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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund Inflammatoriska tarmsjukdomar är kroniska och kräver kontinuerlig kontakt 

med sjukvården.  

Syfte Att utforska individers upplevelser kring hur deras inflammatoriska tarmsjukdom 

påverkat deras liv med inriktning på mat och måltider och hur de upplevt bemötandet och 

stödet från närstående och sjukvårdspersonal. 
Metod Sju kvalitativa intervjuer med semistrukturerad frågeguide genomfördes. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Datainsamlingen analyserades med 

en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat Resultatet delades in i fyra kategorier: Min kropp påminner mig om min 

sjukdom, maten och måltiderna behöver anpassas, acceptera och vara öppen med min 

sjukdom och bemötandet och stödet från närstående och sjukvården är viktigt. 

Sjukdomarna var påtagliga även i remission och påverkade deltagarna fysiskt, emotionellt 

och psykosocialt. Majoriteten rapporterade att de inte kunde äta och dricka allt och att 

måltiderna innebar mycket planering. Stödet från de närmaste och sjukvården beskrevs 

viktigt och många hade accepterat att de hade en kronisk sjukdom. Deltagarna var öppna 

med sin kroniska sjukdom men det fanns tillfällen när de dolde sitt tillstånd. Bemötandet 

och stödet från familjemedlemmar, vänner och kollegor beskrevs överlag som positivt 

men inte från vårdpersonalen.  

Slutsats Maten var viktig i sociala sammanhang och måltiderna kunde bli en utmaning 

då de innebar mycket planering och anpassningar. Utifrån deltagarnas perspektiv behöver 

vårdpersonalens bemötande förbättras. Det är också viktigt att denna patientgrupp blir 

erbjudna kontakt med en dietist som är specialiserad inom gastroenterologi. Det behövs en 

ökad kunskap och förståelse för dessa sjukdomar både inom sjukvården och i samhället. 

Sjukdomarna syns sällan på utsidan och det är viktigt att bryta tabun kring 

magtarmbesvär.  



 

 
 

ABSTRACT 
 
Background Inflammatory bowel diseases are chronic and require continuous contact 

with the healthcare.  

Objective To explore individual’s experiences of how their inflammatory bowel disease 

affected their daily life focusing on food and meals and how they experienced the support 

from next of kin and healthcare professionals. 

Method Seven qualitative interviews with a semi-structured interview guide were 

conducted. The interviews were recorded and transcribed accurately word for word. The 

data collection was analyzed using a qualitative content analysis. 

Results The results were divided into four categories: My body reminds me of my 

illness, the food and meals need to be adapted, accept and be open with my illness and the 

treatment and support from next of kin and healthcare is important. The diseases were 

noticeable even in remission and affected the participants physically, emotionally and 

psychosocially. The majority reported that they could not eat and drink everything and the 

meals meant a lot of planning. The support from those nearest and healthcare was 

described as important, and many had accepted that they had a chronic disease. The 

participants were open with their chronic disease but there were occasions when they 

concealed their condition. The treatment and support from family members, friends and 

colleagues was generally described as positive but not from the healthcare professionals. 

Conclusion The food was important in social context and the meals could be a challenge 

as they often required a lot of planning and adaptations. Based on the participants’ 

perspective, the treatment from healthcare professionals needs to be improved. It is also 

important that this patient group is offered contact with a dietician who is specialized in 

gastroenterology. There is a need for increased understanding of these diseases both in 

health care and society. These diseases are rarely visible on the outside and it is important 

to break taboo around gastrointestinal disorders. 
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1. BAKGRUND 
 
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett samlingsnamn för kroniska och autoimmuna 

tarmsjukdomar där ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom (CD) ingår (1-2). Förekomsten av 

IBD ökar i hela världen (3) och debuterar ofta i ung ålder (1). Omkring 0,5 % av den 

allmänna befolkningen i västvärlden har IBD varav cirka 2,5-3 miljoner inom Europa (3). 

IBD växlar mellan perioder av symtomuppblossning (skov) och besvärsfria perioder 

(remission) (4). Vanliga symtom är viktminskning, diarré, buksmärtor (5), urgency (2) och 

trötthet (6). Individer med IBD har en ökad risk för olika nutritionsproblem relaterade till sin 

sjukdom (7-8) och behandling (8-9). IBD har inflytande på patienters liv såväl fysiskt, 

psykiskt som socialt (9-10) och kan påverka livskvalitén negativt under både skov och 

remission (2). Depression är vanligt vid IBD (11-12) och många har en rädsla och osäkerhet 

kring sin sjukdom (10), de oförutsägbara symtomen, behandlingarna (9) och maten (13).  

 

För många med IBD är maten viktig men blir ofta problematisk till följd av sjukdomen (9). 

Att hitta effektiva strategier för att kunna kontrollera och hantera sin IBD har identifierats 

som en viktig förutsättning för livskvalitén (14). Det är känt från tidigare forskning att denna 

patientgrupp ofta hanterar sin sjukdom genom att modifiera kosten (8,14) då många upplever 

att det påverkar symtomen (7-9). Det är vanligt att patienterna försöker identifiera vilka 

livsmedel och drycker som inducerar och/eller förvärrar symtomen och upplever 

symtomlindring genom att undvika dessa (5,14-16). Samtidigt kan kostrestriktioner begränsa 

det sociala livet, orsaka stress och ångest (5) och försämra nutritionsstatusen (9) och 

välbefinnandet (16). 

 

Flera av sjukdomarnas karaktäristiska nutritionsproblem och behandlingsalternativ är 

kartlagda (9). Kunskapsunderlaget kring patienternas egna erfarenheter och uppfattningar om 

mat och hur det påverkar ätandet och beteendet är däremot mer begränsat (5). Forskningen 

kring de strategier som används för att hantera sin IBD utifrån patienternas egna perspektiv är 

också mindre utforskat (14,17). Förhoppningsvis kan denna studie komplettera befintlig 

kunskap och ge nya insikter och en ökad förståelse för hur IBD påverkar patienternas vardag 

då det svenska forskningsbidraget kring området är begränsat. Denna förståelse är viktig hos 

sjukvårdspersonal (14) för att kunna stödja individerna till ett bättre välbefinnande och ökad 

livskvalité (3). Oförmågan att förstå hur det är att leva med IBD kan skapa en barriär i 

behandlingen och i relationen mellan patienten och vårdgivare (14). 

 

Att vidare undersöka hur denna patientgrupp upplever sjukvården är också viktigt, eftersom 

sjukdomarna är kroniska (1) och innebär regelbunden kontakt med vårdpersonal (18). Det 

finns dessvärre få svenska kvalitativa studier som undersökt detta (18-19). Tidigare studier 

har visat att det finns patienter med IBD som beskrivit brister inom sjukvården (2,6), att 

kunskapen inte har varit tillräcklig hos all vårdpersonal (20) och att råden har varit 

inkonsekventa och förvirrande (5,9). Att vidare undersöka hur patienterna upplever IBD-

vården kan bidra till förbättringsmöjligheter inom den svenska hälso- och sjukvården.  

