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Sammanfattning 
 
Titel:  FODMAP – Sett ur dietistens perspektiv. En kvalitativ studie. 
Författare:  Jeanette Ringberg & Miranda Åberg. 
  
Inledning:  FODMAP är en relativt ny internationell behandlingsform för 
patienter med IBS. Dietisten är av stor vikt för att behandlingen ska 
genomföras korrekt. Många av studierna gällande behandlingsformen har 
genomförts internationellt. Denna uppsats söker därför information om de 
svenska dietisternas erfarenheter av behandlingen. 
  
Syfte: Syftet är att undersöka hur dietister inom svensk hälso- sjukvård 
upplever FODMAP vid behandling av patienter med IBS. 
 
Metod: Kvalitativ tematisk analys användes för att hitta teman i 
transkriberingarna från de semistrukturerade intervjuerna som genomfördes 
med fem dietister inom hälso- och sjukvården. En blandning av målstyrt- och 
bekvämlighetsurval har använts. 
 
Resultat: Behandlingsformens effektivitet och komplexitet var två 
framstående teman som uppmärksammades vid analysen. Dietisterna upplever 
behandlingsformen som tydligt för både patienten och dietisten själv, att det 
ger bra symptomlindring, bättre förståelse och att det är en värdefull 
behandlingsform. Dock lyfts även diagnosens många olika aspekter, att det kan 
vara tidskrävande och innebära stora omställningar för patienten samt att 
dietisten har vissa utmaningar i att få patienterna att börja återintroducera 
livsmedel igen. 
  
Slutsats: Samtliga deltagare upplevde behandlingsformen som effektiv genom 
sin tydlighet och symptomlindring hos patienterna, samtidigt som viss 
komplexitet kunde återfinnas i form av behov av en helhetssyn på sjukdomen 
och arbetskrävande insatser för patienten, vilket också kunde innebära 
svårigheter för dietisten. 
 
Nyckelord: IBS, FODMAP, low fodmap diet, nutrition, diet, dietitian, 
experience, Sweden, efficiency, complexity. 
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Abstract 
 
Title:  FODMAP - from a dietitians perspective. A qualitative study. 
Author:  Jeanette Ringberg & Miranda Åberg. 
  
Introduction:  FODMAP is a relatively new treatment for patients with IBS 
and the dietitian seem to have an important role for effective treatment of the 
patient. Many of the studies today regarding FODMAP has been conducted 
abroad. Therefore, this study is seeking information about the dietitians within 
the Swedish healthcare and their experience regarding the treatment. 
 
Aim:  The aim of this study is to examine the experience that dietitians within 
Swedish healthcare have from using FODMAP when treating patients with 
IBS. 
 
Methods: Qualitative thematic analysis was used to find themes within the 
transcriptions from the semistructured interviews that were conducted with five 
dietitians within primary health care. Targeted sampling was used when 
finding participants. 
 
Result: The two main themes that were discovered during the thematic 
analysis was the efficiency within the treatment but also the complexity. 
FODMAP is a very clear way of treating patients from both the dietitians and 
the patient’s perspective. It gives a good relieve of the symptoms, better 
understanding and is a valuable treatment. However, the diagnosis has many 
sides to it, the treatment can be both time consuming and lead to big changes 
for the patient. Furthermore, the dietitian seems to be faced with some 
difficulties in getting the patient to reintroduce some of the food items that has 
been excluded in previous steps in the treatment. 
 
Conclusion: All participants thought the treatment to be effective due to its 
clearness regarding the treatment plan and the positive change in the patient’s 
symptoms. At the same time, complexity could be found in regards to the 
different aspects of the disease where the need for a holistic view was needed 
in order to effectively treat the patient, but also in the time and effort that was 
required of the patient. This could also result in difficulties for the dietitian. 
 
Key words: IBS, FODMAP, low fodmap diet, nutrition, diet, dietitian, 
experience, Sweden, efficiency, complexity. 
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Inledning 
 
Irritable bowel syndrome (IBS) är en funktionell mag- och tarmstörning där 
orsaken till uppkomsten fortfarande är okänd (Dahlström, Kechagias & Stenke, 
2018). Möjliga orsaker som diskuteras är miljöfaktorer, som till exempel tidiga 
livsstressorer, matintoleranser, infektioner och läkemedel samt värdbärande 
faktorer som bland annat förändrad tarmgenomsläpplighet, förändrad 
interaktion mellan hjärna och tarm samt visceral hypersensitivitet (Chey, 
Kurlander & Eswaran, 2015). Den sammanlagda prevalensen i genomförda 
studier världen över för IBS beräknas till mellan 7-21 procent beroende på 
världsdel, varav 12 procent i studier från norra Europa (Lovell & Ford, 2012). 
Sjukdomen är vanligast bland den kvinnliga befolkningen (Ibid.).  Diagnosen 
räknas till en av de stora folksjukdomarna (Ringström, Abrahamsson, Strid & 
Simrén, 2007; Dahlström et al., 2018). I en svensk studie genomförd i 
Östhammar där forskarnas egna kriterier för IBS användes uppskattades 
prevalensen till 12,5 procent (Agreus, Svardsudd, Nyren & Tibbling, 1995). 
 
