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SAMMANFATTNING  
 

Bakgrund Irritabelt tarmsyndrom (IBS) är den vanligaste funktionella gastrointestinella 

sjukdomen som påverkar i genomsnitt 5-10 % av populationen. IBS kan ej botas. FODMAP-kost 

har visat sig vara den mest effektiva behandlingen som innebär att man minskar intaget av 

livsmedel som tarmen har svårt att bryta ner. 

Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka IBS-patienters upplevelser av att följa 

FODMAP-kostbehandling.   

Metod Sex individuella kvalitativa intervjuer genomfördes med IBS-patienter vid en mottagning 

i Norra Stockholm. Syftet med intervjuerna var att få en persons syn på sina upplevelser med 

FODMAP kostbehandling. Intervjuerna spelades in elektroniskt och transkriberades ordagrant 

därefter. Transkriberingarna analyserades därefter enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa 

innehållsanalys.  

Resultat Personer som lever med IBS drabbas av begränsningar av olika slag, deras symptom 

hindrade deras vardag och de drog sig ofta undan socialt vilket påverkade relationen med 

närstående negativt. De som inte fick tillräckligt med stöd från sin partner eller närstående 

upplevde ensamhet och behandlingen med FODMAP upplevdes som svårare att följa. FODMAP-

behandlingen krävde drastiska kostförändringar. Vid intag av fel livsmedel fick man 

återkommande symptom, vilket gjorde att behandlingen kunde kännas som besvärlig ibland. 
Planering och inköp upplevdes som tidskrävande och komplicerat. Deltagarna nämnde att de upplevde en 

känsla av osäkerhet för att prova nya livsmedel, vilket medförde till att kosten ofta blev enformig.  

Slutsats Studien visar att denna patientgrupp är i behov av stöd från flera olika håll. Med tätare 

vårdkontakt skulle patienterna kunna få ökade kunskaper om sin sjukdom. Det skulle bidra till 

minskad risk för återkommande symtom och följsamheten till behandlingen skulle ökas. Mer stöd 

skulle sannolikt hjälpa patienterna att hitta verktyg för att förenkla deras vardag. Hälso- och 

sjukvårdspersonal skulle även kunna kan ge adekvat utbildning för närstående om IBS, vilket 

skulle öka förståelsen för sjukdomen och dess behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ABSTRACT 
 
Background Irritable bowel syndrome is the most common functional gastrointestinal disease 

affecting an average of 5-10% of the population. IBS cannot be cured, but proper treatment can 

alleviate the symptoms. FODMAP diet has proven to be the most effective treatment, which 

means reducing the intake of foods that the intestine has difficulty to digest.  

Objective The study aims at investigating IBS patients' experiences of following FODMAP 

dietary treatment. 

Method Six individual qualitative interviews were conducted with patients at a clinic in a suburb 

north of Stockholm. The purpose of the interviews was to get a person's view of their experiences 

with FODMAP dietary treatment. The interviews were recorded electronically and then verbally 

transcribed. The transcripts were then analyzed according to Granheim and Lundman's content 

analysis. 

Results Individuals who suffer from IBS have various kinds of constraints, their symptoms 

hindered their everyday lives and their social life, which affected relationships with relatives 

negatively. Those who did not get enough support from their close relatives experienced 

loneliness and found the FODMAP treatment more difficult to follow. FODMAP treatment 

required drastic dietary changes and symptoms were obtained when wrong food was consumed 

and it made that treatment felted difficult sometimes. Planning and purchasing were experienced 

as time consuming and complicated. The participants mentioned that they felt a sense of 

uncertainty for trying new foods, which meant that the diet often became monotonous. 

Conclusion It was clear that this patient group is in need of support from several different 

directions. With frequent healthcare contact, patients would gain increased knowledge about their 

illness. This would contribute to reduced risk of recurrent symptoms and the compliance of 

treatment would be increased. More support would help patients find tools to simplify their 

everyday lives. Healthcare professionals could also be able to provide adequate education for 

relatives, which would increase understanding of the disease and its treatment. 
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1 BAKGRUND  
 

Irritable Bowel Syndrome (IBS) är det vanligaste tillståndet inom funktionella magtarmbesvär 

och påverkar i genomsnitt 5-10 % av populationen (1-2). IBS innebär en dysfunktion som berör 

hela tarmkanalen (3, 4, s. 411-5). De olika sjukdomstecknen uppträder samtidigt tillsammans 

med återkommande buksmärta/bukobehag och avföringsrubbning (5-6). Detta ger upphov till 

frekventa konsultationer inom sjukvård (6). IBS är vanligast bland kvinnor (1,5-6) och 

förekommer främst i åldersgruppen 20-50 år (7).  

 

Hos en stor del av patienterna med IBS uppkommer tillståndet i skov som kan variera i 

frekvens och duration. Målet med behandling är symptomlindring och förbättrad livskvalitet. 

IBS kan ej botas och få läkemedel ger effekt men med rätt behandling kan man lindra sjukdomen 

(3). Detta är något som upplevs som frustrerande för både vårdgivare och för vårdtagare.  

 

Det finns en rad olika faktorer som kan ge upphov till IBS bland annat genetiska tillstånd, 

förändrad tarmmotilitet, livsmedelskänslighet, mm (4, s. 411,9). Vid stressreaktioner sträcker sig 

signaler från centrala nervsystemet till enteriska nervsystemet via de sympatiska och 

parasympatiska grenarna av det autonoma nervsystemet (10) vilket förklarar kopplingen mellan 

IBS och vissa kroniska psykologiska åkommor (9).   

Majoriteten av patienterna har noterat att födoämnen är en utlösare för olika symptom (11–

12) och det är mycket vanligt att IBS-patienter experimenterar med förändringar i kosten eller 

begränsar intaget av vissa livsmedel (12–13). Olyckligtvis är informationen som finns tillgänglig 

på internet eller i publicerat material ofta av dålig kvalitet vilket medför att behandlingen görs på 

ett felaktigt sätt. 

  

1.1 Diagnoskriterier för IBS  

För att IBS ska övervägas krävs det en kombination av buksmärta/-obehag och en 

avföringsrubbning. Evidensbasen för utredning av IBS är låga ur vetenskapliga synpunkter. Det 

första steget i diagnostisering är att utesluta andra sjukdomar med liknande symtom, exempelvis 

inflammatoriska tarmsjukdomar, malignitet och födoämnesintolerans. Andra undersökningar som 

kan genomföras är anamnes, rektoskopi samt laboratorieprover (4, s. 411).  

Efter att patienten har diagnostiserats brukar sjukvårdspersonal använda sig av två olika 

verktyg: Rome III kriterierna (Bilaga 1)  (14) samt Bristol Stool Form Scale (Bilaga 2) (15). 

Rome III kriterierna används när diagnosen ställts genom att patienternas besvär uppfyller ett 

antal symtomkriterier. Bristol Stool Form Scale är ett verktyg för att bedöma avföringens 

konsistens och därmed passagetid genom mag-tarmkanalen. Skalan kan användas för att följa 

förändringar i avföringens konsistens och som ett verktyg för sjukvårdspersonal att skapa sig en 

bättre bild av patientens avföringsvanor.  