 

2. SYFTE 
 

Syftet med studien var att utforska individers upplevelser och erfarenheter kring hur deras 

IBD påverkat deras liv med inriktning på mat och måltider samt beskriva hur de upplevt 

bemötandet och stödet från sjukvårdspersonal, familjemedlemmar, vänner och kollegor. 
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3. METOD 
 

3.1 Metodval 
 

En kvalitativ forskningsdesign med halvstrukturerade intervjuer valdes för att besvara 

studiens syfte. Denna design var lämplig eftersom individers upplevelser och erfarenheter 

skulle undersökas (21, s.45-6) och när målsättningen var att uppnå en djupare förståelse för 

detta (22, s.68). Halvstrukturerade intervjuer var ett bra sätt att samla in data då den här 

intervjuformen riktar intresse mot intervjupersonernas världsbild (23, s.43-5). 

 

3.2 Urval och rekrytering 
 
Rekryteringen grundades på ett bekvämlighetsurval. Inklusionskriterierna var att deltagarna 

skulle vara över 18 år, diagnostiserade med UC eller CD, godkänna att intervjuerna spelades 

in och behärska det svenska språket. Exklusionskriterier var att deltagarna inte skulle ha en 

nära relation till intervjuaren eller en diagnostiserad celiaki eller ätstörning.  

 

För att komma i kontakt med tänkbara deltagare förmedlades information om studien via ett 

inbjudningsbrev (Se Bilaga 1) till Mag- och tarmförbundets hemsida och Facebookgrupperna 

”Mag- och tarmförbundet” och ”Unga Magar”. För att nå ut till fler personer mailades även 

ett informationsbrev om studien (Se Bilaga 2) till vårdpersonal på Stockholms Kiropraktor 

och Rehabklinik, Stockholm Gastro Center, Aleris mag-tarmmottagning i Sabbatsberg och 

Akademiska primärvårdscentrum. Personer som önskade att delta uppmanades kontakta den 

ansvariga för studien via e-post där tidsbokning för intervjun skedde. Rekryteringen 

kompletterades med ett snöbollsurval där deltagarna uppmuntrades att sprida studien till fler 

tänkbara deltagare. 

 

Av totalt 26 som anmälde sitt intresse för studien var det sju individer som deltog. Nitton 

exkluderas på grund av; celiakidiagnos (n=1), stort geografiskt avstånd (n=7) och då 

återkoppling saknades via e-post (n=6). En person lämnade själv återbud och fyra planerade 

intervjuer avbokade intervjuaren själv på grund av begränsade tidsresurser. 

 

3.3 Datainsamling 
 
Sju halvstrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en frågeguide (Se Bilaga 3). 

Frågeguiden bestod av tre frågeområden med öppna huvudfrågor och följdfrågor. Under 

arbetsprocessen reviderades frågeguiden vid flera tillfällen. Först granskades frågeguiden av 

två dietister och en sjuksköterska. Återkopplingen gjorde att flera frågor omformulerades från 

slutna till öppna. Under datainsamlingen förenklades några frågor och vissa ansågs 

överflödiga och raderades. Ordningsföljden på frågorna var inte förutbestämda utan 

deltagarens svar och intervjusituationen styrde frågeföljden. Intervjuerna inleddes och 

avslutades med en öppen fråga, huruvida om deltagaren hade några funderingar som denne 

ville lyfta. Deltagarnas svar följdes upp av följdfrågor, bekräftelser och sammanfattningar.  

 

Deltagarna intervjuades vid ett tillfälle i Stockholm under september 2017. Tid och plats för 

intervjuerna bestämdes tillsammans med varje enskild deltagare. Intervjuerna genomfördes 

enskilt på en primärvårdsmottagning och varade mellan 44:03-67:17 minuter, i genomsnitt 56 

minuter. Varje intervju spelades in som ljudfil med en mobiltelefon. Stödanteckningar gjordes 

under och efter intervjuerna. Med godkännande från deltagarna kontaktades två stycken via e-



 
 

7 
 

post kring uttalanden som intervjuaren önskade att deltagarna utvecklade. Denna information 

togs även med i datainsamlingen. 

 

3.4 Analys 
 
Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant av intervjuaren efter genomförandet av varje 

intervju. Skratt, suckar, pauser och liknande skrevs inom parantes för att lättare förstå textens 

helhet. Därefter lästes transkriberingarna och anteckningarna igenom minst två gånger för att 

få en känsla för innehållet. Datan analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys i enlighet 

med Graneheim och Lundman (24). Analysen genomfördes i Microsoft Word och gjordes i 

följande steg: meningsbärande enhet, kondenserad meningsbärande enhet, koder och 

kategorier (Se Bilaga 4). Meningsbärande enheter relevanta för studiens syfte plockades ut 

och kondenserades samtidigt som kärnan i texten bevarades. De kondenserade enheterna 

namngavs till koder. Därefter konstruerades ömsesidigt uteslutande subkategorier och 

kategorier, där koderna sorterades baserade på likheter och skillnader för att hitta mönster i 

det manifesta innehållet. Koder som saknade betydelse för studiens syfte raderades. 

Kategorierna och subkategorierna döptes om och förflyttades allteftersom analysarbetet 

fortlöpte. Kategorierna återfinns som rubriker i resultatet (Se Bilaga 4). Lämpliga citat 

återfinns i resultatet som illustrerade vad deltagarna sagt om respektive kategori. 

 

3.5 Förförståelse 
 

Jag är legitimerad dietist och har 1,5 års klinisk erfarenhet av att träffa denna patientgrupp. 

Utifrån min kunskap antog jag att flera deltagare hade gjort kostförändringar men hoppades 

att det ännu fanns något outforskat kring mat och måltider. Min förhoppning var att 

deltagarna hade positiva upplevelser från sjukvården och om inte, att de hade förslag på hur 

sjukvården kunde förbättras. 

 

För att inte låta min förförståelse styra forskningsprocessen var jag noga med att kontinuerligt 

reflektera över min roll och hur förförståelsen kunde påverka studien. Jag fokuserade på att ha 

ett öppet sinne under hela arbetsprocessen och var medveten om att förförståelsen kunde 

påverka hur forskningen genomfördes. Förförståelse hanterades genom att styra intervjuerna 

så lite som möjligt och för att inte påverka deltagarnas svar undveks ledande frågor (21, 

s.253). Öppna frågor användes i frågeguiden då det lämnar utrymme för oförutsedda svar (22, 

s.108-9) och minskade risken att jag bara fick med det jag själv trodde var viktigt. Att 

frågeguiden reviderades visade också på följsamhet till datan genom att undvika att låta 

datainsamlingen begränsas av min egen förförståelse (25, s.50). 

 

3.6 Etiska aspekter 
 

Arbetet har följt de etiska principerna enligt informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (21, s.131-2). Deltagarna erhöll information om 

studien muntligt och skriftligt innan de gav sitt skriftliga samtycke till att delta (Se Bilaga 5). 

Samtliga deltagare informerades om studiens upplägg och syfte, studiens innebörd och hur 

informationen skulle förvaras, användas och publiceras. Deltagarna informerades om att deras 

medverkan var helt frivillig om att de när helst fick avbryta sin medverkan utan att behöva 

ange något skäl till detta. Det klargjordes att materialet skulle behandlas konfidentiellt och att 

datainsamlingen endast var avsedd för forskningsändamålet. Transkriberingarna kodades för 

att skydda deltagarnas identitet och materialet förvarades på ett säkert sätt inlåst på en 

primärvårdsmottagning. Förteckningen över deltagarna och identifikationskoderna förvarades 
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separat. I de fall där namn och platser nämndes skrevs ”X” i transkriberingarna för att 

informationen inte skulle kunna kopplas till deltagarna.  

