
  
 
 

 

 

 

Namn: Emelie Piispanen & Frida Klaesson 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKGT13, 2019 

Nivå: Grundnivå 

Handledare: Elisabeth Bos Sparén 

Examinator: Malin Olsson  

 

 

 

 

 

 

Kvinnliga patienters upplevelser av att leva med Irritable Bowel 

Syndrome 

En litteraturöversikt 

 

 

Female patients experiences of living with Irritable Bowel Syndrome 

A literature review 

 

 



  
 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en vanlig mag- och tarmsjukdom som är 

dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos män. Orsaken till IBS är inte fastställd 

dock kan de fysiska symtomen ha koppling till den psykiska hälsan. Studier 

visar att kvinnor och män ofta har olika symtom. Behandlingen för IBS 

verkar endast symtomlindrande eftersom det inte finns något botemedel för 

IBS i dagsläget. Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap om betydelsen 

av genus i vården med tanke på att kvinnor och män idag inte har samma 

förutsättningar i vården. Sjuksköterskor kommer möta personer med IBS i 

vården och majoriteten kommer att vara kvinnor, det är därför av betydelse 

att vara medveten om deras upplevelse av sjukdomen för att kunna ge dessa 

kvinnor bästa möjliga vård. 

Syfte: Syftet var att belysa kvinnliga patienters upplevelse av att leva med Irritable 

Bowel Syndrome (IBS). 

Metod: Metoden som användes var en litteraturöversikt. Författarna använde sig av 

elva artiklar till resultatdelen som hämtades från tre olika databaser, CINAHL 

complete, PubMed samt Medline. Fokus låg på artiklar med kvalitativ design 

dock användes även en artikel med kvantitativ design.  

Resultat: När författarna analyserade artiklarna trädde fem teman fram. Dessa teman 

var Sociala svårigheter och begränsningar, Att leva med en förändrad kropp, 

Hjälplöshet på grund av oförutsägbara symtom, Känslor av skam samt 

Misstro i mötet med vården.  

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Roys adaptionsmodell, vetenskaplig forskning 

och litteratur samt författarnas egna reflektioner. Författarna valde att 

diskutera de delar av resultatet som ansågs av dem vara viktigast. 

Nyckelord: Irritable Bowel Syndrome, IBS, kvinnor, upplevelser  

 



  
 
 

 

Abstract 

 

Background: Irritable Bowel Syndrome (IBS) is a common stomach and intestinal disease 

that is twice as common in women as in men. The cause of IBS has not been 

determined, however, the physical symptoms may be related to mental 

health. Studies show that women and men often experience different 

symptoms. The treatment for IBS is only symptom-relieving as there is no 

cure for IBS at the present time. It is important that nurses have knowledge 

of the importance of gender in health care, given that women and men today 

do not have the same conditions in health care. Nurses will meet people with 

IBS and the majority will be women, therefore it is important to be aware of 

their experience of the disease in order to provide these women with the best 

possible care. 

Aim: The aim was to enlighten how it is for women to live with Irritable Bowel 

Syndrome (IBS).  

Method: The method used for this study was a literature review. The authors used 

eleven articles for the result which were obtained from three different 

databases, CINAHL complete, PubMed and Medline. The focus was set on 

articles with a qualitative design, an article with a quantitative design was 

also used. 

Results: When the authors analyzed the articles, five themes emerged. These themes 

were Social hardships and limitations, Living with a changed body, 

Helplessness due to unpredictable symptoms, Feelings of shame as well as 

Missbelief in the meeting with healthcare. 

Discussion: The result was chosen to be discussed based on Roy's adaptation model. The 

authors chose to discuss the parts of the result that were considered to be the 

most important. 

Keywords: Irritable Bowel Syndrome, IBS, women, experiences 
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Inledning 

Vi som är författare till detta arbete valde att skriva en litteraturöversikt om kvinnors 

upplevelser av att leva med Irritable Bowel Syndrome (IBS). Vi vet att Irritable Bowel 

Syndrome (IBS) är en mag- och tarmsjukdom, samt att fler kvinnor än män är drabbade av 

denna diagnos. Sjukdomen innebär en orolig mage med symtom som buksmärtor, diarré och 

förstoppning. Vi har mött många kvinnor som lider av diagnosen IBS under vår 

verksamhetsförlagda utbildning men även i vårt privatliv. Vi vill därför få en djupare 

förståelse av vilka upplevelser de drabbade kvinnorna kan stöta på och hur dessa upplevelser 

präglar kvinnornas upplevelser av livskvalitet. Eftersom många människor lider av IBS i det 

tysta är det av stor vikt att sjuksköterskor har den kunskap som krävs för att kunna bemöta 

patienters upplevelser av att leva med IBS. Vi vill med denna litteraturöversikt beskriva 

kvinnors upplevelser av att leva med IBS, för att de kvinnor som vi kommer möta i vår 

kommande yrkesroll ska bli bemötta med den förståelse och kunskap som deras situation 

kräver. 

 

Bakgrund 

Irritable Bowel Syndrome (IBS) 

Canavan, West och Card (2014) visade med sin studie att Irritable Bowel Syndrome (IBS) är 

en vanligt förekommande kronisk sjukdom i mag- och tarmkanalen. IBS karakteriseras av 

buksmärtor och rubbade tarmvanor. De förändrade tarmvanorna kan innefatta diarré, 

förstoppning eller en variation av både delarna. IBS kategoriseras in i tre grupper beroende på 

symtom. IBS-D innebär att patienterna lider till mestadels av diarré, IBS-C innebär att 

patienterna lider till mestadels av förstoppning (a.a.). Choghakhoris, Abbasnezhads, Amanis 

och Alipours (2017) studie visade att man kan ha omväxlande symtom av diarré och 

förstoppning och detta kallas IBS-A. Soares (2018) förklarade i sin studie att IBS är en av de 

vanligaste tarmsjukdomarna och att ungefär 10-20% av den globala befolkningen är 

diagnostiserad med IBS. Choghakhori et al. (2017) beskrev att IBS är mer frekvent 

förekommande hos kvinnor jämfört med hos män.  

 

Patofysiologi och symtom 

Ericson och Ericson (2012) beskriver att IBS innebär en dysfunktion som påverkar hela mag- 

och tarmkanalen. Den gastrokoliska reflexen är oftast stark hos patienter med IBS. Detta kan 
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leda till plötsliga starka behov av tarmtömning efter måltider. Toleransen för tryckökning i 

rektum spelar också in i hur ofta behovet av snabb tarmtömning förekommer. Vid IBS kan 

ökad tarmperistaltik förekomma, vilket kan ge en ökad mängd slem i avföringen. Uppkomsten 

av IBS kan ha en genetisk komponent (a.a.). Weaver, Melkus och Henderson (2017) beskriver 

att faktorer som kan bidra till IBS är både fysiska och psykiska såsom kost, stress, depression, 

ångest och posttraumatiskt stressyndrom. Den fysiologiska orsaken till IBS är inte fastställd. 

Dock pekar studier på att det finns kopplingar mellan det centrala nervsystemet, det endokrina 

nervsystemet och det autonoma nervsystemet gällande uppkomsten av IBS. 

Canavan et al., (2014) beskrev i sin studie att symtomen för IBS innefattar 

avföringsrubbningar och buksmärtor. Dessa symtom är de mest dominerande symtomen vid 

IBS. Ericson och Ericson (2012) beskriver att symtomen kan förvärras efter måltid och vid 

stressiga situationer. Buksmärtorna kan minska efter tarmtömning. En känsla av ofullständig 

tarmtömning samt gasbildning är också vanligt förekommande besvär vid IBS. Björkman, 

Jakobsson-Ung, Ringström, Törnblom och Simrén (2015) visade med sin studie att det finns 

skillnader på symtomen mellan kvinnor och män med IBS. Studien visade att kvinnor mer 

ofta lider av förstoppning, mer svullnad och generellt mer olika typer av symtom av IBS än 

män. Det visade sig även att kvinnorna hade lägre livskvalitet än männen avseende känslor, 

fysisk funktion, energi, mat och sex. Även Choghakhori et al. (2017) har gjort en studie om 

skillnader mellan symtom hos män och kvinnor med IBS. I studien beskrev författarna att det 

är vanligare att kvinnor har IBS-C och IBS-A.  