 

1.2 FODMAP   
 

FODMAP-kost har utvecklats av forskare vid Monash University i Australien, 

denna behandlingsmetod för IBS har funnits i några år i Sverige. Kostbehandling med 

FODMAP minskar symptomen hos ca 75 % av personerna med IBS (12).  
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FODMAP står för Fermentable Oligo-, Di- and Monosacharides and Polyols och går ut på 

att utesluta/ begränsa kortkedjiga fermenterbara kolhydrater och polyoler, s.k. FODMAP från 

kosten. Till FODMAP hör oligosackarider (finns främst i veteprodukter såsom bröd, cerealier och 

pasta, finns även i lök och nektariner, disackarider (laktos), monosackarider (fruktos) 

och polyoler (som sorbitol, mannitol och xylitol). För personer som lider av IBS blir dessa 

ämnen dåligt absorberade i tunntarmen och fermenteras snabbt vilket resulterar i gaser, 

uppblåsthet, obstipation eller diarré (2).  

 

Behandlingen startas med en elimineringsfas i ca 2-6 veckor. Under elimineringsfasen består 

kosten enbart av livsmedel som innehåller låga mängder av FODMAPs, efter två veckor görs en 

första uppföljning av dietisten och vid tydlig förbättring inleds steg 2, vilket är att successivt och 

försiktigt återinföra vissa bestämda FODMAP-innehållande livsmedel i de mängder som 

anges för att se vad det är för livsmedel som orsakar symtom.  

 

Steg 3 i behandlingen är återinförandet av livsmedel som är höga på FODMAP. Återinförandet är 

till för att se vilka livsmedel som tolereras bättre för att undvika att patienterna avstår från 

olika livsmedel i onödan.  

2 SYFTE   
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ISB-patienters upplevelser av att följa 

FODMAP-kostbehandling.   

3 METOD   
 

3.1 Metodval   
 

Då syftet med denna studie är att beskriva hur behandling med FODMAP upplevdes användes 

det en kvalitativ metod, vilket ansågs vara lämpligt för att beskriva upplevelser och erfarenheter.  

Data samlades in genom individuella kvalitativa intervjuer eftersom målet var att upptäcka så 

mycket som möjligt om varje enskild individ. Frågorna utformades efter uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Intervjuerna genomfördes i privata samtalsrum på mottagningen där deltagarna 

befunnit sig tidigare med förhoppningen att deltagarna skulle känna sig trygga. 

 

3.2 Urval   
 

Sammanlagd elva personer tillfrågades om att delta i denna studie och tio personer tackade ja till 

att bli intervjuade.  Fyra deltagare exkluderades ur studien. Två av dessa individer tackade initialt 

ja till deltagande men avböjde vid senare tillfälle, en av dem svarade inte i telefonen och tiden för 

intervjun kunde därför inte avsättas och den fjärde dök inte upp vid den avtalade tiden.  

 

Undersökningsgruppen bestod av sex personer samtliga var inskrivna på en mottagning i en 

förort norr om Stockholm och kontaktades telefonledes för att bestämma tid för intervju.  

 

Inklusionkriterierna var att samtliga skulle vara diagnostiserade med IBS, att de hade ätit enligt 

FODMAP i minst åtta veckor och dessförinnan haft en elimineringsfas i minst fyra veckor.   
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Urvalsmetoden som valdes för denna uppsats blev ett strategiskt urval, vilket anses kunna ge ett 

bra urval av den grupp som studeras (16, s 110).  För att bidra till en rikare variation valdes det 

personer med olika kön och ålder.  

 

 

Tabell 1. Deltagarnas kodnamn. Kön, ålder samt antal år de haft diagnosen. Stockholm 2017 

Intervjuperson (IP)  Kön  Ålder  Antal år med diagnosen  

Intervjuperson 1 (IP1)   Kvinna   28  Sedan barndomen  

Intervjuperson 2 (IP2)   Man   49  24 år  

Intervjuperson 3 (IP3)   Kvinna  73  23 år  

Intervjuperson 4 (IP4)   Kvinna  29  1 ½ år  

Intervjuperson 5 (IP5)   Kvinna  31  Sedan tonåren  

Intervjuperson 6 (IP6)   Man  36  4 år  

  

 

3.3 Datainsamling   
 

Insamling av data skedde genom individuella semistrukturerade intervjuer med sex patienter 

vilka bestod av 4 kvinnor och 2 män. En möjlig fördel med individuell intervjuer är att deltagarna 

känner sig tryggare än vid gruppintervjuer. Intervjuaren bar privata kläder för att möta 

informanterna på så jämlik nivå som möjligt. Varje intervju varade mellan 30-50 minuter per 

respondent och innehöll 17 frågor utifrån en egengjord semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 3).  

 

Första delen av intervjuguiden bestod av enkla bakgrundsfrågor kring kön, ålder, familjesituation 

samt sysselsättning. Genom dessa frågor lärde respondent och intervjuare att känna varandra och 

kunde därmed börja bygga upp ett ömsesidigt förtroende (16, s. 256). Efter bakgrundsfrågorna 

ställdes frågor kring behandlingen, kunskaper, hjälpmedel, upplevelser, stöd, mm.   

 

Vid varje intervju följde frågorna i intervjuguiden på ett liknande sätt dock kunde det skilja 

mellan patienterna, dvs. man behövde förklara vissa frågor eller följdfrågor behövde 

ställas. Intervjuerna spelades in elektroniskt och transkriberades ordagrant därefter. För bättre 

uppfattning av intervjuerna transkriberades även pauser, ljuder, suckar och skratt. Allt material 

lästes därefter igenom ett flertal gånger för att få en helhetsbild och även för att minska 

eventuella tolkningsfel (17, 18 s. 690).   

 

3.4 Analys   
 

Insamlad data från de inspelade intervjuerna analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (17). Utgångspunkten var att hitta både manifest och latent innehåll. 

Manifest innehållsanalys fokuserar på det som faktiskt uttrycks i texten, medan latent 

innehållsanalys innebär att texten tolkas av forskaren (17).  

 

Texterna från intervjuerna delades in i meningsbärande enheter, det vill säga, meningar som har 

en gemensam innebörd och som svarar mot uppsatsens syfte. Därefter kondenserades de 
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meningsbärande enheterna. En kondensering innebär att meningarna förkortas men behåller sitt 

innehåll. Nästa steg bestod av att korta ner meningsenheterna ytterligare genom så kallad kodning 

(Bilaga 4). Koder innebär att meningsenhet får en rubrik, innehållet blir då kortfattat men 

behåller sitt sammanhang.  Analysprocessen fortsatte och koder med liknande innehåll delades in 

i kategorier, kategorier som inte svarade på syftet uteslöts. Dessa kategorier blev rubriker i 

resultatbeskrivningen och delades därefter in i subkategorier. Totalt identifierades sex kategorier 

och 13 subkategorier (Bilaga 5). 

 

 

3.5 Förförståelse  
 

Författarens förförståelse utgjordes av studier i kostvetenskap samt daglig kontakt med patienter 

som lider av IBS. Författaren har därmed bildat sig en uppfattning om patienternas lidande samt 

sämre livskvalitet. 

 

Under intervjuerna höll författaren tillbaka sin förförståelse genom att styra intervjuerna så lite 

som möjligt och för att inte påverka deltagarnas svar undveks ledande frågor eller gester.   

Hänsyn till förförståelsen togs under hela arbetets gång. Dock är författaren medveten om att 

förförståelsen kan ha påverkat studien något. 