 

4. RESULTAT 
 
Två män och fem kvinnor deltog i studien (Se Bilaga 6). Fem deltagare hade CD och två hade 

UC. Deltagarna var 23-44 år gamla och hade haft diagnosen i 1-30 år. 

 

4.1 Min kropp påminner mig om min sjukdom   
 
Att leva i en kropp med en kronisk sjukdom beskrevs av flera som jobbigt och det var inte 

enbart under skov som de mådde dåligt. Majoriteten berättade att de ständigt besvärades av 

magtarmproblem, orkeslöshet och trötthet vilket gjorde att en del ibland behövde vila efter 

måltiderna. Några hade återkommande problem med dålig aptit och illamående. 

 
”Alltså jag är ju hela tiden sjuk i princip, alltså jag har alltid problem med magen […]” IP4 

 

Deltagarna berättade att perioden efter diagnosen hade varit tuff och påverkat deras dagliga 

aktiviteter som studier, arbete och sportaktiviteter. Sjukdomen hade för många inneburit en 

kamp att bibehålla viktstabilitet då flera ofrivilligt minskade i vikt till följd av sin diagnos.  

 
”[…] jag blev så underviktig att det var skrämmande och det var inte så att jag hade någon 

aptit eller orkade göra någonting utan jag fortsatte bara gå ner mer och mer i vikt” IP4 

 

Viktnedgången betraktades ofta som alarmerande, men inte hos alla. En deltagare berättade 

att hon hade varit överviktig innan diagnosen och att viktminskningen hade uppfattats som 

positivt för henne själv och omgivningen.  
 

”Jag rasade i vikt men det var ingen som tänkte någonting på det för jag har alltid varit lite 

överviktig och att jag tappade i vikt det var bara positivt såg alla” IP7 

 

De flesta berättade att de på grund av sjukdomen behövde uppsöka toaletten mer frekvent än 

friska. För några var det viktigt att kolla upp toaletterna i förväg, vara nära toaletten efter en 

måltid och att ha toalettköerna under uppsikt. För majoriteten innebar toalettbesöken 

planering både kring när och var de kunde gå på toaletten.  

 
”[…] när jag kommer dit kollar jag alltid var toaletterna är, jag har alltid koll på köer” IP6 

 

Förlust av kontroll över magtarmfunktionen, att plötsligt få symtom och stressen i att inte 

hitta en toalett i tid gjorde att toalettbesöken ofta var associerade med skam och oro. Många 

skämdes över att gå på toaletten då det kunde handla om flera långa toalettbesök per dag. Det 

framgick att deltagarna inte ville vara till besvär för andra. Många beskrev att de inte ville 

orsaka förseningar eller långa toalettköer och berättade att andra kunde uppleva det som 

påfrestande att behöva vänta medan de var på toaletten.  

 
”[…] jag var tvungen att springa iväg på toa och kunde behöva sitta på toa i 30 minuter och så 

kommer man tillbaka skamsen för då undrar ju klasskamraterna vart har du varit […]” IP7 
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Läkemedelsbehandlingarna påminde även deltagarna om deras IBD där en deltagare berättade 

att varje medicin hon tog per dag påminde henne om sin kroniska sjukdom.  
 

”Sjukdomen påminns jag ju om varje dag när jag tar min medicin” IP7 

 

Många beskrev att medicinerna har bidragit till en mer välfungerande mage, men samtidigt 

orsakat biverkningar som exempelvis ofrivillig viktökning, sömnbesvär och hudproblem som 

ytterligare har påmint deltagarna om sin sjukdom. 
 

”Läkaren gav mig var bara massa, massa mediciner vilket gjorde att jag gick upp jättemycket i 

vikt” IP1 

 

4.2 Maten och måltiderna behöver anpassas 
 
Att anpassa maten och måltiderna beskrevs av deltagarna som ett sätt att påverka sin hälsa. 

Majoriteten berättade att de inte kunde äta eller dricka allt och att maten var begränsad även i 

remission. Deltagarna uppgav individuella födoämnesintoleranser och undvek livsmedel och 

drycker de upplevde inducerade och/eller förvärrade symtomen exempelvis laktos, lök, fibrer 

och kryddor.  
 

”På något sätt så känns det som att när jag äter fibrer att jag, min kropp klarar inte av att 

hantera det” IP2 

 

För att ta reda på hur maten påverkade deras välbefinnande och symtom hade majoriteten 

själva testat sig fram genom att exkludera och återinföra olika livsmedel och drycker. Många 

provade sig fram hemma då det ofta upplevdes som en tryggare miljö med mindre social press 

kring toaletten. Detta tillvägagångssätt beskrevs som en lärande process och en hjälp för 

deltagarna att förstå vad de kunde äta och dricka.  
  

”Det har varit […] trial and error, att man äter någonting och så märker man hur man mår och 

sen så gör man samma sak igen och så blir det samma resultat då fattar man” IP4 

 

Det fanns dock tillfällen där många kunde vara flexibla med maten. Några uttryckte att de 

ibland kunde fuska med maten utan att få symtom.  

 
”Om jag skulle råka fuska lite för att jag vill ha lite pasta så gör det inget” IP1 

 

För lite eller mycket fusk kunde däremot orsaka symtom. Samtidigt berättade flera att det 

ibland var värt att fuska även om de fick symtom. Majoriteten beskrev att maten var viktig för 

deras livskvalité och att måltiderna har en viktig social funktion. Det har funnits situationer 

när de har velat vara spontana, kunna äta och dricka vad som helst och slippa tacka nej till 

sociala tillställningar. Några berättade att de inte har velat begränsa sitt liv utan ibland har ätit 

allt och tagit smällarna efteråt. 
 

”Jag vill inte vara den här tråkiga sjuka personen så jag vill vara spontan […] och så blir det 

att jag äter någonting som jag kanske inte borde ha ätit […] men i stunden är det värt det” IP7 
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En deltagare berättade att han mådde bättre av att äta mer sällan och åt färre måltider nu än 

innan diagnosen. De flesta uppgav dock att det var viktigt för dem att äta regelbundet. Många 

berättade att de behövde äta mindre portioner och oftare för att ha ork och energi, må bra i 

magen, hålla vikten och för att kunna sova bra. Regelbunden måltidsordning bidrog även till 

mindre småätande och lägre konsumtion av snabbmat hos vissa.  
 

”Går jag på tom mage för många timmar för det kan bli problem av det också att jag får […] 

blodsockerfall, att jag kan svimma eller bli så utmattad att jag inte orkar dagens aktivitet” IP4 

 

Samtidigt fanns det situationer där några, trots att de behövde äta regelbundet hoppade över 

vissa måltider och fastade för att inte riskera att utveckla gastrointestinala besvär.  

 
”jag vill aldrig äta middag innan jobbet […] jag kan inte åka buss efter att jag har ätit för det 

känns som att jag kanske skiter på mig på väg till jobbet […] så det blir att jag fastar innan” 

IP4 

 

För vissa var måltiderna associerade med mycket stress och oro. Två deltagare berättade att 

måltiderna hade skapat en rädsla och ångest för hur maten kunde påverka magen. 
 

”[…] bara begreppet mat kan ge ganska mycket ångest […] det är ju, ja men hur kommer det 

på tallriken få mig må i efterhand […]” IP7 

 

Specialkost såväl som regelbundet ätande krävde planering av matinköp och förberedelser av 

måltider som exempelvis matlådor och mellanmål. Flera upplevde att spontana måltider var 

svårt och att de behövde ägna mycket tid åt matplanering. 
  

