever att de blir deppiga och 

en av dem berättar att det känns hopplöst när hon får ont trots att hon anser att hon gjort 

allting rätt.   

 

De flesta individer lider av magbesvär då och då, men långt ifrån alla söker vård. Vilka söker 

då vård? De som är oroliga till naturen? De som lider av extrema besvär? De som har 

sjukdomar i släkten? En amerikansk studie undersökte livskvaliteten hos studenter indelade i 

tre grupper, en grupp som hade träffat läkare för sina mag-tarmbesvär, en grupp som hade 

besvär men inte träffat läkare och en grupp som var fria från besvär. Resultatet visade att de 

som var medvetna om sin IBS upplevde sämre livskvalitet än de som led av besvär utan att ha 

träffat läkare. (Whitehead et al. 1996, ss. 2248-2253) Detta tyder på att symtomen förvärras 

efter att diagnosen ställts. Huruvida symtomen faktiskt förvärras, upplevs som värre, eller om 

individen bara är mer uppmärksam på sina symtom är svårt att säga. Det är möjligt att 

medvetenheten om en sjukdom förvärrar tillståndet för vissa individer. För andra kan 
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lugnande besked och vetskapen om att de inte är drabbade av något farligt reducera symtomen 

(Simrén 2011b, s. 11). Fler studier likt denna behövs för att fastställa om medvetenheten 

påverkar symtomen. Hjärnan anses bli extra uppmärksam på symtomen vid ett besvärligt 

mag-tarmsystem, vilket kan leda till en ond cirkel där endast tanken och oron för symtomen 

kan leda till att symtomen uppkommer (Simrén 2011a, s. 18). Om det är möjligt att ”tänka sig 

sjuk” kan det då vara möjligt att ”tänka sig frisk”? Vid IBS ligger ofta fokus på magen, IBS är 

obotligt men kanske kan det vara möjligt att minska symtomen genom att försöka lägga fokus 

på allt annat än sjukdomen?  

 

Resultat från en annan amerikansk studie, om livskvalitet hos 770 patienter med IBS, tyder på 

att fokus för läkarna bör ligga på symtom utanför mag-tarmkanalen så som symtomens 

svårighetsgrad, ångest och faktorer som bidrar till kronisk stress hos patienter. (Brennan et al. 

2004, ss. 1773-1780) Diagnosen IBS ställs när inget fel hittas efter olika undersökningar och 

provtagningar, trots att patienten lider av olika symtom. Mag-tarmkanalen ser ut som den ska 

men den arbetar på fel sätt och är extra känslig. (Simrén 2011a, s. 4) Kanske ligger för mycket 

fokus på att hitta ett fel som inte går att åtgärda, framför att fokusera på hantering av 

symtomen? Flera av kvinnorna i den här studien beskriver det som väldigt jobbigt att inte veta 

när besvären ska komma. Trots att de ätit bra, tränat och inte stressat kan de få besvär. En 

kvinna berättar att det är tråkigt att hon blivit van vid att ha ont i magen och de flesta uppger 

att de känner sig väldigt deprimerade. För vissa IBS-patienter är sannolikt vidare hjälp inom 

dessa områden av stor vikt och specifik utbildning kan hjälpa många individer att lära sig leva 

ett så normalt liv som möjligt. Men hur hanterar man diagnosen när man har fått den? 

Eftersom IBS är så pass vanligt kan det tyckas att det bör finnas fler råd att få, fler metoder att 

följa för att bli kvitt sina symtom, mer kunskap bakom varför man får IBS och vad det är. 

Men IBS är komplext och framförallt väldigt individuellt, symtomen är subjektiva och 

svårighetsgraden varierar över tid.  

 

Health Belief Model (HBM) syftar till att öka förståelsen för avgörande faktorer gällande 

huruvida patienter följer föreskriven behandling (Rankin et al. 1992). Enligt HBM är det 

patientens upplevelse av en situation som avgör vilka beslut patienten fattar (Janz et al. 1984, 

s. 1) Denna studie visar att ett visst eget intresse är viktigt för att hantera sin IBS. Individen 

behöver själv vilja bli bättre och hon behöver själv utforska vad som fungerar för just henne. 