 

3.6 Etisk förhållningssätt  
 

Etiken är en viktig del och finns till för att skydda deltagare i studier. Alla deltagarna som ingick i 

uppsatsen fick information om att de hade rätt att själva bestämma över sin medverkan, att deras 

personuppgifter var skyddade och att obehöriga inte kunde komma åt dessa.  Den skriftliga 

informationen presenteras som bilaga 6. Samtycke gavs muntligt i samband med att de tackade ja 

till att delta i studien. När uppsatsen hade slutförts raderades samtliga inspelningar och 

transkriberingar.   

4 RESULTAT  
 

Två män och fyra kvinnor deltog i studien. Deltagarna var 28-74 år gamla och hade haft 

diagnosen i 10- 20 år. Spridningen avseende behandlingstid varierade mellan 2-8 månader. 

Informanterna benämns som informant IP1- IP6. Resultaten mynnade ut i sex kategorier och 

tretton subkategorier (Bilaga 5).   

 

4.1 Att äta enligt FODMAP kräver tid och planering   
 

4.1.1 Inhandling och planering är tidskrävande  
Att behandlingen upplevdes som tidskrävande framkom tydligt i intervjupersonernas 

berättelser. Matinköp uppfattades som mest tidskrävande eftersom varje enskild beståndsdel 

i innehållsförteckningarna skulle kunna tydas, vilket var viktigt för att säkerställa inköp av 

livsmedel med lågt innehåll av FODMAPs.   
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De yngre deltagarna var positiva till nätinköp, dessa personer upplevde att det var enklare att leta 

och tyda ingredienserna eller innehållsförteckningarna på datorn i hemmiljö och att hitta nya 

produkter uppfattades som enklare.   

 

"Det är lätt att tolka men man inte ska ha bråttom.  Jag har nu lärt mig att endast 

handla på nätet för då har jag tid att läsa innehållsförteckningarna noggrant, men 

sen så vet jag vilka livsmedel som är ok och inte ok, det är mest svårt när man ska 

handla nya saker" IP 3, kvinna  

 

4.1.2 Man måste ha tillgång till anpassade livsmedel   
Många var eniga om att symptomen minskade genom att äta rätt livsmedel, d.v.s. livsmedel låga 

på FODMAP, dessa personer nämnde att det underlättade att ha medtagen mat hemifrån i form av 

matlådor och även mellanmål, detta ansågs vara nödvändigt för att kunna lindra eller undvika 

symptomen. Dessa deltagare beskrev att var en utmaning att hitta mat på restaurang som 

passade och att ha med sig egen mat gjorde att man inte behövde äta mat som man 

egentligen skulle undvika och man undvek stressen över att hitta rätt mat.  

 

En deltagare beskrev att behandlingen fungerade främst eftersom han tog matlåda med rätt 

ingredienser till jobbet varje dag. För att förenkla hemma gjorde han samma pastasås med olika 

pasta och sambon kryddade sedan själv med mer kryddor.   

 

”Det kräver så mycket planering med matlagning och med inhandling, sen tycker jag 

att matlåda för lunch och mellanmål är ett måste, ibland är det svårt för jag kan inte 

riktigt äta samma mat två dagar i rad, så jag borde kunna planera mitt ätande 

bättre”IP1, kvinna  

 

Några uppgav svårigheter med mellanmål, att det kunde vara enformig ibland pga. dålig 

planering, andra hade ingen möjlighet att ta rast och uppgav att de gick hungriga, några av dessa 

deltagare nämnde att de saknade stöd med planering.  

 

”Tycker det är svårt med snacks/mellanmål (..) blir alltid att jag tar en banan 

eftersom att jag vet att jag kan äta det, men det blir så enformigt men man har inte så 

många val (.) och jag vet att jag kan äta det” IP1, kvinna   

 

Eftersom kostbehandlingen startas med en elimineringsfas på minst två veckor, hade de flesta 

personer inte tillgång till anpassade livsmedel hemma vilket medförde att många nya produkter 

skulle köpas. Detta var en nackdel enligt några eftersom behandlingen blev kostsamt och det 

krävde tid att lära känna nya produkter.  

 

Ersättningsprodukter, t ex glutenfria och laktosfria är generellt mer kostsamma än vanliga vilket 

kan få matkostnaderna att höjas rejält, många av intervjupersonerna undrade om de kunde få 

ersättning från försäkringskassan för merkostnader när man äter enligt FODMAP men det är i 

regel ingenting som det ges ersättning för.  

 

”Matkostnaderna, de skenade i väg i början”IP6, man   
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4.1.3 Måltiderna kräver mer planering   
En del av behandlingen handlade även om portionsstorlekar, d.v.s. mängden mat minskades 

genom att måltiderna fördelades under dagen. Detta kunde indirekt förklara att IBS patienter 

verkade vara känsligare för fett och kolhydrat jämfört med friska, att det skulle vara med 

fördelaktigt att dela fett- och kolhydratintaget i mindre portioner utspridda på flera måltider 

under dagen. Deltagarna som ingick i uppsatsen och följde dessa råd upplevde att deras symptom 

minskade avsevärt. Dessa personer hade lättare än andra att kunna planera sina dagar och hade 

även jobb som tillät raster för mellanmålintag.  

 

En deltagare beskrev att hon fick symptom direkt efter stor konsumtion av feta livsmedel och fick 

nu minska mängder på det. En annan deltagare beskrev att han inte längre behövde 

vara så strikt med kosten efter att han började undvika att äta sig för mätt.  

 

För andra var det tydligt att en förändring av måltidsmönster ansågs som svårt, dessa personer var 

rutinerade att äta få och större måltider. De upplevde att de kände sig ofta hungriga och beskrev 

att det kändes som att det fattades något.  Dessa personer hade svårt med planering av måltider 

eller ingen möjlighet till raster.  

 

”Mindre bra med portionsstorlekar, jag har inte så mkt möjlighet på jobbet att ta 

mellanmål så det blir lite svårt ibland, man får gå hungrig helt enkelt” IP6, man   

 

En kvinna berättade att alla måste anpassa sig på olika sätt och för det krävs mer planering, för 

henne var det värt den extra planeringen med tanke på så pass mycket bättre hon mår och 

fördelarna är övervägande bra.  

 

4.2 Bra material och hjälpmedel är en förutsättning  
 

4.2.1 Bekvämt med papperslistor 
 

Några av deltagare uttryckte sig att det kändes tryggare med äldre material, dvs. 

med papperslistor, de upplevde att dessa var lättare att följa och att det kändes bekvämt att kunna 

ta med sig listan till affären. Någon nämnde att det var skönt att kunna sitta i lugn och ro och 

undersöka varje livsmedel i enskilt.  

 

”Det är bra att ha en lista hemma som man kan titta i lugn och ro och jag föredrar 

papperslistan jag kan inte så mkt med det här med telefoner och appar och sånt” IP3, 

kvinna   

 

 ”Jag tycker att det var jättebra, papperslistan var jättelätt att följa, det är lätt att ha 

med sig” IP2, man  

 

Okunnighet gällande teknologi påverkade också val av materialet eftersom enstaka personer hade 

svårt att hantera applikationer på mobilen, detta noterades bland de äldre deltagarna. 
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4.2.2 Enklare att följa FODMAP med applikationen i mobilen   
Även om vissa angav av papperslistan var lätt hanterbar så var de flesta av deltagare positiva till 

applikationen i mobilen eftersom man lätt kunde bläddra i listan och hitta rätt livsmedel. Att gå 

omkring med en papperslista kändes det krångligt uppgav några. Andra jämförde 

mobilapplikationen med papperslistan och tyckte att det var enklare med mobilen om man 

skulle till affären eftersom man kunde kontrollera direkt vad som fungerade eller ej.  