”[…] oftast på föreläsningar ja vi bjuder på en macka, ja det kan jag inte ta, så där måste jag 
liksom se till att jag kanske har med mig någonting hemifrån […]” IP1 

 

Att avsätta tid för planering beskrevs vara viktig för att underlätta vardagen men kunde 

samtidigt vara tidskrävande och påfrestande. Många berättade att hela processen att planera 

inköp, handla, laga mat och äta kunde bli riktigt ansträngande eftersom att trötthet och 

orkeslöshet var vanligt i deras vardag. En deltagare beskrev att hon gärna skulle ha levt på 

näringsdrycker då det skulle ha förenklat och minskat logistiken kring maten. 
 

”[…] hela den här processen att behöva handla mat, laga mat, diska efter maten, det är en 

sådan stor påfrestning när man är så trött som jag kan vara” IP7 

 

För dem som hade familj kunde maten bli en ytterligare svårighet när allas önskemål skulle 

tillfredsställas. Ibland fick deltagarna laga helt egna måltider eller endast äta delar av 

maträtterna vilket kunde uppfattas som både som tidskrävande och tråkigt.  
  

”Det är ständiga långa planeringar […] det känns som att, att det den ena äter kan inte den 

andra äta så att det är fruktansvärt egentligen vardagspusslet att få ihop det” IP3 

 

Majoriteten upplevde att måltiderna gick lättare hemma då de själva kunde styra vad de åt. Att 

äta utanför hemmet beskrevs ofta som en större utmaning och deltagarna hade olika strategier 

när de skulle äta borta. För några var det viktigt att gå till särskilda restauranger medan det 

spelade mindre roll för andra. Många kollade upp menyerna i förväg, efterfrågade om menyn 

kunde anpassas utifrån deras behov eller tog med egen mat. För några var det även viktigt att 

planera dagens tidigare måltider ifall de skulle äta borta.  
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”[...] om hon har kalas nästa fredag så jag måste kolla vad hon har, kan jag äta någonting av 

det annars får jag planera att äta lite innan eller ta med mig någonting […]” IP1 
 

4.4 Acceptera och vara öppen med min sjukdom  

 
Inte alla, men majoriteten berättade att de hade accepterat att de har en kronisk sjukdom. Flera 

beskrev att de inte behövde vara på alla andras nivå och att sjukdomen har inneburit 

anpassningar kring exempelvis kosten, studieval och idrottande.  
 

” […] om man känner att man är helt slut då är man tillåten att vila även om man märker att 

andra inte behöver vila […] det är okej att inte klara lika mycket som alla andra” IP4 

 

Många hade samtidigt inställningen om att det har varit viktigt att inte låta deras IBD ta över 

deras liv och stoppa dem från att göra saker de har velat. Trots sin kroniska sjukdom berättade 

många att de ändå har tagit sig fram och klarat av både studier och arbete.  
  

”Man kan göra vad man vill ändå liksom […] man inte ska låta sjukdomen stoppa en” IP5 

 

Majoriteten berättade att de har valt att vara öppen med sin diagnos. Det har varit viktigt för 

dem och en lättnad. Flera beskrev att deras öppenhet har bidragit till att omgivningen har fått 

en ökad förståelse för sjukdomen och vad de har gått igenom. 
 

”[…] viktigaste är att man ska våga prata om sin sjukdom, sina problem. Då blir det mycket 

lättare för att få omvärlden att förstå oavsett om det handlar om att man ska gå ut och äta eller 

att man är trött […]” IP7 

 

Det har samtidigt funnits situationer där många inte har valt att vara öppna med sin sjukdom.  

Några berättade att de har försökt dölja toalettbesöken och sina symtom för att de har skämts 

och för att de inte har velat vara avvikande. En del beskrev att de i vissa sociala sammanhang 

inte har valt att beställa specialkost för att undvika att vara till besvär för andra. En deltagare 

nämnde att han ibland har ursäktat sin kosthållning med andra anledningar istället för att ha 

berättat den faktiska orsaken. 
  

”[…] det händer ibland att man skyller på att man är allergisk istället för att talar om den 

faktiska orsaken […] det är ju så mycket enklare” IP6 

 

4.5 Bemötandet och stödet från närstående och sjukvården är viktigt 

 
Samtliga berättade att det var viktigt för dem av att få ett bra bemötande från såväl närstående 

som vårdpersonal. Deltagarna berättade att de överlag har fått ett bra bemötande och stöd från 

sin närmaste omgivning såsom familj, vänner och arbetskollegor. Närstående har ofta varit 

nyfikna och velat veta mer om deras sjukdom. För många hade anhöriga varit ett stöd genom 

att de har hjälpt till med matlagningen och matinköp i perioder när deltagarna har mått sämre. 

Flera berättade också att omgivningen ofta har varit flexibla kring maten när de har ätit borta 

och anpassat måltiderna efter deras behov och önskemål. 
  

”[…] min man fick ju vara sjukskriven i början för jag kunde ju inte alltså jag kunde inte ens gå 

och handla, jag kunde inte ens hämta barnen” IP1 

 

Stödet från den närmaste omgivningen har däremot inte alltid varit positivt. En deltagare 

pratade mycket om att hon tyckte att hennes vänner borde ha varit mer stöttande kring 
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toalettbesöken. Flera berättade även om situationer när andra inte har haft förståelse för deras 

kosthållning. Två deltagare berättade att vissa har kommenterat deras matvanor vilket de har 

upplevt som både ifrågasättande och dömande.  
 

”Jag känner att jag har varit väldigt kritiserad över hur jag äter. För antingen är det 

jämnåriga som tycker att jag borde äta mer, eller äldre som säger att jag ska äta nyttigare 

[…]” IP4 

 

Deltagarna berättade mycket om sina upplevelser och erfarenheter från sjukvården. De flesta 

uppgav att stödet och bemötandet från vårdpersonalen har varit otillräckligt. En deltagare 

berättade att sjukdomen utifrån provsvaren inte har uppfattats som farlig men att den trots det 

har varit tuff att leva med såväl fysiskt som psykiskt.  

 

Det var endast ett fåtal var nöjda med sin nuvarande läkarkontakt. De flesta berättade att de 

upplevt att läkaren inte har tagit deras sjukdom eller symtom på allvar och att vårdpersonalen 

inte har lyssnat tillräckligt.  
 

”Läkarna måste ta det liksom på allvar från början så att man slipper gå liksom i ett helt år och 

ha ont” IP1 

 

Det framgick att behandlingen inte alltid har varit personcentrerad och alla har inte känt sig 

trygga inom sjukvården eller delaktiga i sin egen vård. 
 

”[…] dom har väl aldrig inkluderat mig i val av mediciner till exempel och behandlingen över 

huvud taget utan [...] de pratar till mig inte med mig” IP3  
 

När det gällde information och rådgivning beskrev flera att de inte har fått tillräcklig 

information kring sin sjukdom, olika komplikationsrisker och maten. Några var missnöjda 

med att de inte har blivit erbjuden kontakt med dietist eller psykolog. Av de som har träffat 

dietist har det varit vissa som har vari nöjda och andra inte. En deltagare berättade att mötet 

med dietisterna han har träffat endast har inneburit att alltmer skulle uteslutas ur kosten och 

att råden har varit motstridiga och upplevts som pekpinnar. En annan beskrev att hon har 

saknat praktiska tips från dietisten och att kostråden har varit otydliga och otillräckliga.  
 