  

Diagnostisering av Irritable Bowel Syndrome 

Ericson och Ericson (2012) beskriver att innan diagnosen IBS ställs genomgår patienterna 

olika undersökningar för att utesluta andra mag- och tarmsjukdomar. Utredningen ska utesluta 

malignitet, olika typer av inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar, celiaki och intoleranser 

av födoämnen. Patienter får genomgå prover och undersökningar såsom CRP, Hb, 

leverprover, F-Hb, kalprotektin, transglutaminasantikroppar, laktas gentest, koloskopi och 

biopsier. Visar denna utredning inga tecken på annan sjukdom kan diagnosen IBS ställas 

förutsatt att internationellt fastställda kriterier uppfylls (a.a.). Weaver et al., (2017) visade att 

det finns en modell som förklarar dessa diagnostiska kriterier, modellen kallas för Rome 

(Lacy et al. 2016) och bör användas för att fastställa diagnosen IBS. Weaver et al. (2017) 

beskriver två Rome modeller, Rome III och Rome IV. Gemensamt för både Rome III och IV 

är att patienter ska ha haft symtom i över sex månader och symtomen ska ha varit aktiva de 
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senaste tre månaderna. Enligt Rome III ska symtomen förekomma minst tre gånger i månaden 

och enligt Rome IV ska symtomen förekomma minst en gång i veckan. Lacy och Patel (2017) 

visade att Bristolskalan kan användas för att diagnostisera IBS. Bristolskalan är även bra för 

patienter att använda då de ska beskriva sina tarmvanor. Skalan delas upp i sju olika kriterier 

för konsistens av feces. Typ ett, två, sex och sju samt ibland fem räknas som onormala 

tarmvanor. Typ ett och två räknas som förstoppning medan fem, sex och sju räknas som 

diarré.  

  

Behandling 

Weaver et al. (2017) beskrev att IBS är ett multifaktoriellt tillstånd, därför kan 

behandlingsmetoderna variera. Behandlingen som ges vid IBS kan vara både farmakologisk 

samt icke farmakologisk.  

 

Farmakologisk behandling 

Weaver et al. (2017) beskrev att den farmakologiska behandlingen varierar beroende på om 

patienterna till mestadels lider av diarré eller förstoppning. Om patienterna lider av både 

delarna kan en kombinationsbehandling vara aktuell. Målet med behandlingen är att lindra 

symtomen. Ericson och Ericson (2012) beskriver att vid återkommande diarrébesvär kan 

läkemedel såsom Dimor, Imodium/Loperamid och Travello prövas. Dessa läkemedel har få 

biverkningar och kan doseras av patienter själva utifrån behov. Loperamid kan även användas 

i förebyggande syfte, om patienter till exempel vet om att risk för diarré föreligger vid vissa 

situationer. Författarna beskriver vidare att Papaverin har en god effekt mot kramper i buken, 

även detta är ett preparat som har få biverkningar. När patienter har psykiska besvär av IBS 

kan antidepressiva medel såsom Citalopram användas. Citalopram och andra antidepressiva 

läkemedel har visat stor effekt mot IBS även då patienter inte har haft psykiska besvär (a.a.). 

 

Omvårdnadsåtgärder och egenvård 

Weaver et al. (2017) beskrev att en viktig aspekt i alla behandlingsmetoder vid IBS är 

patientutbildning. Icke farmakologiska metoder såsom justeringar av kosten och regelbunden 

motion utgör en stor del av behandlingen vid IBS. Kognitiv beteendeterapi och psykoterapi 

kan vara ett alternativ för patienter med IBS. Ericson och Ericson (2012) beskriver att en 

viktig omvårdnadsåtgärd är att ge patienterna ett lugnande besked om utredningen är utförd 

utan anmärkning. Det ska klargöras tydligt för patienter att det inte finns någon allvarlig 
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bakomliggande mag-och tarmsjukdom efter alla undersökningar. För en enklare kartläggning 

av uppkomsten till besvären bör patienter föra en dagbok över kosten och besvären. Patienter 

bör informeras om egenvårdsåtgärder, som att äta regelbundet samt att pröva öka sitt intag av 

fibrer och vätska. Dock bör det ökade fiberintaget utvärderas då vissa patienter har en ökad 

känslighet vilket kan leda till buksmärtor. Patienter kan använda bulkmedel vid behov och 

motionera för att stimulera tarmmotoriken. Ett minskat intag av mjölkprodukter kan minska 

gasbesvär (a.a.). Ghiyasvandian, Ghorbani, Zakerimoghadam, Purfarzad, & Kazemnejad 

(2016) beskrev i sin studie att avslappningsövningar kan vara en lämplig egenvårdsåtgärd. 

Sjuksköterskor har en viktig roll för planeringen och implementeringen av 

egenvårdsåtgärderna, som ska syfta till att dämpa symtomen och främja patienters 

livskvalitet. 

  

Sjuksköterskors roll 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att en bra hälsofrämjande omvårdnad ska utgå 

ifrån patienters egna uppfattningar om vad hälsa är för dem. Sjuksköterskor bör arbeta 

personcentrerat och utifrån patienters livssituation samt behov. Syftet med hälsofrämjande 

omvårdnad är att hjälpa patienter och deras närstående att förhålla sig till de situationer som 

akuta eller långvariga sjukdomar kan medföra. Vid omvårdnadsmoment såsom exempelvis 

injektioner, omläggningar och inskrivningssamtal har sjuksköterskor ett stort hälsofrämjande 

potential, då sjuksköterskor i dessa möten kan visa intresse för patienters och deras 

närståendes situation. Sjuksköterskor kan med hälsofrämjande omvårdnad hjälpa de drabbade 

att känna kontroll över och förstå den nya situationen som sjukdomen kan medföra (a.a.).  

 

Bemötande i vården  

Fossum (2013) beskriver att bemötande i vården är ett svårdefinierat begrepp men det kan 

bland annat innefatta komponenter som hjälpsamhet, vänlighet, människosyn och 

människovärde, kvalitet, information, uppträdande, mottagande, engagemang och värme samt 

respekt. Bemötande i vården kan vidare beskrivas som sättet vårdpersonal tar emot patienter, 

hur de hälsar, och vilket kroppsspråk de har. Ett bristande bemötande kan bland annat 

förklaras som ett okunnigt, osäkert och oengagerat bemötande. Att ge ett gott bemötande kan 

vara utmanande för vårdpersonal men det är en viktig faktor för att vården ska fungera på ett 

optimalt sätt. Ett bristande eller felaktigt bemötande kan leda till negativa konsekvenser för 

patienter (a.a.).  
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Genusperspektiv i vården 

Världshälsoorganisationen (WHO, u.å) beskriver att genus är socialt konstruerade 

föreställningar om kvinnor och män. Föreställningarna kan innefatta normer och roller i 

samhället gällande vad som är manligt och kvinnligt. De allra flesta människor föds med ett 

kön, och utifrån könet lär sig individen att agera och bete sig på ett sätt som stämmer överens 

med de rådande normerna för könet. Att inte passa in i den rådande könsrollen kan leda till 

stigma och utanförskap vilket kan ha inverkan på individers hälsa (a.a.).  

Määttä och Öresland (2014) beskriver att uppfattningar om hur män och kvinnor är kan 

påverka möten mellan patienter och vårdpersonal. Vårdpersonalens föreställningar om hur 

män och kvinnor bör vara som patienter kan påverka bemötandet gentemot patienterna, vilket 

kan ha inverkan på patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Enligt Smirthwaite (2019) kan 

föreställningarna om de olika könen leda till att män och kvinnor får olika slags utredningar 

och behandlingar även om medicinsk motivering saknas. Määttä och Öresland (2014) 

beskriver att det finns kunskapsbrister gällande könets betydelse i vården, och att män och 

kvinnor inte har lika tillgång till vård är numera ett faktum. Övergripande har män större 

fördelar framför kvinnor inom vården. Kunskapen om könens olika villkor i vården måste 

både ökas såväl som spridas (a.a.). 