Anledningen att de flesta var positiva till applikationer i mobilen ansågs det att det var den 

absolut vanligaste sätt att få snabbt tillgång till FODMAP listan.  

 

”Man måste ha koll på vad som är FODMAP eller inte, men nu när man 

har appen så kan man kolla på direkt om det fungerar men det gäller också att inte 

att ha bråttom när man handlar” IP6, man 

 

4.3 Man uppnår bättre resultat med ökad kunskap 
 

4.3.1 Kunskap och trygghet uppnås med tiden   
Flertal av deltagarna upplevde att kunskap och trygghet uppnåddes under behandlingens gång. 

Genom ökad kunskap fick man en förståelse av vilka livsmedel som man fick och inte fick äta, 

man fick bättre vetskap om hur behandlingen gick till och hade lättare att hitta rätt verktyg för 

behandlingen.   

 

”Jag ser FODMAP som ett "verktyg", så att jag kan leva så "normalt" det bara går 

med IBS” IP2, man  

 

En deltagare nämnde att det kunde ta tid för att kunna få kunskap om vilka livsmedel som 

fungerade för henne och att det var betydelsefull att skriva en kostdagbok med symptom. Genom 

kostdagboken upptäckte hon att vissa rödmarkerade livsmedel fungerade bra medan 

grönmarkerade inte fungerade.  

 

En annan deltagare berättade att han höll fortfarande på att lära sig FODMAP trots att hon följde 

behandlingen i flera månader.  

 

”De olika graderingar på FODMAP listan, och då blir man hum, hur mkt tål jag, ju 

mer kunskap man har desto tryggare känner man med det”IP3, kvinna.  

 

”Min mage är mest snäll nuförtiden, det var verkligen värt en chans att 

testa FODMAP. Jag hade mycket krångel och bråk med min mage sedan länge men 

nu är den i princip helt snäll igen. 6 månader tog det innan jag fick det resultat jag 

ville ha, och kämpigt var det emellanåt, men så otroligt värt det” IP6, man   

 

En deltagare berättade att han åt strikt enligt FODMAP och upplevde i början av behandlingen att 

det var svårare än han trodde. Han nämnde att han köpte en glutenfri müsli men fick ändå besvär 

av det, senare upptäckte han att orsaken till besvären var att muslin innehöll inulin vilket var 

rödmarkerad på FODMAP listan   
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”Hade aldrig hört talas om inulin, så det är ju sådana nya saker man lär sig hela 

tiden, det blir väl svårt ibland” IP2, man  

 

4.3.2 Kunskap ger färdighet, man lär sig att äta rätt och undviker symptom    
De flesta var överens om att i fall kosten sköts så mådde magen bra. Att man måste äta rätt för att 

undvika symptom, nämnde en av deltagaren. Det förekom beskrivningar av lättnad, för även om 

de flesta fortfarande hade symptom, upplevdes det under intervjuerna att många av deltagarna 

mådde bättre idag än innan behandlingen. En deltagare berättade att man fick ont ibland 

men att det inte gick att jämföra med hur det var innan FODMAP. En annan deltagare nämnde att 

han i princip inte kunde äta något alls utan att magen började bråka. Han berättade även om första 

gången han åt enligt  FODMAPs elimineringskost och väntade på värsta symptomen, som aldrig 

kom. 

”Det praktiska med behandlingen är att man vet hur man ska tillaga maten, vilka 

kryddor som är ok, men det skulle kunna bli bättre. Det är ändå bättre idag än det 

var för två år sedan” IP3, kvinna.  

Det var även tydligt att många av deltagarna hade en positiv inställning till behandlingen. Några 

nämnde att trots att fanns begränsningar med kosten var den mer varierad idag än 

innan behandlingen. En kvinnlig deltagare nämnde att man skulle tänka på vad som man fick äta 

istället för att reflektera på det som man inte fick. Många berättade att de inte behövde vara lika 

strikta längre för man hade bättre vetskap på hur man komponerade sina måltider för att få 

så lågt andel FODMAP i den som möjligt.  

        
          ”Så jag kan inte säga att min mage är helt bra, det kommer aldrig att bli.        

          Jag håller på att lära mig fortfarande men vet redan nu att jag kan ha      

         långa perioder av skov och det känns bra, det ger mig hopp” IP5, kvinna.  
 

4.4 Alla får ej önskat resultat  
 

4.4.1 Svår att följa och uteblivet resultat   
Av alla som intervjuades för denna uppsats var det endast en person som inte fick önskat resultat. 

Hon upplevde en form av besvikelse och nämnde att behandling var för komplicerad och 

att resultatet var otydligt och för litet. I början var motivationen hög och hon åt strikt enligt 

FODMAP i åtta veckor. Hon mådde bra under de första veckorna men sedan kom symptom i 

form av små korta skov av värk som blev värre, hon berättade att då kom misstankar om 

att FODMAP inte var den mirakelkur hon hade hoppats på.  

 

”Symptom blev inte bättre trots omfattande behandling, jag kanske är en av de 30 % 

som dieten inte fungerar för” IP2, man  

En annan deltagare berättade att det kändes svårt med behandlingen och att detta berodde 

på det otydliga resultatet. Hon hade ingen kännedom om vilka mängder hon tålde och upplevde 

att det skulle ta tid för henne att ha förutsättningar med behandlingen.   
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Det nämndes även att okunskap om hur behandlingen gick till var till en nackdel. Några av 

deltagarna hade fått skriftliga anvisningar men inte tillräckligt muntligt och nämnde att 

uppföljningarna med dietisten kunde varit tätare för bättre förståelse.  

4.4.2 Svårigheter med variation  
Ett problem som upplevdes av vissa deltagare var en avsaknad av  kunskap om exakta mängder 

livsmedel som kroppen tålde och inte tålde, vilket gav en rädsla för att variera på mängder. En 

annan negativ aspekt som också togs upp av några var att kosten kunde ofta bli ensidig och 

att det ansågs som en utmaning att prova nya saker. Dessa personer uttryckte att det fanns ett 

behov av mer stöd med planering av måltiderna.  

Många var eniga om att svårigheter med behandlingen var begräsningen att äta varierat. En 

deltagare upplevde att det blev alltid samma makrillfilé, samma frukost och detta blev tröttsamt 

i längden. En annan deltagare upplevde rädsla av att prova nya livsmedel och att få symptom 

efter det. Hennes kosthållning var fortfarande ensidig. Hon varierade endast mellan fem olika 

måltider, åt samma frukost och mellanmål varje dag.  

 

”Så jag äter enligt en strikt matlista som passar mig, men jag kan inte precis jubla åt 

den då urvalet av produkter är otroligt begränsad och så tråkigt och enformigt även 

om man kan variera smakerna lite. Men jag mår mycket bättre på den kosten så det 

är bara att gilla läget” IP6, man   

 

4.4.3 Svårt att följa vid återkommande symptom   
Symptomen skilde sig mellan olika intervjupersoner och det fanns även en skillnad på vad som 

kunde lätta på dem. Alla var dock eniga om att förbättring skedde genom att man 

undvek vissa livsmedel, mänga nämnde att man fick prova sig fram med olika metoder för att få 

kunskaper på vad som fungerade bäst.   