En av kvinnorna berättar att hon tycker att det är jobbigt att behöva tänka extra mycket på hur 
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hon lever men att hon inte har något annat val. Medan en annan ser det som att IBS hjälper 

henne att göra hälsosamma val som i längden får henne att må bättre. Den personliga 

inställningen tycks spela en betydande roll. Att livskvaliteten påverkas av IBS råder det inget 

tvivel om, men hur den påverkas tycks variera. Kanske har det att göra med individens 

inställning och välmående i övrigt? Kvinnorna upplevde att sjukdomen har sämre perioder 

följda av bättre perioder men att symtomen hela tiden återkommer. Två av kvinnorna berättar 

att de inte tänker låta deras IBS kontrollera deras liv och de flesta känner att de har lärt sig att 

leva med och hantera sin IBS. De har insett att det inte finns så mycket annat att göra än att 

acceptera det och göra det bästa utifrån omständigheterna.  

 

HBM bygger på tanken att individen ser ett samband mellan sitt beteende och risken att få en 

sjukdom. Ökad risk för en sjukdom på grund av ett beteende avskräcker individen från att 

utföra detta beteende (Strecher et al. 1997, s. 113 f.). Även om IBS inte förvärras vid ett visst 

beteende så förvärras symtomen. Kvinnorna i den här studien har lärt sig vad som fungerar för 

just dem och är medvetna om att det krävs en viss ansträngning från deras sida, exempelvis 

uteslutning av vissa födoämnen eller stressreducering för att de ska kunna må bra. IBS 

påverkan på livskvaliteten varierar från individ till individ. En av kvinnorna berättade att hon 

brukar överväga om det är värt att äta någonting som hon vet kommer att leda till magont. 

Ibland ansåg hon att det var värt det och då unnade hon sig det hon ville ha. Som tidigare 

nämnts är det patientens upplevelse av en situation som avgör vilka beslut patienten fattar 

(Janz & Becker 1984, s. 1). Kvinnan har gjort en avvägning och valt att utföra ett beteende 

trots att hon vet att det kommer att leda till symtom. Kanske upplevs de symtomen inte som 

lika besvärande då hon vet varför de kommer och har fått någonting positivt för det, i det här 

fallet det hon unnade sig att äta. Kvinnan har på sätt och vis tagit kontroll över sin sjukdom 

En annan kvinna berättade att hon tyckte det kändes hopplöst då hon fick symtom trots att hon 

ansåg att hon gjort allting rätt och kanske är det så att dessa okontrollerbara symtom är 

mycket värre än de ”kontrollerade” symtomen.  

 

Enligt HBM är upplevd allvarlighetsgrad av tillståndet och påverkan på arbete, familjeliv och 

sociala relationer viktiga faktorer (Strecher et al. 1997, s. 113 f.). Av de fem kvinnor som 

ingick i denna studie upplever endast en att hon inte har möjlighet att lämna hemmet 

överhuvudtaget, hennes besvär kommer dock betydligt mer sällan än de andra kvinnorna som 

upplever mindre ork och lust samt avstår aktiviteter vid behov. De har alla funderat över sin 
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livssituation och tagit till åtgärder för att kunna leva så bra som möjligt. De upplever fördelar 

med dessa åtgärder och har en tro på att de fungerar enligt HBM (Strecher et al. 1997, s. 113 

f.). Detta är precis vad IBS påverkan på livskvaliteten innebär, ett ökat behov av att se över 

sin livsstil och uteslutning av aktiviteter, födoämnen eller annat som framkallar symtom.  

 

IBS är ofarligt och kanske besitter många drabbade känslan av att ”det kunde ha varit värre”. 

Denna studie tyder dock på att livskvaliteten påverkas i hög grad och att sjukdomen bör 

studeras ytterligare. Den hälsorelaterade livskvaliteten hos en IBS-patient är jämförbar med 

patienter som lider av depression, gastroesofageal reflux och andra sjukdomar som ur 

medicinsk synpunkt klassas som mer allvarliga (Simrén et al. 2004). Kanske försummas 

livskvaliteten bland allvarliga sjukdomar eftersom en sämre livskvalitet inte är farligt? 