 

Problemformulering 

Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en vanlig mag- och tarmsjukdom som är dubbelt så vanlig 

hos kvinnor som hos män. Orsaken till IBS är inte fastställd dock kan de fysiska symtomen ha 

koppling till den psykiska hälsan. Diagnosen ställs utifrån patienters symtom tillsammans 

med anamnes och studier visar att kvinnor och män ofta har olika symtom vilket är viktigt att 

känna till. Behandlingen för IBS verkar endast symtomlindrande då det inte finns något 

botemedel för IBS i dagsläget. Behandlingen kan vara farmakologisk samt icke-

farmakologisk. Sjuksköterskor spelar en viktig roll i att identifiera lämpliga 

egenvårdsåtgärder vid behandling av IBS, samt i att hjälpa patienter med implementeringen 

av dessa. Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap om genusets betydelse i vården med 

tanke på att kvinnor och män idag inte har samma förutsättningar i vården. Sjuksköterskor 

kommer möta personer med IBS i vården och majoriteten kommer att vara kvinnor. Det är 

därför av betydelse att vara medveten om deras upplevelse av sjukdomen för att kunna ge 

dessa kvinnor bästa möjliga vård.  
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Syfte 

Syftet var att belysa kvinnliga patienters upplevelser av att leva med Irritable Bowel 

Syndrome (IBS). 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I denna litteraturöversikt kommer Callista Roys adaptionsmodell (Roy, 2009) att appliceras på 

resultatet i resultatdiskussionen. Roys adaptionsmodell valdes att användas av författarna 

eftersom den ansågs lämplig då det kan antas att diagnosen IBS kan innebära att patienter 

behöver anpassa sig till deras sjukdom. Roys adaptionsmodell förklarar hur patienter är i 

behov av att anpassa sig till en föränderlig tillvaro som en sjukdom kan medföra. Den 

beskriver även sjuksköterskors roll samt behovet av stöd som patienter behöver i från 

vårdpersonal. 

Roy (2009) beskriver vikten av anpassning i form av en adaptionsmodell för patienter som 

lever i en föränderlig tillvaro. Ohälsa och lidande kräver att de drabbade kan anpassa sig till 

den förändrade situationen som de befinner sig i, och på så sätt försöka bemästra situationen 

då det kan främja individers integritet och hälsa. För detta kan patienter behöva 

sjuksköterskors stöd. Det krävs en medvetenhet hos sjuksköterskor om att fullständigt 

välbefinnande på det fysiska, psykiska och sociala planet inte alltid går att uppnå hos alla 

patienter. Sjuksköterskors uppgift blir då att bidra till att göra det bästa av förutsättningarna 

som finns. Roys adaptionsmodell är en teori om att människan ingår i ett system där 

människan anpassar sig efter sin omgivning, men hon skapar även förändringar i den. 

Modellen utgår ifrån en helhetssyn på människan. Modellen beskriver att människan blir 

påverkad av olika stimuli i från sin omgivning, dessa stimuli kallas även för inputs. Ett stimuli 

kan exempelvis vara en typ av föda, eller en sjukdom. När människan sedan har processat ett 

stimuli skapas olika reaktioner och beteenden som kallas för outputs. Målet i 

adaptionsmodellen är att uppnå en jämvikt mellan stimuli och reaktion, det vill säga inputs 

och outputs, då detta skapar en jämvikt i människans tillvaro. Detta sker genom att människan 

utvecklas och aktivt anpassar sig till den föränderliga tillvaron som ett stimuli kan medföra. 

Det är sjuksköterskors uppgift att stödja patienter i att utvecklas och att anpassa sig när 

förändringar som kan påverka patienters hälsa negativt sker. Denna modell kan sammanfattas 

som att patienter behöver adaptera till de omständigheter som livet medför för att utvecklas 

och främja sin integritet och hälsa.   
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Metod 

Författarna har skrivit en litteraturöversikt. Friberg (2017) beskriver att en litteraturöversikt 

kartlägger det aktuella kunskapsläget inom ett specifikt ämne. Denna kartläggning kan ge 

kunskap om hur vården kring ett specifikt område ser ut. Därmed kan brister i vården 

identifieras och underlag till förbättring kan framkomma.  

 

Datainsamling 

De databaser författarna har använt för att samla in data till denna litteraturöversikt är 

PubMed, Medline och CINAHL Complete. Författarna valde PubMed och Medline för att det 

finns ett brett utbud av data som berör biomedicin, vårdvetenskap, och psykologi. Medline 

valdes även på grund av att det finns ett brett utbud av data tillgängligt i fulltext. CINAHL 

Complete valdes av författarna då det finns relevant data som berör vårdvetenskap. 

Författarnas datainsamling bestod av både kvalitativa och kvantitativa artiklar, dock 

prioriterades kvalitativa artiklar då syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

IBS. Författarna har använt sig av ämnesord vid databassökningarna då det enligt Östlundh 

(2017) är en effektiv teknik för att hitta relevant data. En boolesk sökteknik har använts för att 

kombinera de olika sökorden. Författarna har använt sig av operatorerna AND och OR. 

Författarna har även använt sig av sökhistoriken för att kombinera de olika sökorden. De 

sökord som författarna har använt sig av är “irritable bowel syndrome”, “life experiences”, 

”experiences”, “quality of life”, ”life change events”, ”women”, ”female” ”gender”, ”sex 

factors”, ”nursing”, ”patient perspective” och “phenomenological research”. Dessa sökord 

valdes av författarna för att hitta relevant data som speglar syftet med denna litteraturöversikt. 

Med hjälp av dessa sökord fann författarna 126 studier. För fullständig sökmatris, se (bilaga 

1). 

  

Urval 

Enligt Östlundh (2017) är det viktigt att göra ett lämpligt litteraturval för att få fram relevant 

data för litteraturöversikten. Det görs genom att använda de avgränsningsfunktioner som finns 

i databaserna. I denna litteraturöversikt var urvalet av artiklar begränsat för att få fram 

relevant data som besvarade syftet. En begränsning på 20 år gjordes för att få tillräckligt 

många relevanta artiklar att använda till resultatdelen. De artiklar som valdes till att ingå i 

resultatet var publicerade mellan 2001 och 2019. Inga begränsningar utifrån kön och ålder 
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gjordes i urvalet eftersom det begränsade mängden av datamaterial som besvarade syftet. 

Dock inkluderades endast artiklar som tydligt visade kvinnors upplevelser även om artiklar 

där mäns upplevelser också ingick i resultatet. Författarna exkluderade inga artiklar baserat på 

ursprungsland. De vetenskapliga artiklarna som har använts kommer från Sverige, Kanada, 

USA samt Taiwan. För att inkluderas i denna litteraturöversikt skulle artiklarna vara peer-

reviewed, skrivna på engelska samt etiskt granskade alternativt skulle alla deltagare i 

studierna ha gett sitt godkännande till att delta. De artiklar som inte uppnådde dessa krav 

exkluderades ur litteraturöversikten. För att hitta relevanta artiklar som besvarade syftet med 

denna litteraturöversikt lästes först artiklarnas titel sedan abstraktet. Om abstraktet i artiklarna 

innehöll data som var aktuellt för denna litteraturöversikts syfte, lästes och analyserades hela 

artikeln för att avgöra om den var användbar i litteraturöversikten. Av de 126 artiklarna som 

författarna fann under datainsamlingen valdes 11 artiklar ut.  

 

Analys 

För analys av datamaterial anlades ett helikopterperspektiv, vilket enligt Friberg (2017) 

innebär att författarna ska vara öppna och inte endast se de delar av datamaterialet som lyfter 

fram vissa aspekter. Därför granskades artiklarna som ingick i denna litteraturöversikt av 

författarna först individuellt och sedan gemensamt för att säkerställa att författarna tolkat 

artiklarna på samma vis och för att få ett helhetsperspektiv av insamlad data. Efter 

granskningen av datamaterialet dokumenterade författarna kortfattat varje artikels syfte, 

metod och resultat i en matris (se bilaga 2). Resultaten i artiklarna tematiserades i olika 

rubriker som svarade på litteraturöversiktens syfte. Dahlborg-Lyckhage (2017) beskriver att 

teman utgör resultatbeskrivningen och dessa tas fram genom att analysera de olika texterna 

utifrån syftet och problemformuleringen för litteraturöversikten. Detta gjordes genom att först 

översätta artiklarna från engelska till svenska för att författarna skulle få en djupare förståelse 

för innehållet. Vid granskningen av artiklarna genomfördes en gruppering av innehållet 

utifrån likheter och skillnader för att sedan bilda temana till resultatdelen.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Kjellström (2012) beskriver att forskningsetik är en viktig aspekt under alla moment som 

genomförs i ett forskningsprojekt. Forskningsetiken kan beskrivas som etiska aspekter i ett 

forskningsprojekt som ska syfta till att bevara deltagarnas integritet, grundläggande rättigheter 

och självbestämmande. Författare till denna litteraturöversikt valde att endast inkludera etiskt 



  9 (30) 
 

granskade artiklar alternativt att alla deltagare gett sitt medgivande till att delta i studierna. 