 

Några beskrev att det tog lång tid för att återhämta sig efter intag av fel livsmedel, en deltagare 

berättade att det tog minst två veckor för honom att bli hyfsad bra igen i fall han åt någonting 

felaktigt och det dröjde tills man hittade rätt igen. Han berättade att i början begrepp han 

inte FODMAP behandlingen till hundra procent och då blev det en del bakslag. En an annan 

deltagare upplevde svårigheter att följa kosten eftersom hon kände besvär vid intag av flera 

olika livsmedel såsom laktos, fet mat, starka kryddor, socker, choklad, gluten och juice/frukter. 

Det har inträffat några gånger att den personen åt fel omedvetet och fick symptom    

 

4.5 Frustation att inte kunna äta som andra    
 

4.5.1 Olika negativa känslor kan uppstå    
Av olika anledningar upplevde de flesta deltagare en känsla av frustration, denna känsla hade de 

ofta i samband med sociala sammanhang. De upplevde ofta att maten inte passade dem eftersom 

den innehöll oftast otillåtna kryddor, laktos, gluten, mm.   

 

Känslan av avundsjuka utrycktes också av någon eftersom man inte fick äta och dricka som 

andra.  
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En av deltagarna menade att de flesta såg fram emot att äta ute medan han försökte alltid att 

komma undan det.   

 

”Ibland jag vill äta en stor stekt biff med bearnaisesås och pommes, som mina kollegor tar 

ibland när vi går på afterwork och just ja, jag får inte heller dricka öl och det kan känns tråkigt 

ibland speciellt när man är ute med jobbet” IP6, man   

En deltagare beskrev också en känsla av maktlöshet, hon menade att det kändes som magen 

kontrollerade hennes liv. Hon berättade att på restaurang ska alla kunna få beställa det som låter 

godast men i hennes fall fick hon tänka på vad magen skulle gilla.   

 

”Det kan bli sorgsamt eftersom man är matglad” IP3, kvinna 

 

När man var bortbjuden blev många osäkra. Osäkerhet ar störst i fall man inte hade en nära 

relation med den som bjöd på maten. Om man däremot hade en bättre relation kände många av 

intervjupersonerna att de kände sig bekväma med att fråga vad som skulle serveras 

och hade även frihet erbjuda att ta med sig någonting.   

  

4.6 Viktigt med stöd från närstående och att kunna variera maten   
 

4.6.1 Känns tryggt att ha stöd av närstående  
En del av deltagarna nämnde att de ofta drog sig undan socialt och upplevde att deras symptom 

hindrade dem i deras vardag. Några kände att deras närstående inte förstod omfattningen av 

symtomen och behandlingen.  

 

En deltagare berättade om hur tryggt det kändes att bli bjuden på mat som var FODMAP-

anpassad och att det var därför fungerade att gå hem till familjen. En annan upplevde trygghet att 

känna friheten att kunna tillämpa kostbehandlingen bland närstående.   

 

En av deltagarna berättade att hon och hennes väninnor träffades en gång i månaden och hon 

fick alltid bestämma vilken restaurang de skulle gå till eftersom hennes vänner kände till hennes 

magproblem. Alla som intervjuades uttryckte hur det var betydelsefull med stöd från närstående. 

Stöd handlade mycket om förståelse för diagnosen, för symptomen och för hur behandlingen 

gick till  

 

        ”Känns tryggt att ha vänner som har kännedom om mina magbesvär” 

        IP3, kvinna  

  

 

4.6.2 Flexibilitet är essentiellt i behandlingen  
De deltagare som hade en positiv inställning till behandlingen upplevde att behandlingen var 

mindre påfrestande och hade lättare att hantera olika situationer på ett bättre sätt.   

En deltagare berättade att när det gällde kostförändringar skulle man vara positiv och villig. Det 

hjälpte att man tänkte på vad som man kunde äta istället för att fundera på det man inte fick.  

 

”Ibland får jag inte äta det jag vill, sen tänker jag, nej ryck upp dig nu och tänk på 

vad du får äta istället” IP2, kvinna.   
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Flertal deltagare hade lärt sig under behandlingens gång att vid enstaka tillfällen blev det tillåtet 

att äta livsmedel med högt andel av FODMAP men att man behövde vara extra försiktig de 

kommande dagarna. 

 

En deltagare nämnde att vid de tillfällen hon var bortbjuden såg hon till att vara mätt när hon 

anlände, på så sätt undvek hon att få i sig större mängder av otillåtna livsmedel.  

 

”Sköter jag kosten mår magen prima och tål snedsteg med bara lite besvär” IP6, 

man   

 

4.6.3 FODMAP tillåter mer variation  
Flertal av deltagarna upplevde att efter de började att äta enligt FODMAP blev deras kost mer 

varierad. De beskrev att innan de började med behandlingen sökte de kostinformation via olika 

källor vilket påverkat vad de åt, framför allt hade informationen bidragit till att många olika 

livsmedelsgrupper minskats eller uteslutits. De nämnde främst mjölkprodukter, gluten, socker, 

kött, alkohol, vissa frukter och grönsaker. En del av deltagarna upplevde att de endast hade 

kännedom om vad som de inte fick äta och kosthållningen blev ofta ensidig och med få 

alternativ.  

 

En deltagare upplevde att äta enligt FODMAP var fortfarande begränsande fast inte i lika stor 

utsträckning som förr. Hon nämnde även hur positiv det var med all kunskap man fått om 

kosten och att det var absolut värt med tanke på hur bra resultat som hon hade fått.   

 

”Man kan uppleva att om man följer FODMAP så finns det lite utsväng för lite 

variation” IP3, kvinna   

”Att äta enligt FODMAP har man kunnat lägga till mycket och behöver inte alls vara 

sådär strikt som jag var i början” IP4, kvinna  

  

5 DISKUSSION  
 

5.1 Metoddiskussion  
 

För att kunna besvara studiens syfte intervjuades det sex informanter till uppsatsen.  Det kan 

tyckas att antalet är få, men deltagarna gav uttömmande beskrivningar som svarade mot syftet, 

vilket medverkar till att öka studiens trovärdighet (17). Bland personerna som intervjuades fans 

variation gällande kön, ålder, utbildning samt erfarenhet vilket kan öka studiens överförbarhet. 

 

För att förstärka pålitligheten har en intervjuguide skapats (17, 19, s. 21). Intervjuguiden används 

för att intervjuaren ska hålla fokus på ämnet och frågeställningar som man  vill ha svar på (18, s. 

536). Trovärdigheten i uppsatsen ökades genom att intervjuerna spelades in, detta har möjliggjort 

att gå tillbaka och ha tillgång till hela materialet (20, s. 241). 
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Att författaren sedan tidigare känt till deltagarna och varit väl insatt i deras kosthållning samt 

deras symptom bidrog till en trygghet i intervjusituationen vilket förhoppningsvis genererade i 

öppna och ärliga svar, detta kan tänkas ha ökat studiens pålitlighet. 

 

Genom att ha några större frågeområden istället för många detaljerade frågor fick respondenterna 

större utrymme för att beskriva sina tankar och känslor (18, s. 536). Det finns en risk att olika 

intervjuare möjligen kan få olika svar ur en intervjuguide (21, s.64) eller att informanterna  kan 

förändra sina svar beroende på intervjuaren (21, s. 295).Ett problem som uppstod under 

intervjuerna var att svaren varierade i kvalitet och mängd mellan olika informanter.  