”[…] dietisterna jag träffade först dom bara plockade ju bort saker som jag skulle äta och det 

kändes inte som att det var någon större hit” IP3 

 

Kommunikationssvårigheter och bristande resurser var ett annat ämne som lyftes. Många 

påtalade att det ofta har varit svårt att få en tid hos sin läkare och att det ofta tar för lång tid. 

Några upplevde att det har varit svårt för dem att kontakta sin mottagning på fasta telefontider 

och önskade hellre att få bli uppringd av en läkare eller sjuksköterska. Tre viktiga saker som 

många lyfte var att vårdpersonalen borde bli bättre på att ta kontakt och höra av sig tidigare, 

individanpassa alla behandlingar och alltid se personen bakom sjukdomen. 

 
”[…] vården ska se personen bakom sjukdomen, att jag är inte bara en sjuk tarm” IP7 
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5. DISKUSSION  
 

5.1 Metoddiskussion 
 
För att etablera trovärdighet är det viktigt att välja en lämplig datainsamlingsmetod som utgår 

från en studies problemställning (22, s.24-5). Halvstrukturerade intervjuer valdes eftersom 

frågeställningen var utforskande och där syftet var att uppnå en ökad förståelse och inte 

kvantifiering. Denna intervjuform har en viss precision där det går kan täcka in vissa områden 

samtidigt som den bidrar till en stor öppenhet som riktar intresse mot deltagarnas upplevelser 

och erfarenheter (26, s.105). Det är sällan en person kan berätta sin historia utan någon 

styrning (26, s.78), och därför användes frågeguiden som ett stöd för att hjälpa deltagarna att 

utvidga sina berättelser.  

 

Jag valde att beskriva sin förförståelse och illustrerade olika exempel från innehållsanalysen. 

Att tydliggöra tolkningen av materialet på detta sätt (24) och klargöra förförståelsen stärker 

trovärdigheten (27). Citat användes från transkriberingarna vilket också ger utomstående 

möjligheten att bedöma utifall kategorierna var ömsesidigt uteslutande (24). Transparens är 

viktigt för trovärdigheten (21, s.374) och motiveringen av de val som gjorts i studien kan ses 

som en styrka, då det ger läsarna en möjlighet att följa forskningsprocessen och själva 

bedöma materialet (28, s.49).  

 

Målsättningen inom kvalitativ forskning är att få informationsrika data med så stor variation i 

urvalet som möjligt (22, s.137), det vill säga att få ett heterogent urval inom den givna 

homogeniteten (25, s.66-7). Det fanns en viss spridning i urvalet och i deltagarnas berättelser 

vilket ökade möjligheterna att forskningsfrågan belystes ur olika perspektiv. Samtidigt var 

många av deltagarnas erfarenheter liknande, vilket argumenterar för att det fanns ett generellt 

drag hos deltagarna (22, s.172). Även om studiens syfte inte var att generalisera resultatet 

stämde studiens resultat till stor del överens med andra studier (4,6,8-9,15,17-18). Detta visar 

på en viss överförbarhet (21, s.370) som ökar trovärdigheten (22, s.163-4). 

 

Samtidigt bör det påpekas att studien bara har undersökt en liten del av deltagarnas verklighet. 

Teoretisk mättnad eftersträvades men kunde inte uppnås på grund av att studien storlek. Hade 

urvalet varit större med en jämnare könsfördelning hade studien troligtvis fått en rikare 

variation av ämnet. Överförbarheten av resultaten till en bredare population var inte möjligt, 

då studien baserades på ett fåtal individer (26, s.69) som rekryterades via ett målstyrt urval 

(25, s.28).  

 

Studiens pålitlighet kan även ha påverkats av yttre faktorer som av intervjuarens egenskaper 

och närvaro (intervjuareffekt) såväl som platsen för intervjuerna (kontexteffekt) (28, s.61-2). 

Det är svårt att säga hur kontexten exakt påverkade resultatet (22, s.175) men man vet ju att 

människors beteende förändras beroende på vilken miljö de befinner sig i (22, s.102-3). Det 

var önskvärt från min sida att genomföra intervjuerna på min arbetsplats för att undvika 

störningsmoment (22, s.102-3) men kontexten kan samtidigt ha gjort att deltagarna kände sig i 

underläge vilket kan ha påverkat deras svar (23, s.65-6).  
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5.2 Resultatdiskussion 
 
Denna studie har visat att diagnosen IBD inte bara handlar om en inflammerad tarm utan att 

sjukdomarna innebar både fysiska, psykiska och sociala begränsningar i deltagarnas liv. 

Liknande resultat har rapporterats i andra studier (5,10,15). Deltagarnas måltider handlade 

inte bara om vad som låg på tallriken utan hade en mycket bredare betydelse och var en viktig 

del i sociala sammanhang. I likhet med annan forskning bekräftade denna studie att det fanns 

både sociala (9), emotionella och psykosociala aspekter kring maten (5,10). För deltagarna 

var maten viktig för att upprätthålla kontroll över de gastrointestinala symtomen, vilket flera 

med IBD har rapporterat (10). För många var det en lärande process att själv identifiera och 

förstå vad de kunde äta och dricka och denna erfarenhet har beskrivits i tidigare studier 

(9,17,29). Utmärkande med den här studien var att måltiderna innebar mycket planering och 

förberedelser, inte bara kring vad deltagarna kunde äta utan även när, var och hur mycket. 

Många uttryckte även att det var viktigt att äta regelbundet, vilket har framförts i fler studier 

(17,19). I denna studie framkom det samtidigt att flera måltider om dagen inte var något som 

passade för alla. Dessa skillnader kan förklaras av att alla individer är unika och en strategi 

för den ena passar kanske inte den andra. Detta är viktigt att vårdpersonalen är medveten om.  

 

Behovet av stöd från flera håll framfördes vara viktigt för deltagarna. Samtidigt beskrevs ofta 

vårdpersonalens bemötande som bristfälligt, vilket även har rapporterats i andra länder (5,17). 

Det tyder på att det finns utrymme för förbättringar inom sjukvården både nationellt och 

internationellt när det gäller bemötandet av patienter med IBD. De flesta i denna studie 

upplevde att vårdpersonalen inte hade tagit deras sjukdom på allvar och några tyckte det var 

problematiskt att få kontakt med sin mottagning. Alla kände sig inte delaktiga i sin 

behandling vilket även har presenterats i en annan svensk studie (18). Deltagarna önskade att 

vårdpersonalen borde arbeta mer personcentrerat, vilket har lyfts i en ytterligare studie (17). 

Denna studie tyder på att vårdpersonalen behöver arbeta mer personcentrerat, undvika att 

generalisera och använda smidigare kommunikationsvägar vilket går i linje med 

Socialstyrelsens riktlinjer (30). En hög tillgänglighet inom vården bör vara av prioritet och att 

vårdpersonalen finns där när patienterna verkligen behöver dem. Patienterna är i en 

beroendeställning då sjukdomarna kräver regelbunden vårdkontakt (18-19). De kommer vara 

sjuka länge och för många kretsar en stor del av livet kring sjukvården (18). 