Kanske glöms det bort att det inte bara handlar om antal år i livet utan även mer ”liv” till 

åren? ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte 

endast frånvaro av sjukdom” (World Health Organization 1948). Denna studie tyder på att 

IBS påverkar alla dessa faktorer i hög grad, att det dessutom är en så pass vanlig sjukdom bör 

innebära att det ska betraktas som ett stort problem som vi behöver finna en lösning på.  

4.2.2 Vilken är de IBS-diagnostiserade kvinnornas inställning till 
fysisk aktivitet? 

Fysisk aktivitet är något som rekommenderas till patienterna (Lindfors 2012, s. 17). Vid 

lindrig IBS har förändrad livsstil ofta stor betydelse, exempelvis ökad fysisk aktivitet 

(Hellström, 2013). Health Belief Model har tillämpats på ett brett utbud av hälsobeteenden, 

bland annat gällande förebyggande hälsobeteenden, så som hälsofrämjande beteende i form 

av motion och kost (Abraham et al. 2005, s. 30). Kvinnorna i den här studien följer de 

föreskrivna råden och har överlag en positiv inställning till fysisk aktivitet. De är överens om 

att fysisk aktivitet i det långa loppet är viktigt, effektfullt och nödvändigt. De har alla ett 

hälsofrämjande beteende och ägnar sig åt någon fysisk aktivitet vad de själva anser vara 

relativt regelbundet, flera önskar dock få in mer kontinuerlighet i sin träning, då de anser att 

det skulle ha ytterligare positiv effekt på sjukdomen. En av kvinnorna berättar att hon önskar 

utföra mer fysisk aktivitet i förebyggande syfte eftersom hon tror att det skulle få henne att må 

ännu bättre. Som tidigare nämnts kunde man ”tänka sig sjuk”, kanske är det då även möjligt 

att få positiva effekter av förebyggande fysisk aktivitet enbart genom tron på att det kommer 

att medföra positiva effekter. Kvinnorna upplever fördelar med fysisk aktivitet i samband med 
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deras IBS och tycks uppleva kompetens till att framgångsrikt utföra aktiviteten (Strecher et al. 

1997, s. 113 f.). 

 

En faktor i HBM är upplevda hinder för att genomföra behandlingen (Strecher et al. 1997, s. 

113 f.). I det akuta skedet, då smärtan och eventuella diverse symtom redan utbrutit, undviks 

fysisk aktivitet av ett par av kvinnorna medan några stycken anser att lättare rörelse i form av 

exempelvis promenader har en hämmande effekt på symtomen. Symtomen kan alltså ses som 

ett hinder för att vara aktiv. Ett par av kvinnorna berättar att de helt saknar lust och ork till att 

göra annat än att ligga i sängen, vilket leder till en vardag där fysisk aktivitet emellanåt måste 

prioriteras bort. Sannolikt kompenserar någon detta genom att vara extra aktiv de dagar hon 

mår bra, medan det bidrar till en mer stillasittande livsstil för någon annan, som i sin tur leder 

till andra sekundära hälsorisker.  

 

Trots att motion anses vara en stöttepelare i behandlingen av IBS (Heiman et al. 2008, s. 100 

ff.) och kvinnornas inställning var mestadels positiv så tycktes inställningen till kost framstå 

som mer viktig. Kvinnorna menade att fysisk aktivitet är gynnsamt men att det gäller för alla 

människor. En kvinna berättade att hon tränar för att hon tycker att det är kul men att hon inte 

ser det som hennes medicin. Fokus tycks istället ha lagts på kosthållningen. De flesta visste 

när, vad och hur de kan och inte kan äta. Kanske är kosten en viktigare faktor än fysisk 

aktivitet när det gäller IBS?  

 

Vissa studier tyder på att IBS-symtom har minskat vid motion och därför bör rekommenderas 

som en del i livsstilsförändringen. Vilken typ av motion tycks vara mindre viktigt men att 

regelbundet utföra en aktivitet som är tilltalande för den enskilda patienten är av värde. 