 

Datainsamlingen blev omfattande eftersom samtliga intervjupersoner gav breda beskrivningar av 

sina upplevelser, vilket medförde många meningsbärandeenheter som analyserades med hjälp 

av Graneheim och Lundmans (17) metod för kvalitativ innehållsanalys.   

 

I kategoriseringsfasen upplevdes en del meningsbärandeenheter som svårplacerade eftersom de 

kunde falla in under mer än en kategori, detta ordnade sig genom att jämföra 

meningsbärandeenheterna med det transkriberade materialet under analysen, på det sättet har 

författaren kommit fram till de mest lämpliga meningsbärandeenheterna. Författaren fick under 

processen även ändra namn på de olika kategorierna till mer heltäckande namn. Kategorier som 

ej svarade på syftet uteslöts. 

 

Enligt Graneheim och Lundman  (17) är det viktigt att ge läsaren möjlighet att själv tolka 

resultatets tillförlitlighet och författaren har därför använt citat från intervjuerna för att ge läsaren 

en möjlighet att själv tolka om resultaten var tillförlitliga.  

 

Platsen för intervjuerna anses inte haft påverkan på resultatet eftersom intervjupersonerna befann 

sig på en bekant plats där de förhoppningsvis kände sig bekväma och trygga. Dessutom har 

intervjuerna inte blivit avbrutna och informanterna fick tid att resonera och svara utförligt på 

frågorna.  

 

En svaghet i uppsatsen kan vara att detta var författarens första intervjustudie och därmed 

saknades erfarenhet av intervjumetodik. Detta kan ha bidragit till att intervjuerna inte blivit så 

djupgående som det vore önskvärt eftersom kvaliteten av informationen från intervjun till största 

del är beroende av intervjuaren (19, s. 341). 

 

Överförbarheten i en studie handlar om i vilken utsträckning resultat går att tillämpa och 

applicera i andra sammanhang och situationer (22). Författaren har bedömt resultatet som 

överförbart till andra grupper och situationer då en noggrann beskrivning gjorts av analysen samt 

hur rekrytering av deltagarna gick till. 

 

5.2 Resultatdiskussion  
 

Funktionella tarmproblem och funktionella buksmärtor är vanliga bland IBS patienter och orsakar 

mycket lidande (5,9) och sämre livskvalitet (6,13). Detta stämmer med uppsatsens resultat som 

visade att personer som lever med IBS drabbas av begränsningar av olika slag. Deltagarna 
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upplevde att deras symptom hindrade deras vardag vilket medförde att de ofta drog sig undan 

socialt vilket påverkade relationen med närstående negativt.  

 

Resultatet påvisar att de deltagare som inte fick tillräckligt med stöd från sin partner eller 

närstående upplevde ensamhet och att behandlingen blev svårare att följa. Under intervjuerna 

nämndes det flera gånger att det var betydelsefullt med stöd från omgivningen för att öka 

följsamhet i FODMAP-behandlingen samt öka livskvalité, något som har uppmärksammats i en 

kanadensisk studie där man undersökte kvinnors erfarenhet vid inflammatoriska tarmsjukdomar 

(23). Situationen kan underlättas genom att vårdpersonal ger adekvat rådgivning för patienter 

samt deras närstående (5,26), detta kan i sin tur leda till att förståelsen för sjukdomen ökar samt 

att det dagliga livet blir mer hanterbart.   

 

Planeringen av måltiderna, portionsbegränsningar samt inköp av mat ansågs som besvärligt för 

några av deltagarna vilket kan kopplas till otillräckliga kunskaper om FODMAP. Det framkom 

dåliga kunskaper bland deltagarna angående tillåtna mängder livsmedel innehållande FODMAP 

som kroppen tolererade, vilket medförde att dessa personer ofta fick symptom och upplevde att 

behandlingen blev svår.  

 

För att säkerställa rätt inköp, fick varje enskild beståndsdel i innehållsförteckningarna tydas vilket 

gjorde att matinköp upplevdes som ansträngande och tidskrävande.  

För några av deltagarna medförde det en känsla av osäkerhet för att köpa eller prova nya 

livsmedel, vilket gjorde att planeringen upplevdes som komplicerad och led till att kosten ofta 

blev enformig. Detta visar på vikten av större förståelse för kopplingen mellan födointag och dess 

konsekvens hos IBS-patienter (11) och att behovet av stöd med kostplan samt tillgång till 

hjälpmaterial är stor.  

 

Vid intag av fel livsmedel upplevde några av deltagare att de fick återkommande symptom, 

vilket gjorde att behandlingen kunde kännas besvärlig ibland, detta ligger i linje med 

Håkanssons avhandling (25) som visade att patienter med IBS upplevde svårigheter att hitta 

strategier för att minska de problem som sjukdomen led till. En annan studie har visat att 

behandling av IBS kan vara särskilt utmanande eftersom symptom ofta är återkommande 

och resistenta mot terapi (9).   

 

Resultatet tyder på att de deltagarna som hade tillräcklig kunskap om sin sjukdom och 

FODMAP-behandling hade god följsamhet och en positiv inställning till behandlingen. 

Detta indikerar att en diskussion med patienten om faktorer som utgör hinder för genomförandet 

av kostbehandling kan leda till ökad följsamhet.  

 

Slutsatsen tyder på att tätare uppföljningar, tillgång till rätt material samt stöd med kostplan, som 

anpassning efter patientens egna förutsättningar skulle förbättra möjligheterna för patienterna att 

genomföra kostbehandlingen.  

 

5.3 Samhällsrelevans 
 

Då deltagarna i studien önskade bättre kunskaper angående sjukdomen samt dess behandling 

skulle tätare kontakt med vården optimera FODMAP-behandling. 
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Denna patientgrupp spenderar många vårdbesök (5) pga. diverse provtagningar samt för 

uppföljningar angående olika medicineringar.  Ett önskvärt scenario är att patienterna skulle 

träffa en dietist redan efter första läkarbesöket eftersom dietisterna har specialistkompetens inom 

området. Kostråd som utförs av dietister visar sig vara mer effektiva än standardbehandling (25). 

På det sättet skulle patienter med IBS kunna få bättre stöd med kosten och hjälp att hitta verktyg 

som skulle underlätta deras vardag. Det skulle bidra till ökat välmående, följsamhet till 

behandling skulle optimeras, samtidigt som vårdbesök samt medicinkostnader skulle minskas.  

 

6 SLUTSATS  
 

Vad som tydligt har framträtt i uppsatsen var att patienterna upplevde att de hade sämre 

livskvalité och att deras symptom hindrade deras vardag. Denna patientgrupp är i behov av stöd 

från flera olika håll. Sjukvårdspersonal med rätt kompetens skulle kunna ge adekvat utbildning 

för patienten samt patientens närstående, vilket skulle bidra till ökade kunskaper om sjukdomen.  

 

Närstående skulle på det sättet visa förståelse för denna patientgrupps sjukdomsupplevelse och på 

det sättet bekräfta deras lidande, oro samt frustation. Detta skulle kunna öka trygghetskänslan, 

behandlingen skulle kunna upplevas som mer tillfredställande och det skulle kunna bidra till att 

det dagliga livet skulle bli mer hanterbart. Detta kan vara en viktig punkt som behandlare, att man 

ska se till att information och undervisning om sjukdomen ges redan i början av behandlingen.    