Vid skrivandet av litteraturöversikter finns det en risk för feltolkningar och att grupper 

beskrivs nedlåtande (a.a.). Författarna till denna litteraturöversikt riskerade att feltolka det 

datamaterial som användes på grund av språkbarriärer och därmed fanns det en risk för att 

resultatet av litteraturöversikten skulle bli missvisande. För att undvika forskningsetiska 

brister har författarna översatt materialet på ett så korrekt vis som möjligt genom att använda 

ett översättningslexikon. Vid påträffande av engelska termer som författarna inte behärskade 

slogs termen upp för att översättas till svenska. Det fanns även en risk att resultatet i 

litteraturöversikten skulle bli missvisande då författarna skulle kunna ha lyft fram de delar av 

datamaterialet som speglade deras förförståelse av att leva med IBS. Författarnas förförståelse 

av IBS är att det kan påverka kvinnors liv negativt. För att denna förförståelse inte skulle 

genomsyra litteraturöversiktens resultat har allt material som redovisats i resultatet och var 

relevant för syftet framgått i litteraturöversikten.  

 

Resultat 

Syftet var att belysa kvinnliga patienters upplevelser av att leva med Irritable Bowel 

Syndrome (IBS). När författarna analyserade artiklarna trädde fem stycken teman fram. Dessa 

teman var (1), Sociala svårigheter och begränsningar, (2), Att leva med en förändrad kropp, 

(3), Hjälplöshet på grund av oförutsägbara symptom, (4), Känslor av skam samt (4), Misstro i 

mötet med vården.  

 

Sociala svårigheter och begränsningar  

Kvinnor reflekterade över de svårigheter och begränsningar som diagnosen medförde i det 

sociala livet (Bengtsson, Ohlsson & Ulander, 2007; Lu, Chen, Chen & Ou, 2009; Skrastins & 

Fletcher, 2018; Schneider & Fletcher, 2008). Kvinnorna var oroliga över begränsningarna 

som diagnosen medförde, de ville ha ett normalt liv men ansåg att diagnosen styrde och 

begränsade deras frihet och deltagande i det sociala livet (Bengtsson et al., 2007). De flesta 

kvinnorna resonerade om att de ville kunna genomföra aktiviteter som att resa och sova över 

hos bekanta samt träna utan att behöva tänka på sin tarmproblematik. Till följd av 

begränsningarna som diagnosen medförde minskade kvinnornas sociala kontakter och de var 

tvungna att noggrant planera deras dagliga aktiviteter runt tillgängligheten av toaletter (Lu et 

al., 2009). Flera av kvinnorna uttryckte att de inte kände sig normala i jämförelse med 

personer i sin omgivning genom att de inte kunde delta i samma sorts aktiviteter (Nguyen, 
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Malone, Bailey & Lapum, 2018; Schneider, Jamieson & Fletcher, 2009). De upplevda 

svårigheterna av att anpassa sig till sociala normer gällande hur kvinnor ska bete sig och 

fungera kunde leda till upplevelser av isolering (Nguyen et al., 2018). Symtomen som 

diagnosen medförde hade negativ inverkan på kvinnornas sociala liv, då symtomen kunde 

uppkomma under tillfällen då kvinnor jobbade, var i skolan eller när de var ute med vänner 

(Skrastins, & Fletcher, 2018). Detta påverkade deras arbetskarriär negativt (Faresjö et al., 

2007).  

Kvinnorna beskrev en upplevelse av förlust av sociala aktiviteter, som att inte kunna 

avnjuta en måltid med familj och vänner på grund av osäkerheten om huruvida maten som 

serverades skulle trigga igång symtom ifrån magen (Schneider & Fletcher, 2008). De kunde 

även behöva avstå ifrån andra sociala sammankomster, vilket kunde leda till upplevelser av 

att känna sig utanför, men även skuldkänslor över att vara tvungna att ställa in en tidigare 

bestämd träff med familj och vänner i sista minuten. Kvinnorna upplevde att de blev en börda 

för andra i sin omgivning och skuldkänslor kunde uppstå om de på grund av deras IBS 

orsakade en försening av gruppaktiviteter (Lu et al., 2009). Kvinnor beskrev hur de mötte 

oförståelse från folk i sin omgivning vilket i sin tur kunde leda till dåliga relationer med 

vänner och andra personer i deras sociala liv (Skrastins & Fletcher, 2018). Kvinnorna skapade 

ett restriktivt beteende gällande vilka aktiviteter som de kunde delta i på grund av att de 

upplevde en rädsla för en akut attack av symtomen. Även andra symtom som trötthet och 

smärta kunde påverka kvinnornas motivation och vilja av att delta i deras dagliga aktiviteter 

(Schneider & Fletcher, 2008). Det restriktiva beteendet av aktiviteter hade inverkan på 

kvinnornas upplevelse av välbefinnande. Att behöva undvika sociala sammankomster och 

aktiviteter hade negativa sociala konsekvenser i form av upplevelser att gå miste om roliga 

och sociala erfarenheter.  

 

Att leva med en förändrad kropp 

Det var flera studier som visade att kvinnorna led av hur IBS förändrade deras utseende 

såsom svullen och förstorad buk, bland annat på grund av en ökad gasbildning (Björkman, 

Dellenborg, Ringström, Simrén & Jakobsson Ung, 2014; Håkanson, Sahlberg-Blom, Nyhlin 

& Ternestedt, 2009; Nguyen et al., 2018). De beskrev att de hade svårt att hitta kläder som 

kunde dölja deras uppblåsthet samt att de skämdes över hur deras mage såg ut. Kvinnorna 

beskrev att de kände sig tjocka och fula när deras bukar var uppblåsta (Håkanson et al. 2009). 

En upplevelse av att inte känna sig attraktiv och en oro över hur andra människor i sin 



  11 (30) 
 

omgivning tyckte och tänkte om dem var även förekommande och dessa upplevelser kunde 

relateras till den traditionella könsnormen av kvinnlig skönhet. Uppblåstheten ledde till en 

missnöjdhet med hur kroppen såg ut (Nguyen et al., 2018). Diagnosen medförde en svårighet 

att anpassa sig till de sociala normerna av utseende och beteende, vilket kunde leda till en 

upplevelse av att behöva dölja defekterna i strävan efter att framstå som mer attraktiv. 

Kvinnorna drabbades hellre av diarré då det bidrog till att få en platt mage till skillnad från 

förstoppning där de drabbade kvinnorna upplevde att de kände sig otympliga och fick ökad 

vikt på grund av förstoppningen och störde sig på vikten som stannade kvar i deras kroppar 

(Lu et al., 2009). Kvinnorna irriterade sig över den extra vikten som förstoppningen ledde till, 

inte förstoppningen i sig. Upplevelser av att vara obekväm med hur kroppen såg ut hade 

negativ inverkan på kvinnornas liv (Skrastins & Fletcher, 2018). 

 

Hjälplöshet på grund av oförutsägbara symtom  

På grund av de okontrollerbara symtomen som IBS kan medföra upplevde kvinnor en negativ 

inverkan på deras liv (Schneider & Fletcher, 2008; Skrastins & Fletcher, 2018; Bengtsson et 

al., 2007). En upplevelse av hjälplöshet kunde uppstå (Schneider & Fletcher, 2008; Jarett, 

Visser & Heitkemper, 2001). Osäkerheten om vad som orsakar symtomen kunde leda till 

denna upplevelse av hjälplöshet då de inte kunde kopplas till ett specifikt födoämne eller 

andra levnadsvanor (Jarett, Visser & Heitkemper, 2001). Kvinnorna upplevde att de var 

kontrollerade av sin sjukdom och att de inte kunde påverka sin egen situation i att leva med 

diagnosen (Schneider & Fletcher, 2008). Oförmågan att kontrollera symtomen ledde till 

frustration hos kvinnorna. Kvinnorna uttryckte att de oförutsägbara symtomen hade negativ 

inverkan på deras liv, oförutsägbarheten var stressfull och frustrerande (Skrastins & Fletcher, 

2018). Kvinnorna kunde drabbas av upplevelser som oro och rädsla av att symtomen skulle 

komma plötsligt när dem skulle ut och resa. Oron för de oförutsägbara symtomen kunde även 

leda till frånvaro från skola samt aktiviteter. Kvinnorna beskrev att de oförutsägbara 

symtomen skapar begränsningar som att behöva ta reda på exakt var toaletter finns när de ska 

någonstans (Bengtsson et al., 2007). De önskade att de hade normala tarmvanor så att de 

skulle slippa skynda iväg till en toalett vid uppkomsten av symtom.  