(Lindfors 2012, s. 17) Studierna som utförts, bland annat vid Sahlgrenska 

universitetssjukhuset, som visar att fysisk aktivitet lindrar symtomen med hjälp av en 

poängskala (Johannesson et al. 2011, ss. 915-922) tyder på att fysisk aktivitet är av värde för 

patienter med IBS. Om samma studie skulle ha utförts med friska personer är sannolikt 

resultatet detsamma, det vill säga att de som varit aktiva skulle må bättre jämfört med de som 

varit inaktiva. Motion är ett vanligt råd som ges då det brukar leda till att man mår allmänt 

bättre, det är dock inte fullständigt utforskat (Ehinger, 2013). Det finns många studier om IBS 

men desto färre gällande IBS och fysisk aktivitet. Det kan därför vara svårt att uttala sig om 

personer med IBS har ett extra stort behov av fysisk aktivitet gentemot friska personer. 
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Symtomen tycks dock lindras, vilket är betydelsefullt för personer med IBS och fysisk 

aktivitet bör därför rekommenderas. Ingen av kvinnorna i den här studien har ändrat sin typ 

eller grad av fysisk aktivitet sedan de diagnostiserades med IBS. De ägnar sig alla åt det som 

de tycker är roligt och mår bra av vilket stämmer överens med forskningen som säger att 

typen av motion är oväsentligt.  

En koppling mellan symtom och stress upplevs av många IBS-patienter (Simrén 2011a, s. 13) 

vilket flera av kvinnorna i studien bekräftar då de uppger att stress är en bidragande faktor till 

symtom. Stress utrycker sig sannolikt på olika sätt för olika personer, någon får värk i nacke 

och axlar, en annan får huvudvärk medan en tredje får utslag. Personer med IBS får symtom 

från magen. Regelbunden fysisk aktivitet har bevisad effekt på flera sjukdomstillstånd där 

stress anses vara en av de bidragande orsaksfaktorerna och att individer som motionerar 

uppvisar större psykiskt välbefinnande är relativt väl dokumenterat (Galper et al. 2006; 

Hassmén et al. 2005; Scully et al. 1998; Netz et al. 2005; Penedo et al. 2005). Flera av 

kvinnorna berättar att fysisk aktivitet hjälper dem att reducera stressen och att öka välmående 

vilket leder till att även magen mår bättre. Det kan därför vara av värde för individer med IBS 

att lära sig att hantera sin stress, exempelvis genom fysisk aktivitet, meditation eller att göra 

saker som man tycker om. I vilken grad patientutbildning inom hälsosam livsstil genom 

motion, kost och stresshantering kan förbättra IBS-symtom är dock okänt (Colwell et al. 

1998, ss. 901-905). 

Jag trodde att studien skulle visa att fysisk aktivitet enbart har positiva effekter på IBS-

symtomen. Jag trodde även att fysisk aktivitet skulle vara av större vikt för de som lider av 

IBS, att kvinnorna skulle känna av en tydlig förbättring då de är fysiskt aktiva gentemot då de 

är inaktiva. Resultatet hade även kunnat visa att fysisk aktivitet varken har positiv eller 

negativ effekt på symtomen. Men denna studie visar att fysisk aktivitet är viktigt för personer 

med IBS precis som det är viktigt för alla människor i allmänhet, det är dock svårt att säga om 

det är den viktigaste åtgärden att ta till och om enbart en ökning av fysisk aktivitet är 

tillräckligt. Kvinnorna har en positiv inställning till fysisk aktivitet i allmänhet och menar att 

det är viktigt i det långa loppet. När symtomen redan har uppstått upplever flera av kvinnorna 

att högintensiv fysisk aktivitet förvärrar symtombilden och inställningen är därför negativ, 

vissa anser dock att lågintensiv fysisk aktivitet är fördelaktigt och har en hämmande effekt på 

symtomen. Sannolikt är fysisk aktivitet i kombination med annat det mest effektiva, 

exempelvis en individanpassad kosthållning och en stressreducerad vardag.  
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4.3 Slutsats 

Denna studie har visat att IBS påverkar livskvaliteten. Kvinnorna som medverkat i studien 

upplever besvärande symtom samt att deras sociala liv och humör påverkas. De har anpassat 

sitt liv efter sjukdomen och undviker sådant som de vet leder till besvär. Kvinnorna anser 

dock att de har lärt sig att leva med sin IBS, då de menar att de inte har något annat val. 

Studien tyder på att livskvaliteten påverkas, men i vilken utsträckning tycks vara upp till varje 

enskild individ. Trots ett behov av anpassning tycks kvinnorna ha accepterat sin sjukdom och 

lever vad de själva anser vara hälsosamma liv.    