 

Vad det gäller rådgivning från sjukvården var det många som ansåg att informationen har 

varit bristfällig, vilket även har framförts i fler studier (5,9,31). Deltagarna beskrev att 

vårdpersonalen har gett oklara och inkonsekventa råd och vissa önskade mer kostråd medan 

andra ville veta mer om sjukdomskomplikationer. Detta är återigen ett exempel som tyder på 

att sjukvården behöver arbeta mer personcentrerat och att informationsmängden och kvalitén 

på vårdpersonalens rådgivning behöver förbättras. Att alla inte var nöjda med dietistkontakten 

kan bero på att kostrådgivningen inte var individanpassad. En annan förklaring kan vara att 

dietisterna saknade tillräcklig fördjupad kunskap om IBD. Ett sätt att förbättra IBD-vården 

kan vara genom att satsa på mer vidareutbildningar för att fler dietister ska kunna bli 

specialiserade inom gastroenterologi.  

 

Som vårdpersonalen är det också viktigt att vara medveten om att patienternas kunskapsbehov 

ofta är individuellt och kan förändras över tid (31). Tidigare studier har visat att kön och ålder 

kan ha betydelse för vilka bekymmer som patienterna har kring sin sjukdom och livssituation 

(32-34) och som kan påverka deras sjukdomshantering (34). En studie rapporterade att yngre 

pojkar upplevde en frustration över att inte vara lika starka som andra medan flickorna var 

oroliga kring viktökning (33). En ytterligare studie visade att män var mer fokuserade på 
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begränsningar kring sportaktiviteter (32) medan kvinnorna var mer oroliga över sitt utseende 

(34). Dessa upptäckter visar att behovet av stöd och information kan skilja sig beroende på 

vilken del av livet patienterna befinner sig i, om de är unga eller gamla, män eller kvinnor. 

 

En annan intressant upptäckt i den här studien var att alla inte hade fått träffat dietist eller 

psykolog. Att alla inte erbjudits psykologiskt stöd var överraskande eftersom sjukdomen för 

många var kopplad till mycket oro och skam, vilket fler studier har visat (9-10,15). Detta 

tyder på att vårdpersonalen behöver påminna sig om att inte enbart fokusera på de fysiska 

symtomen och kliniska fynden utan också uppmärksamma de psykologiska problemen som 

kan uppstå. Det är också uppseendeväckande att alla deltagare inte haft fått dietistkontakt 

eftersom alla med IBD enligt ESPENS riktlinjer ska ha tillgång till en dietist specialiserad 

inom gastroenterologi (1). Nutritionsbehandlingen är viktig för att förebygga och behandla 

malnutrition (1) och för många med IBD kan det vara en frustrerande och förvirrande process 

att ensam förstå vilka livsmedel som påverkar symtomen (17). Vårdpersonal kan utgöra ett 

viktigt stöd i denna process och vägleda och hjälpa patienterna (15). IBD har ett stort 

inflytande på patienternas liv och det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv kring patienterna 

och att fler yrkesprofessioner såsom dietister och psykologer blir mer involverade.  

 

IBD är en osynlig sjukdom och den syns sällan på utsidan (35). I denna studie framkom det 

att deltagarna var öppna med sin IBD och att det var viktigt, samtidigt som de ibland av olika 

skäl dolde sin sjukdom. Fler studier har rapporterat att många inom denna patientgrupp inte 

alltid är öppna med sin sjukdom (2,15,33) vilket kan bero på rädslan över omgivningens 

reaktioner (15,33) och att inte bli förstådd (32). Att vissa döljer sin sjukdom kan också bero 

på de sociala normerna som finns i samhället. Detta är något som har diskuterats i andra 

studier (36-37). Det finns dikterade sociala regler om att individer ska ha fullständig kontroll 

över sina kroppsliga funktioner och där bristande kontroll kan leda till stigmatisering (37). Att 

äta annorlunda kan också ses som en avvikelse från det normala sociala beteendet (33). Att 

dölja sjukdomen kan dessvärre lägga större belastning på patienterna och öka 

missuppfattningen om att IBD är något som är helt under deras egen kontroll (2). Det här talar 

för att det är viktigt att lyfta IBD inom sjukvården och i samhället. Det är viktigt att göra de 

osynliga sjukdomarna synliga, bryta tabun kring magtarmbesvär och öka allmänhetens 

vetskap och förståelse kring exempelvis behovet av allmänna toaletter. Ett sätt att synliggöra 

sjukdomen kan vara genom sociala medier (36). I Sverige finns kampanjen ”pratamage” som 

syftar till att bryta tabun kring magtarmbesvär (38). Fler liknande kampanjer kan vara 

värdefulla och skulle även kunna bidra till att fler med IBD förstår att de inte är ensamma 

med sin sjukdom. 

 

5.3 Samhällsrelevans 
 

Prevalensen av IBD förväntas öka (3). Den direkta sjukvårdskostnaden beräknas vara 4,5-5,6 

miljarder årligen (39). IBD debuterar ofta i ung ålder med en betydande socioekonomisk 

påverkan (3). Vårdpersonalen har en viktig roll att minska samhällskostnaderna och förbättra 

patienternas livskvalité genom att identifiera effektiva handlingsstrategier (16). Det är även 

gynnsamt ur ett samhällsperspektiv att öka förståelsen för hur patienter med IBD anpassar sitt 

dagliga liv (14). Denna studie visade att IBD påverkar deltagarna på flera sätt, vilket andra 

forskare har visat är kopplat till direkta och indirekta kostnader för hälso- och sjukvården och 

samhället (20). Det har rapporterats hög skolfrånvaro (14,33), ökad arbetslöshet och fler 

sjukskrivningar hos individer med IBD (3,40). 
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Förutom att IBD kan ses som en kroppslig sjukdom kan den även utifrån patienternas 

perspektiv ses som ett hot mot den egna identiteten där samhällsnormer på maskulinitet och 

femininet kan bli svårare att uppnå (33-34). Tidigare studier har beskrivit genus och sociala 

normer vid andra kroniska magtarmsjukdomar med liknande symtom som vid IBD (41-42). 

Att inte kunna kontrollera sina tarmtömningar och gaser har visat sig kunna orsaka mer skam 

hos kvinnor än hos män (41-42). Övervikt, gasbesvär och uppblåsthet är inget som stämmer 

med samhällets normer över hur kvinnor ska se ut (41). I denna studie framkom det att den 

ofrivilliga viktnedgången inte betraktades som alarmerande för en kvinnlig deltagare. Detta 

kan ha speglat sig i samhällets förväntade könsnormer. 

 

6. SLUTSATS 

 

IBD handlar inte bara om en sjuk tarm utan påverkar människors liv på flera sätt där kosten är 

en viktig del. Deltagarna berättade att måltiderna inte bara handlade om vad som låg på 

tallriken utan hade en viktig del i sociala sammanhang. För denna patientgrupp kan maten bli 

en utmaning då måltiderna kan innebära mycket planering, förberedelser och anpassningar. 

Deltagarna berättade mycket om sina upplevelser kring sjukvården vilket visade på att detta 

var en viktig fråga för dem och ett viktigt ämne för framtida forskning. Denna patientgrupp 

var i behov av stöd från flera håll och studien pekar på att det behövs en ökad kunskap och 

förståelse om IBD inom sjukvården och i samhället. Det är viktigt att bryta tabun kring 

magtarmbesvär och likaså behöver bemötandet från vårdpersonalen förbättras utifrån 

patienternas perspektiv. Vårdpersonalen behöver lyssna mer på patienterna och underlätta för 

att de ska bli mer delaktiga i sin egen vård. Det är också av vikt att alla patienter med IBD blir 

erbjudna dietistkontakt och att fler dietister får möjlighet att bli specialiserade inom 

gastroenterologi.  