 

Det har framkommit i denna studie att tätare uppföljningar efter patientens egna förutsättningar 

och stöd med anpassade kostplan skulle kunna hjälpa IBS-patienter att hitta strategier för att 

förenkla vardagen. Planeringen och inköp av mat skulle underlättas, vilket i sin tur skulle leda till 

minskad risk för återkommande symptom samt bidra till att öka följsamhet till behandlingen.  

 

TACK 
 

Ett stort tack till alla intervjupersoner utan er skulle denna uppsats inte ha varit möjlig! 

Vill också tacka personalen vid behandlingsmottagningen för hjälp med administration och 

slutligen tackar jag min familj för stödet ni gett mig. 
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 Rome III kriterierna  

  

Om det under tolv veckor de senaste tolv månaderna förekommit smärtor eller obehag i buken 

som uppfyller minst två av följande tre kriterier:  

 Smärtorna eller obehagen lindras vid avföring  

 Smärt- eller obehagsdebuten har samband med en förändring av avföringsfrekvensen  

 Smärt eller obehagsdebuten har samband med förändring av avföringens form (utseende).  

   
Symtom som stödjer diagnosen IBS och som även kan användas vid subgruppering av IBS:  

1. Färre än tre avföringar per vecka.  

2. Fler än tre avföringar per dag.  

3. Hård eller kompakt avföring.  

4. Lös (grötliknande) eller vattnig avföring.  

5. Krystning under avföring.  

6. Bråttom (skynda sig att tömma tarmen).  

7. Känsla av ofullständig tarmtömning.  

8. Slem (vitt material) med avföring.  

9. Uppkördhet, uppblåsthet eller svullnadskänsla.  

  

För kliniska studier kan patienter undergrupperas på följande sätt:  

Diarrédominerad IBS: Ett eller fler av symtom: 2, 4 och 6.  

Inget av: 1, 3 eller 5.  

Förstoppningsdominerad IBS: Ett eller flera av symtom: 1, 3 och 5.  

Inget av: 2, 4 eller 6.  
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Intervjuguiden  
 
BAKGRUNDSFAKTA  

 

 Berätta om dig själv?  

 

 Vad har du för sysselsättning?  

 

 Hur ser din familjesituation ut?  

 

 Hur länge har du haft diagnosen IBS?  

 

 Hur länge har du ätit enligt Fodmap?  

 

 Vad ser du för för- och nackdelar med FODMAP?  

 

 

PRAKTISKA OCH TEORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

 

 Känner du att du har förutsättningar, både praktiska och teoretiska, för att kunna följa Fodmap-dieten?  

 

 Hur fungerar behandlingen praktiskt i vardagen? Ex. flexibilitet, planering och inköp samt speciella 

händelser (högtider/besök).  

 

 Tycker du att innehållsförteckningar på olika produkter är lätta att tolka?  

 

 Kan du berätta om någon situation när det var speciellt svårt att följa kosten?  

 

 

HJÄLPMEDEL OCH STÖD   

 

 Vad tyckte du om hjälpmedel (ex. listor på livsmedel, portionsstorlek och mellanmålsförslag)?  

 

 Vilka upplevelser har du av stöd från vården? Ex. kunskap, information, kontakt.  

 

 Får du stöd av din omgivning angående dina kostförändringar? 

 

 Känner du dig frustrerad för att du inte kan äta vad du vill på grund av dina tarmproblem?  

 

 

MOTIVATION  

 

 

 Var du motiverad till kostförändringar under behandlingstiden?  

 

 Hur var/ är din motivation under tiden som du äter/ åt enligt Fodmap?  

 

SYMPTOM 

 

 Hur har dina symtom förändrats sedan du börjat med FODMAP 
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Bilaga 4. Exempel på databearbetning från meningsbärande enhet till kod. 

 
 

 

Meningsbärande enhet 

 
Kondenserad meningsbärande enhet 

 
Kod 

 

ET: Vad ser du för 

för- och nackdelar 

med FODMAP? 

 

 

 

ET: Ser du några 

nackdelar? 

 

Hum, vad svårt nu måste jag tänka om man ska säga fördelar så tycker jag definitivt 
att det är att man vet vad man ska tåla och inte tåla men jag har kommit underfund 

med att man inte ska tänka svart och vitt. 

Jag har märkt att visa saker från den grönalistan inte fungerar alls för mig som till 
exempel banan och apelsin men jag kan äta mango och nektariner utan problem fast 

de är röda enligt fodmap 

 
Om jag ska tänka på nackdelar, då måste jag säga att det är ju det här med att finns en 

begränsning, begräsning på hur mycket man kan äta och på vad man kan äta, nu låter 

det dumt för jag hade ju faktiskt mer begränsningar förr, innan jag började med 
fodmaps, jag liksom kunde undvika allt möjligt även vatten ibland men det känns 

som att nu när man vet att det finns begränsningar det är som att man får bekräftat att 

jag inte får äta vissa saker. 
Innan jag började med fodmaps jag liksom kunde undvika allt möjligt även vatten 

ibland men det känns som att nu när man vet att det finns begränsningar det är som 

att man får bekräftat att jag inte får äta vissa saker 

Det är en fördel att man vet vad man tål och inte, men det 
finns saker från gröna listan som inte fungerar allas för mig. 

 

 
Det känns tråkigt ibland att få bekräftat att jag inte får äta 

vissa saker. Nackdelen är att man vet att det finns en 

begränsning, men jag hade många begränsningar innan, 
eftersom jag undvek allt möjligt 

 

 
Även om jag hade mer begränsningar innan fodmaps 

eftersom jag undvek allt möjligt så tycker jag att det en 

nackdel att man har fått det bekräftad att det finns en 
begräsning på hur mycket man kan äta och på vad man kan 

äta 

Fördel att man vet vad man 
tål och inte. 

 

 
 

 

 
Nackdelen är att man vet att 

det finns en begränsning 

 
Tråkigt att få bekräftat att jag 

inte får äta vissa saker 

 

ET: Hur fungerar 

behandlingen 

praktiskt i vardagen? 

Ex. flexibilitet, 

planering och inköp 

samt speciella 

händelser 

(högtider/besök). 

 

 
 

 

Det fungerar oftast måste jag säga, alldeles utmärkt, jag är pensionär och kan planera 

mina dagar efter måltiderna och det är klart efter mina toalettbesök. 
Jag åker ofta till stan och träffar mina väninnor, så jag brukar åka efter lunch eller 

efter frukosten och jag ser till att jag går på toa och ha ätit innan. 

 
Det är på samma sätt, planera att gå till gallerian så äter jag frukost innan och så vet 

jag att där finns det många toaletter. Jag handlar mat för hela veckan och köper 
endast råvaror som jag vet att det är ok för mig 

 

Det gäller att anpassa, fråga vad som ska serveras och man kan ta med nånting, det 
brukar funka. 

 

Det fungerar alldeles utmärkt. 

Jag är pensionär och kan planera mina dagar efter 
måltiderna och toalettbesök. 