 

Studien visar även att fysisk aktivitet är viktigt när man lider av IBS. Det spelar en betydande 

roll i kvinnornas vardag och är något som behövs för att de ska må bra. När symtomen redan 

uppstått anses fysisk aktivitet inte vara lika positivt. Högintensiv träning undviks helt av 

samtliga kvinnor i det akuta skedet medan promenader utförs av vissa. Kvinnorna anser att 

fysisk aktivitet är viktigt för välmående i sig, vilket också påverkar deras IBS. Dock skulle de 

sannolikt utföra samma mängd och typ av fysisk aktivitet även om de var friska.    

4.4 Vidare forskning 

Det är av stor vikt att ytterligare forskning gällande IBS bedrivs. Det finns många frågetecken 

kring IBS som behöver beforskas. Exempelvis orsakerna bakom sjukdomen: Vem drabbas? 

Varför drabbas man? Hur uppkommer det? Idag är IBS obotligt, ytterligare forskning kan 

komma att innebära att det finns ett sätt att bota IBS, eller åtminstone reducera symtomen så 

pass mycket att sjukdomen inte påverkar livskvaliteten på samma sätt som den gör i 

dagsläget. Ytterligare forskning gällande hur man ska lära sig att leva med IBS samt hur man 

ska utbilda drabbade personer i detta bör även bedrivas.  

 

Fysisk aktivitet har visats reducera symtomen vid IBS men att typen av fysisk aktivitet är 

mindre viktig. Det är den fysiska aktiviteten i sig som medför positiva effekter på hälsan och 

kanske går det i framtiden att utveckla metoden ytterligare genom att undersöka hur länge, 

hur ofta och med vilken intensitet den fysiska aktiviteten bör pågå för att minska symtomen 

av IBS. Detta kan leda till att träna IBS-specifik träning kan finnas som ett alternativ för de 

som är intresserade.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att, genom intervjuer med fem unga 

kvinnor, undersöka hur det är att leva med IBS. Om och i så fall hur livskvaliteten påverkas 

hos de unga kvinnorna ur ett hälsoperspektiv, där hälsa definierades som ”Hälsa är ett 

tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 

sjukdom.” (World Health Organization 1948). Syftet var även att utforska kvinnornas 

inställning till fysisk aktivitet efter att de diagnostiserats med IBS.   

 

För att besvara syftet formulerades följande frågeställningar: 

Påverkas livskvaliteten, hos kvinnor i 20-30 årsåldern diagnostiserade med IBS och i så fall 

på vilket sätt ur ett hälsoperspektiv?  

Vilken är de IBS-diagnostiserade kvinnornas inställning till fysisk aktivitet?  

 

Vilka sökord har du använt? 
IBS quality of life physical activity, Irritable bowel syndrome, IBS, IBS life quality, IBS 
physical activity, IBS and exercise, IBS och livskvalitet, IBS och fysisk aktivitet, Kvalitativ 
analys, Livskvalitet teori, Vetenskapsrådet, Health Belief Model 

 
Var har du sökt? 
PubMed, Google Scholar, GIH:s bibliotekskatalog, Google 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed – IBS quality of life physical activity,  
Google Scholar – Irritable Bowel Syndrome, IBS physical activity, Health Belief Model, IBS 
life quality, IBS fysisk aktivitet, IBS livskvalitet 
GIH:s bibliotekskatalog – Handbok i kvalitativanalys  
Google - Vetenskapsrådet 
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Kommentarer 
Jag har använt mig av många källor, med en blandning mellan böcker och artiklar samt 
några internetsidor. Jag har använt mig främst av Google Scholar där jag fått väldigt många 
träffar, likaså i PubMed. Det har funnits extremt mycket material att gå igenom vilket har 
varit en stor utmaning. Det har varit svårt att ta hänsyn till all forskning som finns men jag 
har försökt att läsa många olika studier och använda massvis med källor.  
 
Jag fick även väldigt mycket material av Perjohan Lindfors, då jag intervjuade honom vid 
Sabbatsbergs Sjukhus, i form av böcker och patientinformation. Min handledare har 
dessutom tipsat om några böcker som jag använt mig av.  
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Bilaga 2 

Intervjuguide för IBS behandlare 

 
Kan du beskriva vad IBS är? 