 

Känslor av skam 

Kvinnorna beskrev att de på grund av IBS regelbundet skämdes och upplevde känslor av 

skam (Schneider & Fletcher, 2008; Lu et al., 2009; Skrastins & Fletcher, 2018; Björkman et 
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al., 2014; Schneider et al., 2009). Kvinnorna upplevde det som pinsamt att vid en attack av 

symtomen behöva släppa det dem gjorde för stunden för att gå på toaletten (Schneider & 

Fletcher, 2008). Kvinnorna beskrev en oro över att folk skulle veta var de gick och varför. Att 

försöka hitta en ursäkt till varför man behövde avvika från det man höll på med för stunden 

beskrevs som pinsamt och svårt. Det plötsliga behovet av ett toalettbesök kunde vara en stor 

orsak till upplevelse av skamkänslor för kvinnorna när de deltog i sociala aktiviteter (Lu et al., 

2009). Vidare beskrevs en känsla av utsatthet av att använda offentliga toaletter på grund av 

ljuden och lukten som skulle kunna uppkomma (Schneider & Fletcher, 2008). Det beskrevs 

även som pinsamt att vara drabbad av högljudda tarmrörelser (Skrastins & Fletcher, 2018). 

Kvinnorna upplevde att symtomen från mag- och tarmkanalen var pinsamma så som att 

släppa gaser, att rapa och att göra ifrån sig höga ljud när de befann sig på toaletten (Björkman 

et al., 2014).  

Rädslan över att utsättas för en genant situation såsom att inte hitta en toalett vid en akut 

attack av symtomen verkade kunna motivera vissa av kvinnorna att undvika födoämnen som 

skulle kunnat ha triggat symtomen (Schneider et al., 2009). Upplevelserna av skam och 

pinsamhet kunde spädas på ytterligare på grund av att kvinnorna var tvungna att informera 

och utbilda personer i sin omgivning om sin diagnos (Schneider & Fletcher, 2008). Detta 

moment upplevdes som mycket genant och svårt, speciellt om det rörde sig om att behöva 

informera en partner om sina besvär. För att slippa känna skamkänslor kunde kvinnorna 

känna sig tvungna att hålla deras situation hemlig från personerna i sin omgivning. 

Upplevelserna av pinsamhet och skam som diagnosen medförde hade stor inverkan på 

kvinnornas emotionella hälsa (a.a.).  

 

Misstro i mötet med vården 

Kvinnor upplevde att de blev dåligt bemötta i mötet med vården och att de blev missförstådda 

(Skrastins & Fletcher, 2018; Lu et al., 2009; Björkman et al., 2014; Bengtsson et al., 2007). 

Kvinnorna beskrev att mötet med vården kunde upplevas som obekvämt och att de skämdes 

när de endast kunde beskriva sina symtom utan några objektiva tecken (Björkman et al., 

2014). Det förekom även att kvinnorna fick höra av vårdpersonal att det inte fanns några 

objektiva tecken på att något var fel och att de därför inte led av någon sjukdom (Bengtsson et 

al., 2007). Upplevelser av att inte bli förstådd av vårdpersonal och en känsla av att sina 

symtom blev avfärdade förekom hos kvinnorna (Skrastins & Fletcher, 2018). De fick ofta 

höra att anledningen till deras symtom var nervositet eller depression (Björkman et al., 2014), 
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eller andra psykosomatiska faktorer såsom stress (Lu et al., 2009). Desto mer kvinnorna 

berättade om deras symtom desto lättare var det för vårdpersonalen att avfärda kvinnorna som 

gnälliga och neurotiska (Björkman et al., 2014). De upplevde att vårdpersonalen inte var 

sympatisk inför deras problem och att de inte fick hjälp av vården (Lu et al., 2009). 

Kvinnorna upplevde att de blev minimerade i mötet med vården (Björkman et al., 2014).  

Kvinnorna kunde få rådgivning av vårdpersonal om att försöka med avslappning eller att ta 

semester som en behandlingsmetod, en upplevelse av besvikelse på vården kunde då uppstå 

(Lu et al., 2009). Mötet med vården beskrevs som smärtsamt och kvinnorna började tvivla på 

deras egna upplevelser av symtomen och en del undrade om de höll på att bli galna 

(Björkman et al., 2014). Kvinnorna kunde få höra av vårdpersonal att deras problem bara 

fanns i deras huvud och deras upplevelser av psykisk ohälsa började då bli starkare 

(Bengtsson et al., 2007). Kvinnorna upplevde att de blev missförstådda då vårdpersonalen 

förringade deras problem, vilket kunde leda till att de upplevde att de blev förolämpade av 

mötet med vården. Kvinnorna hade sökt vård för sina symtom upprepade gånger men hade 

endast fått besked om att deras problem berodde på stress eller en psykisk störning, vilket 

kunde leda till en desperat sökning av en förklaring till symtomen för att kunna få hjälp till att 

må bättre (a.a.). En del kvinnor beskrev att de i mötet med vården fick råd om 

livsstilsförändringar, vilket kunde leda till en upplevelse av skuld över att inte leva så som 

man borde gällande fel kost och för hög stressnivå (Björkman et al., 2014). Detta kunde leda 

till att kvinnorna upplevde att det var deras eget fel att de hade problem med symtom ifrån 

magen. Kvinnorna upplevde att råden gällande kost som de fick av vårdpersonalen var 

otillfredsställande och inte hjälpsamma, vilket kunde leda till upplevelser av förvirring och 

frustration (Jamieson, Fletcher & Schneider, 2007). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversiktens metod kommer i denna del att diskuteras. Arbetsprocessens styrkor och 

svagheter kommer att redogöras för. Den valda metodens styrkor och svagheter kommer i 

denna del att diskuteras. En litteraturöversikt med fokus på kvalitativa vetenskapliga artiklar 

har genomförts. Elva vetenskapliga artiklar tillämpades som underlag för resultatet. Till en 

början hade författarna sex kvalitativa artiklar samt fyra kvantitativa artiklar. När artiklarna 

lästes igenom konstaterades det att de flesta kvantitativa artiklarna inte gick att inkludera i 
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litteraturöversikten på grund av att för lite av datamaterialet svarade på syftet. Nya sökningar 

genomfördes vilket resulterade i tio kvalitativa artiklar samt en kvantitativ artikel.  

Fokus har legat på kvalitativa artiklar eftersom de enligt Friberg (2017) beskriver personers 

upplevelser, vilket kan ses som en styrka då syftet var att belysa upplevelser. En kvantitativ 

vetenskaplig artikel har använts då utbudet av relevant kvalitativ data var otillräckligt för att 

kunna besvara syftet. Inklusionen av den kvantitativa artikeln kan ses som en svaghet då den 

var svårare att analysera utifrån litteraturöversiktens syfte. Dock kan det ses som en styrka då 

denna kvantitativa artikel belyste upplevelser från en stor grupp människor. 

Majoriteten av artiklarna kommer från Sverige och Kanada. På grund av det begränsade 

utbudet av data genomfördes ingen exklusion baserat på artiklarnas ursprungsland. 

Författarna är medvetna om att majoriteten av artiklarna kommer från västvärlden, vilket 

ansågs vara delvis positivt då författarnas kommande yrkesroll som sjuksköterskor kommer 

att ta plats i västvärlden. Författarna är medvetna om att resultatet kunde ha stärkts om artiklar 

från flera länder hade använts. Författarna ansåg dock att det fanns mer relevant data i 

artiklarna från västvärlden, då faktorer såsom syn på patienter, kvaliteten på vården och 

kosthållning generellt kan ha fler likheter än i övriga delar av världen. Att alla vetenskapliga 

artiklar som inkluderades i resultatet var skrivna på engelska kan ses som en svaghet. 

Engelska är inte författarnas modersmål och resultatet riskerade därför att bli missvisande. 