 

7. TACK 

 

Ett stort tack vill riktas alla deltagare som bidragit med sina erfarenheter och upplevelser och 

gjort denna studie möjlig. Ett tack riktas även till alla som hjälpt till att sprida information om 

studien. Sist men inte minst vill jag också tacka alla er som har hjälpt till med 

korrekturläsning. 
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Jag hoppas att Du vill dela med  
Dig av Dina erfarenheter! 

 
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor. 

 

 

 

 

 
  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditt deltagande 
 
är värdefullt 

 

Den viktiga 

 

Till dig som har ulcerös kolit eller Crohns sjukdom 

   - Du har något viktigt att tillföra med just din berättelse! 
 

Jag är intresserad att intervjua dig om 

hur du upplever att ha ulcerös kolit  

eller Crohns sjukdom i vardagen. 
 

Hur lång tid?  

Intervjun förväntas ta cirka 30-60 min.  
 

När? Var?  
Tillsammans kommer vi överens om lämplig plats och tid. 
 
All information kommer att behandlas konfidentiellt vilket 
innebär att allt materialet kommer behandlas på ett sådant 
sätt att det inte kan spåras till dig som person.  
 
Deltagandet är helt frivilligt och du  
kan när som helst avbryta intervjun.  
 
Mitt namn är Camilla West och är Leg. dietist och anställd 
vid Stockholms Kiropraktor och Rehabklinik. Jag är väldigt 
intresserad av att få höra din berättelse om dina upplevelser  
och erfarenheter kring hur din sjukdom påverkar ditt  
vardagsliv då det gäller maten och måltider. 

 
Intervjustudien kommer att sammanställas i en magisteruppsats 
inom kostvetenskap vid Umeå Universitet. Min förhoppning är 
att denna studie ska bidra till en ökad kunskap och förståelse  
hos hälso- och sjukvårdspersonal och att inflammatoriska 
tarmsjukdomar ska få en större plats inom sjukvården och 
forskningsvärlden. 

 
Vänligen kontakta mig via mail så snart som 
möjligt om du är intresserad av att delta i  
en intervju. Lämna dina kontaktuppgifter  
så hör jag av mig inom kort.  

www.kost.umu.se 

 

 

 

Hur gör jag för att delta? 
 
 

maten 

 

cawe0026@student.umu.se 
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Till dig som träffar patienter med  

ulcerös kolit eller Crohns sjukdom 

 

Mitt namn är Camilla West och är Leg. dietist  
och anställd vid Stockholms Kiropraktor och Rehabklinik.  
 
Jag skriver nu min magisteruppsats vid Umeå Universitet och  
är intresserad av att intervjua patienter med ulcerös kolit och  
Crohns sjukdom om hur deras sjukdom påverkar deras  
vardagsliv då det gäller maten och måltider. 
 
 

Du får gärna hjälpa till och sprida information om denna studie till tänkbara 

deltagare. 

 
 

Om studien 
 
Deltagarna kommer att få medverka i en 30-60 minuter lång intervju om deras upplevelser 
och erfarenheter kring hur sjukdomen påverkar vardagslivet med fokus på maten och 
måltider. Jag och deltagarna kommer tillsammans överens om lämplig plats och tid för 
intervjun. 
 
Jag bifogar en PDF-fil som heter ”Inbjudan” som ni kan dela ut till tänkbara deltagare. 
 

Kriterier för att få delta  
 
Deltagarna ska  

 Vara över 18 år och ha diagnosen ulcerös kolit eller Crohns sjukdom.  

 Förstå och tala svenska. 

 Godkänna att intervjun spelas in för att medverka i studien. 

 Helst vara bosatta i Stockholm. 
 
All information kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att allt materialet 
kommer behandlas på ett sådant sätt att det inte kan spåras till deltagarna som person.  
Deltagandet är helt frivilligt och deltagarna kan när som helst avbryta intervjun.  
 
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor! 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Camilla West
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Strategier och 
tillvägagångssätt

Stöd och 
bemötande

Olika miljöer och 
situationer

Frågeguide 
 
Introduktion  
 

 Välkomna deltagaren  
 Presentation  
 Kortfattad förklaring till hur det kommer sig att personen har valts ut för en intervju 
 Gå igenom ”Informerat samtycke” muntligt och skriftligt  
 Förklara syftet med frågeguiden och antecknandet 
 Dubbelkolla om deltagaren har några funderingar innan start 

 

 

Frågeteman 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avslutning 
 

 Finns det något mer du vill berätta om som jag inte har tagit upp? 
 Går det bra att jag kan kontakta dig om det skulle uppstå frågor under arbetets gång? 
 Tacka deltagaren för hans/hennes medverkan.  
 Uppmuntra deltagaren att sprida info om studien vidare till fler tänkbara deltagare. 

 
 



 

 

 
 



Bilaga 3 (2/3) 

 

 
 

Du får gärna börja med att berätta lite om dig själv? 
 Hur var det när du fick diagnosen? 

 Hur/när upptäcktes diagnosen? 

 Hur har din sjukdom varit när det gäller skov och remission? 
 
 
Hur ser du på mat och måltider när det gäller ditt liv? 
 Tänker du att sjukdomen påverkat ditt sätt att tänka kring mat?  

 Vilka aspekter kring mat har förändrats? 

 Vad tänker du kring valmöjligheter och begränsningar?  
 
 

Finns det särskilda tillfällen/situationer där maten och måltiderna känns extra svåra? 
 
 
Hur tycker du att maten och måltiderna fungerar hemma? 
 Vad innebär det för dig när du ska planera, köpa hem och laga mat? 

 Vad fungerar bra/mindre bra?  
 Vad tror du maten innebär för den/dom du bor/har bott med?  

 
 
Hur fungerar maten och måltiderna utanför hemma t.ex.? 
 Skola/arbete? 

 Beställa/äta ute planerat eller spontant? 

 Resor/semester? 

 Fritidsaktiviteter? Nöjesaktiviteter? 

 Träna? 
 
 
Hur fungerar vardagen med maten när du är i remission/skov? 
 Hur upplevde du att det var senast du var i remission/skov? 

 
 
Hur har du hanterat svårigheterna du möts av? 
 Hur har du gått till tillväga? 

 Vilka strategier/tillvägagångssätt använder du dig av när du…? 

 Vad ledde fram till den strategin? 

 
 
Vilket bemötande har du fått av din familj och vänner när det gäller din livssituation? 
 Vilka reaktioner brukar du få? 

 Vilket stöd har du fått från din familj och vänner? 

 Vad betyder det stödet för dig?  

 Finns det något stöd du känner att du saknar/saknat? 

 
Hur tror du andra ser på dina matvanor och måltider? 

 Hur kommer det sig att du säger så?
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Vad känner du att du har fått för bemötande och stöd utanför den närmaste kretsen? 
 Vilka erfarenheter har du från vården? 

 Vilka personer har du träffat inom vården? 

 Finns det något känner att du saknar/saknat? 