 

 
När jag går till gallerian, äter jag frukost innan och så vet 

jag att där finns det många toaletter. 
Jag handlar mat för hela veckan och köper endast råvaror 

som jag vet att det är ok för mig och frågar jag vad som ska 

serveras och man kan ta med nånting, det brukar funka 
 

 

Jag kan planera mina dagar 

eftersom jag är pensionär 
 

 

 
Planering inför utgång  

 
Storhandlar endast tillåtna 

livsmedel, frågar vad som 

ska serveras och erbjuder att 
ta med egen mat 
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Meningsbärande enhet 

 
Kondenserad meningsbärande enhet 

 
Kod 

 

Var du motiverad till 

kostförändringar 

under 

behandlingstiden? 

 

Jag hade provat allt innan jag började med fodmap eller inte allt men jag hade tagit bort 

mycket saker från min kost, men det tog ju tid för att börja äta 100 %, jag hade svårt att 

släppa gluten i början, jag gillade mina mackor på morgnarna och så trodde jag då att 
glutenfria bröd inte var goda så jag ville inte ens prova dem jag hade nog inte så fel, de 

är inte lika goa och jag tycker fortfarande det nu 

 

Jag hade provat allt innan jag började med fodmap, men det 

tog ju tid för att börja äta 100 %, för jag hade svårt att släppa 

gluten i början. Tycker fortfarande att det inte är lika gott med 
glutenfria bröd. 

 

Det tog tid att börja äta 

fodmap, jag hade svårt att 

släppa gluten 
 

ET: Hur var/ är din 

motivation under 

tiden som du äter/ åt 

enligt Fodmap? 

 

Inte på toppen så att säga, eftersom jag inte ville släppa gluten så blev jag inte bättre, 
speciellt för jag åt 3-4 smörgåsar till frukosten, men sen kom jag på efterbesök hos dig, 

och du uppmuntrade mig att prova glutenfri i 6 veckor och berättade varför jag skulle 

göra det, då fattade jag, efter några veckor med strikt glutenfri kost, framför allt utan 

mina 4 mackor, då kände jag förbättringar, min mage började bli platt och så kände jag 

mindre gasig och då steg motivationen. 

 

Motivationen var inte på toppen för jag ville inte äta glutenfri 
men jag blev inte bättre, sen provade jag glutenfri i 6 veckor 

jag kände förbättringar och motivationen steg, 

 

 

Motivationen blev bättre när 
jag började med glutenfri och 

blev bättre 

ET: Hur har dina 

symtom förändrats 

sedan du börjat med 

FODMAP?  

 

Jag har platt mage jag har inte haft det på länge, jag har haft världens längsta graviditet, 

den varade flera år, men är fortfarande besviken att magen inte sköter sig varje dag men 
sen var jag hos min läkare och hon sa det är normalt, att alla inte gör det och att det kan 

gå 4 dagar och det är fortfarande ok, men ja vill inte att det ska gå 4 dagar men det är 

nog bara att leva med det.  
 

Har inte haft platt magen på flera år, men är fortfarande 

besviken att magen inte sköter sig varje dag men min läkare sa 
att det är normalt så det är bara att leva med det. 

Magen är platt men den sköter 

inte sig varje dag, enligt 
läkaren är det normalt.  

ET: Vad tyckte du om 

hjälpmedel (ex. listor 

på livsmedel, 

portionsstorlek och 

mellanmålsförslag)?  

 

Det är bra att ha en lista hemma som man kan titta i lugn och ro och jag föredrar 

papperslistan jag kan inte så mkt med det här med telefoner och appar och sånt 

 
Sen tycker jag att det är svårt med portionsstorlekar, jag känner mig att jag är ofta 

hungrig men det är ju säkert för att jag åt så stora portioner förr, det inser jag nu när jag 

får äta max 2 skivor bröd jag åt ju minst 4 stycken förut och nu när jag äter ungefär 
hälften så mycket så känner jag att det fattas nåt men jag kanske vänjer mig eller så 

måste jag börja med att äta lite bättre mellanmål och nu vet jag att mina magbesvär 

orsakade dels av mina stora portioner. 

Det är bra att ha en lista hemma som man kan titta i lugn och 

ro och jag föredrar papperslistan för jag kan inte så mkt med 

telefoner och appar och sånt. 
 

Jag tycker jag att det är svårt med portionsstorlekar, jag 

känner mig att jag är ofta hungrig jag åt så stora portioner förr, 
men jag kanske vänjer mig eller så måste jag börja med att äta 

lite bättre mellanmål och nu vet jag att mina magbesvär 

orsakade dels av mina stora portioner  

Bra med papperslistor. 

 

 
 

 Portionsstorlekar är för små, 

viktigt med mellanmål. 
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Bilaga 5:  Sex kategorier och 13 subkategorier.  
 

Att äta enligt 

FODMAP kräver 

tid och planering 

Bra material och 

hjälpmedel är en 

förutsättning 

Man uppnår bättre 

resultat med ökad 

kunskap 

Alla får ej önskat 

resultat 

Frustation att inte 

kunna äta som andra 

 

Viktigt med stöd från 

närstående och att 

kunna variera maten 

Inhandling och 

planering är 

tidskrävande 

Bekvämt med äldre 

material 

Kunskap och 

trygghet uppnås 

med tiden 

Svår att följa och 

otydliga resultat 

 

Olika negativa 

känslor kan uppstå 

Känns tryggt att ha 

stöd från närstående 

Man måste ha 

tillgång till 

anpassade 

livsmedel 

Enklare att följa 

FODMAP med 

applikationen i 

mobilen 

 

Kunskap 

ger färdighet, man 

lär sig att äta rätt 

och 

undviker symptom 

 

Svårigheter med 

variation 

 

 
Flexibilitet är 

essentiell i 

behandlingen 

 

Måltiderna kräver 

mer planering 

 
 

 

Svårt att följa 

vid återkommande 

symptom 
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Förfrågan om deltagande i intervjustudie 
 

Jag heter Erika Törnqvist och ska skriva min magisteruppsats vid Institutionen för 

kostvetenskap vid Umeå Universitet. 

I uppsatsen kommer jag att undersöka hur personer som lider av IBS upplever behandlingen 

med FODMAP. 

Du tillfrågas härmed om du är intresserad av att delta i en intervjustudie eftersom du 

behandlas med FODMAP kosten och dina erfarenheter och kunskaper är värdefulla för att öka 

förstående för IBS samt för att kunna förbättra närvarande behandlingen.  

Intervjun kommer att genomföras av mig. Intervjutillfället beräknas ta cirka en trettio minuter 

och sker i mottagningen. Vårt samtal kommer att spelas in för att vi sedan ska kunna 

sammanställa Dina svar tillsammans med andra patienters svar. Inspelningen kommer att 

raderas så snart examensarbetet har godkänts av lärare på universitet.  

Deltagandet i uppsatsen är helt frivilligt och även om Du väljer att delta i uppsatsen nu har Du 

all rätt att avbryta deltagandet när som helst under uppsatsens gång. Deltar Du i uppsatsen 

kommer Dina svar att avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Ditt namn kommer inte att 

finnas med någonstans i examensarbetet. Ditt medverkande kommer inte att på något sätt 

påverka Din fortsatta hälso- och sjukvård. För att svara på Dina eventuella frågor och höra om 

Du är intresserad av att delta i uppsatsen kommer vi att ta kontakt med Dig per telefon inom 

en vecka. Vill Du själv ta kontakt så är Du välkommen att ringa till någon av oss.  

 

Med vänliga hälsningar 

Erika Törnqvist  

 