För att minimera risken för ett missvisande resultat användes översättningsverktyg. Däremot 

kan det även ses som en styrka att alla valda artiklar är på engelska då författarna ansåg att det 

var högst sannolikt att de var vetenskapliga eftersom att vetenskapliga artiklar ofta är skrivna 

på engelska.  

Artiklar där både män och kvinnors upplevelser redogjordes för ingick i underlaget för 

resultatet. Detta kan ses som en svaghet då syftet endast var att belysa kvinnors upplevelser av 

IBS, dock inkluderades endast artiklar där kvinnors upplevelser tydligt särskildes från 

männens upplevelser för att resultatet inte skulle riskera att bli missvisande. På grund av det 

tunna utbudet av relevant data har författarna även inkluderat artiklar där upplevelser av både 

Inflammatory Bowel Disease (IBD) och IBS framgår, vilket kan ses som en svaghet. För att 

inte riskera att resultatet skulle bli missvisande inkluderades endast artiklar där upplevelserna 

av IBD och IBS tydligt särskildes.   

Författarna är medvetna om att publicerings år 1999-2019 för artiklarna till resultatet är ett 

stort intervall. Vid starten av skrivandet valdes ett tio års intervall för att få de mest relevanta 

artiklarna. Författarna märkte dock att ett tidsintervall på tio år inte var tillräckligt då det inte 

fanns tillräckligt med artiklar som svarade på syftet. En ny databassökning med ett 15 års 
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intervall genomfördes sedan för att författarna skulle finna tillräckligt med data via den 

sökningen, även denna databassökning var otillräcklig. Författarna fick utöka sökningen till 

ett 20 års intervall, vilket kan ses som en svaghet då upplevelser av IBS kan ha förändrats 

sedan 20 år tillbaka. Det kan även ses som en styrka eftersom författarna fann fler kvalitativa 

artiklar vilket fick fram fler upplevelser som besvarade syftet.   

En del av artiklarna har samma författare. Det ifrågasattes huruvida dessa artiklar skulle 

inkluderas. Det ansågs att det var nödvändigt att inkludera dessa artiklar då det inte fanns 

tillräckligt med relevant data som berörde kvinnliga upplevelser av att leva med IBS. Att välja 

artiklar med samma författare kan ses som en svaghet då resultatet i dessa artiklar kan vara 

liknande men samtidigt som en styrka eftersom de författarna är väl insatta i diagnosen.  

Tre databaser användes för att få ett brett utbud av artiklar. Detta kan ses som en styrka 

eftersom alla artiklar inte finns i alla databaser. Artiklarna som inkluderades i 

litteraturöversikten var peer-reviewed, vilket kan ses som en styrka då detta försäkrade 

artiklarnas vetenskapliga kvalitet. 

 Då författarna ej hade hittat tillräckligt med relevanta artiklar som besvarade 

litteraturöversiktens syfte gjordes en sista sökning då ”phenomenological research” ingick 

som term. Detta gjordes för att få fram fler kvalitativa artiklar. Författarna är medvetna om att 

detta kan ses som en svaghet då ingen ytterligare sökning gjordes med denna term, dock 

uppkom flera artiklar som redan valts till resultatdelen vid denna sökning.  

En förförståelse för diagnosen IBS och en medvetenhet om att den ofta leder till negativa 

upplevelser fanns vilket kan ses som en svaghet. Vikten av att inte vara subjektiv under 

arbetets gång diskuterades av författarna, för att resultatet inte skulle bli missvisande. Fribergs 

(2017) helikopterperspektiv anlades av författarna vid analysen av artiklarna för att en 

helhetsbild av insamlad data skulle ta form. Detta kan ses som en styrka då ett 

helikopterperspektiv innebär att författarna ska tolka materialet på ett objektivt vis och inte 

endast lyfta fram vissa delar. Samarbetet mellan författarna har fungerat bra genom att ha en 

god kommunikation och högt till tak. Författarna har skrivit varje del av litteraturöversikten 

gemensamt för att kunna diskutera eventuella tankar som uppkommit och för att få stöd av 

varandra genom hela skrivprocessen. Detta kan ses som en styrka då båda författarna har 

fokuserat på litteraturöversiktens alla delar, till skillnad från om författarna hade delat upp 

arbetet och endast skrivit vissa delar. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med IBS. 

Resultatets fem teman visar att kvinnor i olika aspekter och kontext påverkas negativt av att 

leva med IBS. De fem teman som kommer att diskuteras är (1), Sociala svårigheter och 

begränsningar, (2), Att leva med en förändrad kropp, (3), Hjälplöshet på grund av 

oförutsägbara symtom, (4), Känslor av skam samt (5), Misstro i mötet med vården. Dessa fem 

teman kommer att diskuteras utifrån Roys adaptionsmodell, annan relevant forskning och 

litteratur samt författarnas egna reflektioner.  

I resultatet framgick det att kvinnorna upplevde sociala svårigheter till följd av sin IBS. 

Kvinnorna upplevde sociala förluster då de ofta var tvungna att avstå från sociala 

sammankomster och aktiviteter med familj och vänner. Roy (2009) beskriver med hjälp av sin 

adaptionsmodell att när en person drabbas av lidande och ohälsa så behöver denne hjälp att ta 

kontroll över och bemästra den förändrade tillvaron och situationen som sjukdomen kan 

medföra. Sjuksköterskor behöver stödja patienter i detta för att främja deras integritet och 

hälsa. Roys adaptionsmodell beskriver vidare att det är av vikt att sjuksköterskor är medvetna 

om att fullständig hälsa och välbefinnande på det sociala, fysiska och psykiska planet inte 

alltid är ett rimligt mål. Sjuksköterskornas uppgift blir då att hjälpa patienterna att göra det 

bästa utav de förutsättningar som finns. För att hjälpa IBS drabbade kvinnor som upplever 

sociala svårigheter och förluster är det därför av vikt att sjuksköterskorna kartlägger vilka 

förutsättningar patienterna har, för att kunna bidra till att göra det bästa utav dem. Genom att 

hjälpa IBS drabbade kvinnor att bemästra de sociala svårigheterna och förlusterna utifrån de 

individuella förutsättningar som finns så kan deras integritet och hälsa främjas.  

En annan viktigt aspekt som påverkade dessa kvinnors vardag var de oförutsägbara 

symtomen. Enligt Coutts (2019) var det viktigt att sjuksköterskor får en överblick över 

patienternas diet och levnadsvanor för att kunna hjälpa patienterna med en reducering av 

symtomen. En kartläggning bör genomföras tillsammans med patienterna för att hjälpa till 

med att utesluta faktorer som triggar symtomen. Sjuksköterskor bör ha en dialog med 

patienter angående hur symtomen påverkar dem, och utifrån detta ge stöd och råd för att 

reducera symtomen. Den upplevda hjälplösheten på grund av symtomen kan diskuteras vidare 

med hjälp av Roys adaptionsmodell. Roy (2009) beskriver att människan påverkas av stimuli, 

även så kallade inputs, ifrån sin omgivning. Hur människan reagerar på och agerar på dessa 

inputs kallas för outputs. Målet är att skapa en jämvikt mellan inputs och outputs för att 

människan ska kunna uppleva jämvikt i sin tillvaro. Ett födoämne eller en stressig situation 
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kan ses om ett stimuli för IBS drabbade kvinnor. Reaktionen kan bli en förekomst av 

symtomen från deras IBS. För att hjälpa IBS drabbade kvinnor till en jämvikt i tillvaron så 

måste sjuksköterskor stödja dessa kvinnor till att anpassa sig och bemästra den föränderliga 

tillvaron som stimulin kan medföra. Detta fenomen kan även kopplas till temat som berör att 

kvinnorna upplevde en förändrad kroppsbild. Sjuksköterskor kan även här hjälpa till med 

anpassning i den förändrade tillvaron, som i detta fall är en upplevelse av en förändrad 

kroppsbild, för att främja kvinnors hälsa och integritet.  

Kvinnorna upplevde känslor av skam och pinsamhet till följd av sin IBS. Kvinnorna 

upplevde att de inte kunde följa rådande samhällsnormer om hur en kvinna ska vara och bete 

sig. Enligt WHO (u.å) finns det föreställningar om hur kvinnor och män ska vara, detta kallas 

för genus. Att avvika från dessa föreställningar kan leda till utanförskap och ohälsa. 