 

Hur går diagnostiseringen till? 

 

Vet man vad det kan bero på? 

 

Hur vanligt förekommande är det? 

 

Vem drabbas? Finns det någon speciell riskgrupp? 

 

Är det fler män eller kvinnor som söker vård? Eller ingen skillnad? 

 

Är det fler unga eller äldre som söker vård? Eller ingen skillnad? 

 
Vilka är de vanligaste symtomen? 

 

Hur går behandlingen till? 

 

Kan man göra något själv för att lindra besvären? 

 

Brukar ni ge råd angående fysisk aktivitet? Vilka? 

Varför/varför inte?  Finns det forskning som säger att det hjälper/inte hjälper? 

 
Hur kan IBS påverka en individs livskvalitet? 
 
- Sömn/trötthet, Socialt, Psykiskt, Övrigt? 

 
Har du något du vill tillägga? 
 
 
Tack för medverkande! 
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Bilaga 3 

Intervjuguide för unga kvinnor diagnostiserade med IBS 

 

BAKGRUND 

Vill du beskriva just din IBS? 
 

Hur länge har du haft IBS? 
 

Hur gick diagnostiseringen till? 
 

Vad har du för besvär/symtom? 
 

Hur ofta har du besvär? 
 

Går det att göra något för att lindra besvären? 
 

FYSISK AKTIVITET 

Vad har du för inställning till fysisk aktivitet i samband med IBS? Hjälper/försämrar? 
 

Om aktiv; 

Har din inställning till fysisk aktivitet förändrats sedan du diagnostiserades med IBS? 
 

Vad är fysisk aktivitet för dig? Hur är du fysiskt aktiv? 
 

Hur ofta är du fysiskt aktiv? 
 

Finns det någon speciell fysisk aktivitet som du tycker hjälper extra mycket? 
 

Finns det någon speciell fysisk aktivitet som du tycker förvärrar symptomen? 
 

Är du nöjd med din fysiska aktivitets/träningssituation? 

Ev. Hur skulle du vilja att den såg ut? 

Ev. Har du någon idé om hur du ska ta dig dit? 

Ev. Hur tror du din önskvärda fysiska aktivitets/träningssituation skulle påverka din IBS? 

 



48 

 

Om inaktiv; 

Vad är fysisk aktivitet för dig? 
 

Hur ser din fysiska aktivitets/träningsbakgrund ut? 
 

Har din inställning till fysisk aktivitet förändrats sedan du diagnostiserades med IBS? 
 

Är du nöjd med din fysiska aktivitets/träningssituation? 

Ev. Hur skulle du vilja att den såg ut? 

Ev. Har du någon idé om hur du ska ta dig dit? 

Ev. Hur tror du din önskvärda fysiska aktivitets/träningssituation skulle påverka din IBS? 
 

ALLMÄNT 

Hur påverkar kosten din IBS? 
 

Hur påverkar dryck din IBS? 

- Alkohol, kolsyra, kaffe 
 

Hur påverkar stress din IBS? 
 

Finns det någon annan faktor som du anser vara viktig/viktigare att fokusera på, för att må bra 

med din IBS? 

 

LIVSKVALITET 

Hur tycker du att IBS påverkar din livskvalitet? 

- Sömn, trötthet, Socialt, Psykiskt, Övrigt? 
 

Har du fått några råd från läkare om hur du ska leva med IBS? 
 

Känner du att du lärt dig att leva med din IBS? 

 

Har du något du vill tillägga? 

 

Tack för medverkande! 
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Bilaga 4 

Mejlutskick till sjukhus i Stockholm 

 

Hej! 

Mitt namn är Mikaela Ödahl och jag läser mitt tredje och sista år som Hälsopedagog på 

Gymnastik och Idrottshögskolan. Under våren kommer jag att skriva mitt examensarbete (c-

uppsats) och har valt att undersöka IBS. Jag undrar därför om det finns någon möjlighet för 

mig att få intervjua någon, sjuksköterska, läkare eller liknande, som har erfarenhet av 

behandling av IBS-patienter? 

 

MVH Mikaela Ödahl 
 

 