 Har stödet/förståelsen förändrats över tid? 
 
 

Vad tycker du är viktigt för vården att förstå/känna till kring din sjukdom? 
 Finns det något mer du tycker är viktigt?  

 Vad kan vården bli bättre på? 
 
 
Om du skulle träffa någon som nyligen har fått samma diagnos som du, vilka erfarenheter 
skulle du dela med dig av? 
 Vilka erfarenheter har varit viktigast för dig? 

 
 
Ytterligare följdfrågor 
 Berätta/beskriv… 

 Hur reagerade/upplevde du…? 

 Hur har det påverkat dig? 

 Jag skulle vilja ta upp ett annat ämne… 

 Kan du förtydliga? 

 Kan du ge ett exempel? 

 Om jag har förstått dig rätt så menar du…? 

 På vilket sätt…? 

 Vad tänkte/kände du då? 

 Vad menar du? 
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Min kropp 
påminner mig om 

min sjukdom

Exempel på innehållsanalys 
 
Processtabell 
 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsbärande enhet Koder Subkategori  Kategori 
 
Det enda den här läkaren gav mig 
var bara massa, massa mediciner, 
vilket gjorde att jag gick upp 
jättemycket i vikt. Jag eh, min hud 
var inte så rolig heller, jag blödde 
liksom lätt och fick såhär sår och så 

 

 
Läkaren gav mig bara en massa mediciner 
 
Medicinerna gjorde att jag gick upp 
jättemycket i vikt 
 
Min hud var inte rolig 
 
Jag blödde lätt och fick sår på huden 
 

 
Läkaren gav mig 
massa mediciner 
 
Ökade mycket i vikt 
av medicinerna 
 
Hudproblem som 
läkemedelsbiverkning  

 
 
 
Hjälp eller stjälp 
av medicinering 

 
 
 
Min kropp 
påminner mig om 
min sjukdom 

 

 
Alltså jag måste gå på toan mycket 
oftare än de flesta andra, eh, och då 
brukar folk vara lite oförstående 
kring att liksom nu behövde jag gå 
på toa i sista minuten innan vi skulle 
ses, oj nu hinner jag knappt eller nu 
blir jag för sen till att vi ska mötas, 
och då kanske dom blir irriterade  

 
Jag måste gå på toan mycket oftare än de 
flesta andra 
 
Folk brukar vara lite oförstående att jag 
behöver gå på toan i sista minuten  
 
De kan bli irriterade om jag blir sen för att jag 
måste på toaletten  
 
 

 
Måste på toa oftare  
 
 
 
 
Oförståelse kring 
toalettbesöken 
 
Toalettbesöken kan 
göra andra irriterade  
 
 

 
Toalettbesöken 
 

 
Min kropp 
påminner mig om 
min sjukdom 
 
 

 
I närmaste 
kretsen 

 
Bemötandet och 
stödet från 
närstående och 
sjukvården är 
viktigt 

 
Resultattabell 
 

Kategorier: Min kropp påminner 
mig om min sjukdom 

Maten och måltiderna 
behöver anpassas 

Acceptera och vara 
öppen med min sjukdom 

Bemötandet och stödet 
från närstående och 
sjukvården är viktigt 

Subkategorier:  
Kroppsliga symtom 
 
Toalettbesöken  
 
Hjälp eller stjälp av 
medicineringen 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maten på tallriken 
 
Prova sig fram 
 
Måltidsfrekvens 
 
Måltiderna kräver ofta 
planering 
 
Vara flexibel kring maten 
 
Mat är livskvalité 
 
Måltidernas sociala betydelse 
 

 
Låt inte sjukdomen hindra dig 
 
Vara öppen eller dölja min 
sjukdom 

 
I närmaste kretsen 
 
Vården från patientens 
perspektiv 

 
Exempel på koder tillhörande en kategori  
 
Koder: 
Ofta trött på grund av min sjukdom 
Jag har ingen aptit 
Jag är aldrig normal i magen  
Jag har alltid problem med magen 
Måste oftare på toaletten  
Sömnen har blivit fel av allt kortison 
Jag mådde inte bra av medicinen
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Skriftligt samtycke 
 
Om studien 
 Jag är intresserade av att utforska vad du har för upplevelser och erfarenheter kring hur din 

sjukdom påverkar vardagslivet med fokus på maten och måltider.   

 Uppgifterna som samlas in kommer endast används för forskningsändamålet.  

 Resultatet kommer sammanställas och publiceras som en magisteruppsats vid Institutionen 
kostvetenskap, Umeå Universitet. 

 
Vad deltagandet innebär 

 Medverka i en 30–60 minuter lång intervju som kommer spelas in som ljudfil samt ge 
grundläggande information om dig själv t.ex. vilken diagnos du har, din ålder m.m.  
 

Hantering och bearbetning av materialet 
 Intervjun kommer att transkriberas ordagrant av författaren och ligga till grund för arbetet. 

 Informationen kommer att behandlas konfidentiellt d.v.s. all information kommer att 
antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan 
identifieras av utomstående. Om överföring sker till dator kommer säkra överföringsmetoder 
användas och datorn kommer vara lösenordskyddad. 

 För att skydda din identitet kommer du tilldelas en identifikationskod. Informationen kommer 
kodas och förteckningen över deltagarna och identifikationskoderna kommer förvaras på 
skilda platser och inlåsta.  

 I det slutgiltiga arbetet kommer du få ett kodnamn för att informationen inte ska kunna 
spåras tillbaka till dig. Ljudfilerna och all personlig information kommer att raderas när 
uppsatsen är bedömd och godkänd. 

 
Din medverkan är helt frivillig. Du har rätt att vägra svara på vilken fråga som helst och du kan när 
helst har rätt avbryta sin medverkan utan att behöva ange något skäl till detta. 
 

Vid frågor/funderingar, var god hör av dig till 
Camilla West, Leg. Dietist, intervjuare och uppsatsskrivare 
Institutionen kostvetenskap, Umeå Universitet  
Email: cawe0026@student.umu.se  
Mobilnummer: 070-  
 

Jag har tagit del av ovanstående skriftliga information och samtycker till att delta: 
 
Deltagarens underskrift   Datum och ort 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  
Deltagarens namnförtydligande    Intervjuare och uppsatsskrivare   
   
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
Detta samtycke till deltagande i studien är undertecknat i två exemplar, varav deltagaren och forskaren behållit

mailto:cawe0026@student.umu.se
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Presentation av deltagarna 
 
 
Tabell 1: Deltagarnas kodnamn, kön, ålder, diagnos, antal år de har haft diagnosen, 
Stockholm september 2017. 
 
 

Intervjuperson (IP) Kön  Ålder  Diagnos Antal år med diagnosen 

Intervjuperson 1 (IP1) Kvinna 39 år Ulcerös kolit 10 år 
 

Intervjuperson 2 (IP2) Kvinna 25 år Crohns sjukdom 6 år 
 

Intervjuperson 3 (IP3) Man 44 år Crohns sjukdom 5 år 
 

Intervjuperson 4 (IP4) Kvinna 25 år Crohns sjukdom 12 år 
 

Intervjuperson 5 (IP5) Kvinna  23 år Crohns sjukdom 1 år 
 

Intervjuperson 6 (IP6) Man  43 år Crohns sjukdom 30 år 
 

Intervjuperson 7 (IP7) Kvinna  27 år Ulcerös kolit 10,5 år 
 

 