Författarna tolkar detta som att när en kvinna drabbas av IBS och dess symtom kan det avvika 

ifrån den typiska normen om hur en kvinna skall vara vilket kan leda till ohälsa. Känslor av 

skam och pinsamhet kan vara en följd av att kvinnorna kände att de avvek från de rådande 

samhällsnormerna. Författarna anser att sjuksköterskor behöver ha kunskap om genusets 

betydelse i vården för att ge en god hälsofrämjande omvårdnad utifrån kvinnornas upplevelser 

av deras IBS. Detta stödjs även av Määttä och Öresland (2014) som beskriver att 

föreställningar om hur män och kvinnor bör vara och bete sig kan påverka möten mellan 

vårdpersonal och patienter. Kunskap om könens betydelse och olika villkor måste ökas såväl 

som spridas.  

Det framkom i flera av studierna att kvinnorna upplevde misstro i möten med vården och 

de upplevde att de inte blev tagna på allvar då sjukdomen saknade objektiva tecken. Detta 

bekräftas av Sallinens, Kukkurainens, Peltokallios och Mikkelssons (2011) studie om kvinnor 

som led av fibromyalgi. Studien visade att kvinnorna upplevde att de inte blev tagna på allvar 

i vården på grund av att sjukdomen saknade objektiva tecken. Weaver et al. (2017) menar att 

sjuksköterskor kan utgöra en positiv roll för patienter med IBS. Är sjuksköterskor observanta 

på symtom och tecken kan en tidig diagnos ställas, och därmed kan antalet onödiga tester 

minimeras. När diagnosen IBS har ställts kan omvårdnadsåtgärder som genomförs av 

sjuksköterskor öka välbefinnandet bland patienter med IBS. Kunskap om hur psykisk ohälsa 

och stress påverkar patienter med IBS kommer hjälpa sjuksköterskor att skräddarsy 

kommunikationen och patientinteraktionen i enlighet med detta. Enligt ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (2012) har sjuksköterskor ett ansvar att förmedla lyhördhet, medkänsla, 

respektfullhet, integritet och trovärdighet till patienter. Författarna tolkar detta som att 

sjuksköterskor som möter kvinnor med IBS bör hålla sig till denna etiska kod för att minimera 
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risken att dessa kvinnor känner sig misstrodda. Deechakawan, Heitkemper, Cain, Burr och 

Jarrett (2014) studie visar att sjuksköterskor spelar en viktig roll för patienter gällande 

patientutbildning och stöd för att identifiera fungerande egenvårdsstrategier.  

Författarna till denna litteraturöversikt anser att kvinnor som är drabbade av IBS till stor 

del lider av de rådande samhällsnormerna om hur kvinnor ska vara och bete sig då de IBS 

drabbade kvinnorna inte kan följa dessa rådande samhällsnormer. Författarna anser därför att 

det är av vikt att sjuksköterskor öppnar upp för samtal om detta med kvinnliga patienter för att 

ge dem möjlighet att sätta ord på sina känslor. Vidare anser författarna att det är viktigt att 

sjuksköterskor även öppnar upp för samtal om avföringsvanor med kvinnliga patienter, samt 

om andra symtom som kan tyckas vara genant att prata om. Det är viktigt att sjuksköterskor 

har ett fördomsfritt klimat i mötet med kvinnliga patienter för att IBS drabbade kvinnor ska 

våga prata om sina symtom och upplevelser kring sin diagnos. 

 

Kliniska implikationer  

Efter arbetet med denna litteraturöversikt framstår det klart för författarna att kvinnor med 

IBS upplever det väldigt bekymmersamt att leva med sjukdomen. Medvetenhet om detta är 

väsentligt för vår kommande profession som sjuksköterskor och även annan vårdpersonal i 

olika områden inom vården. Som sjuksköterska är det viktigt att i mötet med patienter, 

speciellt kvinnor, öppna möjlighet till att prata om avföringsvanor eftersom det från resultatet 

har framkommit att kvinnor ofta upplever sina symtom som pinsamma. Kvinnorna behöver 

stöttning i att acceptera och anpassa sig till sin sjukdom av sjuksköterskor eftersom den har en 

stor inverkan på det dagliga livet. Vad som var centralt i många artiklar var upplevelser av 

misstro från vården. Det är av stor betydelse att all vårdpersonal ger personcentrerad vård och 

förmedlar medkänsla och trovärdighet till alla patienter för att undvika upplevelser av misstro. 

Denna litteraturöversikt kan även användas som stöd till kvinnor som lever med IBS för att 

vara medvetna om att de inte är ensamma. Även anhöriga till kvinnor med IBS kan ha nytta 

av denna litteraturöversikt för att få en inblick i hur det är att leva med diagnosen. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Eftersom urvalet av artiklar var skralt anser författarna att det finns ett behov av fortsatt 

forskning om kvinnor och deras upplevelse av att leva med IBS. Författarna anser att 

kvalitativ forskning kan ge en god grund för att identifiera lidande som uppkommit till följd 

av upplevelserna kring att leva med en specifik diagnos. Mer kvalitativ forskning är därför av 
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relevans för att kunna ge en god patientcentrerad och hälsofrämjande vård. Författarna anser 

även att det skulle vara av relevans att forska vidare på sjuksköterskors upplevelser av att 

möta patienter med IBS, då dessa upplevelser skulle kunna påverka mötet med patienter som 

lider av IBS. Genom att kartlägga sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med IBS 

kan brister i vården identifieras och ett förbättringsarbete skulle kunna ta sin börja. Detta 

skulle kunna stärka vården av patienter med IBS.   

 

Slutsats  

Resultatet visar att IBS i olika skeenden har en negativ inverkan på drabbade kvinnors liv. En 

central upplevelse av att som kvinna leva med IBS var svårigheter och förluster i det sociala 

livet. Diagnosen begränsade kvinnornas deltagande i sociala aktiviteter, samt styrde och 

begränsade deras upplevelse av frihet. En annan negativ inverkan som kvinnorna upplevde 

var att leva med en förändrad kropp då diagnosen kunde orsaka en förstorad och svullen buk. 

Detta ledde till en svårighet att kunna anpassa sig till de rådande samhällsnormerna gällande 

utseende. En annan problematik var de oförutsägbara symtomen, vilket kunde leda till en 

upplevelse av hjälplöshet. En central återkommande upplevelse av att som kvinna leva med 

IBS var känslor av skam och pinsamhet. Dessa känslor kunde kopplas till de rådande 

samhällsnormerna om hur en kvinna ska vara och bete sig. I mötet med vården upplevde 

kvinnorna att de möttes av misstro och att de inte blev tagna på allvar. Sjuksköterskor har en 

viktig roll bland kvinnliga patienter med diagnosen IBS. Det är sjuksköterskors uppgift att 

hjälpa kvinnliga patienter att identifiera lämpliga egenvårdsrutiner och stödja dem i 

implementeringen av dessa. Genom att öka kunskapen om genusets betydelse i vården kan 

den bli säkrare och mer jämlik.   
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dialog som det togs 

anteckningar ifrån.  

Analys: Utifrån olika 

teman.  

Resultatet visar 5 olika teman som 

berör fysisk och mental hälsa, socialt 

välbefinnande, välfärd, energi och 

ork samt självförverkligande.  

Björkman, I., 

Dellenborg, L., 

Ringström, G., 

Simrén, M., & 

Jakobssom 

Ung, E. 

The gendered 

impact of 

Irritable Bowel 

Syndrome: a 

qualitative 

study of 

patients 

experiences.  

År: 2014 

Land: Sverige 

Tidskrift: Journal 

of Advanced 

Nursing 

Syftet med studien var 

att utforska hur IBS 

påverkade det dagliga 

livet ur ett 

genusperspektiv.  

Metod: Kvalitativ 

hermeneutisk metod.  

Urval: 19 patienter  

Datainsamling: 

Kvalitativa intervjuer i 

grupp och individuellt.  

Analys: Utifrån olika 

teman.  

Resultatet visar att ideal och tron om 

hur män och kvinnor ska se ut och 

bete sig ledde till ett lidande då de 

drabbade var tvungna att överge sina 

föreställningar om hur män och 

kvinnor ska vara. 

Faresjö, Å., 

Grodzinsky, E., 

Johansson, S., 

Wallander, M-

A., Timpka, T., 

& Åkerlind, I.  

A population-

based case-

control study of 

work and 

psychosocial 

problems in 

År: 2007 

Land: Sverige 

Tidskrift: American 

Journal of 

Gastroenterology 

 

Syftet med studien var 

att studera 

arbetsförhållanden, 

funktioner i arbetslivet, 

livskvalitet och 

psykologiska klagomål 

Metod: Kvantitativ 

metod 

Urval: 514 patienter 

Datainsamling: 

Frågeformulär om sömn, 

livskvalitet, jobb, 

Resultatet visade att IBS patienterna 

rapporterade betydligt oftare att deras 

dagliga prestanda i arbetslivet 

påverkades av deras mag- och 

tarmproblem. Kvinnliga IBS patienter 

rapporterade mindre beslutstagande 
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patients with 

irritable bowel 

syndrome – 

women are 

more serioursly 

affected than 

men 

bland IBS patienter i 

jämförelse med kön och 

ålders matchande 

kontrollgrupper.  

arbetsmiljö, ångest och 

depression. 

Analys: Statistisk analys.  

möjligheter när det gäller att planera 

sitt arbete påverkat av mag- och 

tarmproblemen.  

Håkansson, C., 

Sahlberg-Blom, 

E., Nyhlin, H., 

Ternestedt, B. 

Struggling with 

an unfamiliar 

and unreliable 

body: the 

experiences of 

irritable bowel 

syndrome 

År: 2009 

Land: Sverige 

Tidskrift: Journal 

of Nursing & 

Healthcare of 

Chronic Illnesses 

Syftet med studien var 

att beskriva fenomenen 

med att leva med IBS 

från ett livsvärlds 

perspektiv. 

Metod: Fenomenologisk 

kvalitativ metod. 

Urval: 9 personer mellan 

åldrarna 25-55 år  

Datainsamling: 

Fenomenologiska 

intervjuer med öppna 

frågor. 

Analys: Tematisk analys. 

Resultatet visar 6 teman. ’Att ha en 

förändrad självbild’, ’att skämmas’, 

’att inte lita på sin kropp’, ’att känna 

sig trött’, ’skuldbelägga sig själv’ och 

’att hitta lösningar’.  

Jamieson, A., 

Fletcher, P., & 

Schneider, M.  

 

Seeking control 

through the 

determination 

of diet: A 

qualitative 

investigation of 

women with 

irritable bowel 

syndrome and 

inflammatory 

bowel disease  

År: 2007 

Land: Kanada 

Tidskrift: Clinical 

Nurse Specialist 

Syftet med studien var 

att undersöka de levda 

upplevelserna i relation 

till diet av kvinnor med 

IBS eller IBD. 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 8 kvinnor i 

åldrarna18-23  

Datainsamling: 

Frågeformulär, 

matdagbok och 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Analys: Kvalitativ analys 

och tematisering.  

Resultatet visar att kvinnor som är 

diagnostiserade med IBS kunde 

uppleva mötet med vården som 

negativt.  

Jarrett, M., 

Visser, R., & 

Heitkemper, M. 

Diet triggers 

symptoms in 

women with 

irritable bowel 

syndrome 

År: 2001 

Land: U.S.A 

Tidskrift: 

Gastroenterology 

Nursing 

Syftet med studien var 

att undersöka kvinnor 

med IBS relation mellan 

symptomen av 

sjukdomen och deras 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 35 kvinnor i 

åldrarna 18-45 år 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Resultatet visar att kvinnor kunde 

uppleva en känsla av hjälplöshet till 

följd av de oförutsägbara symtom 

som IBS kunde medföra.  
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diet.  Analys: Fenomenologisk 

analys. 

Lu, Z.J., Chen, 

W., Chen, H., 

& Ou, M. 

Irritable Bowel 

Syndrome: The 

Bodily 

Experiences of 

Taiwanese 

Women 

År: 2009 

Land: Taiwan 

Tidskrift: Journal 

of Nursing Research  

Syftet med studien var 

att utforska 

Taiwanesiska kvinnors 

kroppsliga upplevelser 

av att leva med IBS.   

Metod: Kvalitativ 

intervju studie.  

Urval: 12 kvinnor mellan 

21-42 års ålder  

Datainsamling: 

Kvalitativa etnografiska 

intervjuer.   

Analys: Tematiserande 

analys.  

Resultatet visar att kvinnor led av sin 

IBS utifrån olika aspekter som 

berörde deras sociala liv med vänner 

och familj, vilket ofta kunde kopplas 

de oförutsägbara symtomen.   

Nguyen, M., 

Malone., 

Bailey, A., & 

Lapum, J.  

Womens’ 

experiences of 

intimate 

relationships 

while living 

with irritable 

bowel 

syndrome.  

År: 2018 

Land: Kanada 

Tidskrift: 

Gastroenterology 

Nursing 

Syftet med studien var 

att utforska kvinnors 

upplevelser av att vara 

intima förhållanden 

samtidigt som de lever 

med IBS. 

Metod: Kvalitativ studie 

Urval: 3 kvinnor mellan 

20-39 år  

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer.  

Analys: Holistisk 

innehålls narrativ analys. 

Resultatet visar att kvinnorna led av 

den påverkan som IBS har på 

utseendet samt svårigheterna att passa 

in i de rådande samhällsnormerna för 

hur kvinnor ska vara.  

Schneider, M., 

Fletcher, P. 

 

’I feel as if my 

IBS is keeping 

me hostage!’ 

Exploring the 

negative 

impact of 

irritable bowel 

syndrome 

(IBS) and 

Inflammatory 

bowel disease 

(IBD) upon 

university-aged 

År: 2008 

Land: Kanada 

Tidskrift: 

International Journal 

of Nursing Practice 

Syftet med studien var 

att beskriva den negativa 

inverkan av IBS och 

IBD bland kvinnor i 

universitetsåldern.  

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval: 7 kvinnor mellan 

åldrarna 18-22 år 

Datainsamling: Mejl 

intervju och en semi-

strukturerad 

fenomenologisk intervju. 

Analys: Fenomenologisk 

analys. 

Resultatet visar att kvinnor med IBS 

ofta upplever ångest till följd av 

symptomattacker. 

Symptomattackerna orsakar negativ 

inverkan på deras emotionella och 

fysiska välbefinnande vilket påverkar 

deras livskvalitet.  
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women 

Schneider, M., 

Jamieson, A., 

& Fletcher, P. 

‘One sip won’t 

do any 

harm...’: 

Temptation 

among women 

with 

inflammatory 

bowel 

disease/irritable 

bowel 

syndrome to 

engage in 

negative 

dietary 

behaviours, 

despite the 

consequences 

to their health 

År: 2009 

Land: Kanada 

Tidskrift: 

International Journal 

of Nursing Practice  

Syftet med studien var 

att utforska de 

kostrelaterade 

upplevelser hos kvinnor i 

åldrarna 17-25 år som 

led av IBD eller IBS.  

Metod: En 

fenomenologisk 

kvalitativ studie.  

Urval: 8 kvinnor i 

åldrarna 18-23 år  

Datainsamling: 

Frågeformulär, 

matdagbok och intervju 

med öppna frågor.  

Analys: Fenomenologisk 

analys.  

Resultatet visar att kvinnor vid vissa 

tillfällen känner sig tvingade att göra 

negativa val rörande kosten trots de 

konsekvenser som kosten medförde, 

dels för att de ville känna sig 

”normala” i förhållande till deras 

omgivning.  

Skrastins, O., & 

Fletcher, P.  

”It Just Is What 

It Is”: The 

Positive and 

Negative 

Effects of 

Living With 

Inflammatory 

Bowel Disease 

and Irritable 

Bowel 

Syndrome.  

År: 2018 

Land: Kanada 

Tidskrift: Clinical 

Nurse Specialist  

Syftet med studien var 

att undersöka levda 

erfarenheter av 

universitetsstuderande 

kvinnor diagnostiserade 

med IBS eller 

inflammatorisk tarm-

sjukdom.  

Metod: En 

fenomenologisk 

kvalitativ studie. 

Urval: 9 kvinnor mellan 

åldrarna 18-26 år. 

Datainsamling: 

Frågeformulär och semi-

strukturerade 

fenomenologiska 

intervjuer.  

Analys: Tematiserad 

analys.  

Resultatet visar att IBS drastiskt kan 

påverka livet hos de drabbade. De 

drabbade kunde uppleva svårigheter i 

det sociala livet, och ofta drabbas av 

känslor av skam, de kunde även 

mötas av en oförståelse från sin 

omgivning och vården.  
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