Det saknas för närvarande någon generellt effektiv medicinsk behandling för 
IBS och istället ligger fokus på symtomlindring (Dahlström et al., 2018). Det är 
vanligt att patienter efter intag av vissa typer av livsmedel rapporterar en 
upplevd försämring (Ibid.). Besvären vid IBS har därför länge försökt 
behandlats med olika kostråd, vissa mer framgångsrika än andra (Tack, Fried, 
Houghton, Spicak, & Fisher, 2006; Böhn, Störsrud, Liljebo, Collin, Lindfors, 
Törnblom & Simrén, 2015). Ofta innebär denna sjukdom att det föreligger en 
födoämneskänslighet mot fermenterbara kolhydrater (Dahlström et al., 2018.).  
 
Under senare tid har en relativt ny behandlingsform fått ta allt mer plats inom 
vården, nämligen FODMAP-dieten som ursprungligen är framforskad i 
Australien (Varney, Barrett, Scarlata, Catsos, Gibson & Muir, 2017). 
FODMAP (Fermentable Oligo-saccharides, Di-saccharides, Mono-saccharides 
and Polyols) är en akronym för de kolhydrater som ger upphov till besvär hos 
patienten (Ibid.). Australienska studier har visat att intaget av FODMAPs hos 
deltagarna var högt och att de som minskade sitt intag även minskade sina IBS-
besvär (Ibid.). FODMAP är en kostbehandling med gedigen forskning gällande 
dess effektivitet och symtomlindring (Halmos, Power, Shepherd, Gibson 
&Muir, 2014; Maagaard, Ankersen, Végh, Burisch, Jensen, Pedersen & 
Munkholm, 2016; Hill, Muir & Gibson, 2017). Uppskattningsvis hjälper dess 
elimineringsfas 50-86 procent av den vuxna befolkningen med IBS (Maagaard 
et al., 2016; Hill, Muir & Gibson, 2017). Vidare visar forskning att relationen 
mellan behandlande vårdpersonal och patient är av största vikt för lyckad 
behandling av patientgruppen samt att dietister är ytterligare en viktig faktor 
för att kunna genomföra FODMAP-behandlingen på ett riskfritt sätt för 
patienten (Chey, Kurlander & Eswaran, 2015; Hill, Muir & Gibson, 2017; 
O´Keeffe & Lomer, 2017). 
 
Författarna har under studietiden kommit i kontakt med behandlingsformen 
både via utbildningen och privat, men det var först under praktiken som 
djupare kunskap erhölls och författarna fick kontakt med patienter 
diagnosticerade med sjukdomen. Det uppmärksammades även att symtomen 
hos patientgruppen kunde vara relativt allvarliga enligt patienten och vissa 
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upplevde stora hinder i sin vardag på grund av dessa. Allt detta tillsammans 
med det faktum att författarna snart själva är yrkesverksamma och önskar 
kunna hjälpa patientgruppen på bästa sätt har väckt ett intresse att studera IBS 
närmare. Författarna antog att dietisten som genomför behandlingen har en 
viktig roll i att förmedla behandlingen på ett korrekt och säkert sätt samt att 
dietisterna som individer har lättare att använda en behandling de har kunskap 
om och känner sig bekväma med. Därav uppkom intresset för dietistens 
synvinkel på behandlingsmetoden. 
 
 

Bakgrund 
 
Irritable Bowel Syndrome (IBS) 
För att IBS ska övervägas krävs det att patienten uppvisar en kombination av 
buksmärta och en avföringsrubbning som inte är av tillfällig karaktär (Lagerlöf, 
Agréus, Simrén & Törnblom, 2018). Diagnosticeringen görs med hjälp av 
uppfyllandet av de så kallade ROME IV kriterierna (Ibid.). 
 
Vanliga livsmedel som är av känslig karaktär för den med IBS är bland annat 
vete, råg, korn, lök, jordärtskockor och baljväxter (Barett, 2017). Därtill 
mejeriprodukter innehållande mjölksocker såsom mjölk, fil och glass och 
frukter rika på fruktos, till exempel äpple och päron samt avokado, blomkål 
och svamp (Shepherd & Gibson 2006; Barett, 2017). Varm och kryddig mat 
kan även framkalla IBS-symtom (Böhn, Störsrud, Törnblom, Bengtsson & 
Simrén, 2013). 
 
Vanliga symtom vid IBS är smärta, gaser, uppblåst mage och diarré eller 
förstoppning (Ford, Lacy & Talley, 2017). Dessa symptom kan vara så pass 
besvärliga att tidigare forskning även visat svårigheter för patienterna att gå till 
arbetet (Wilson, Roberts, Roalfe, Bridge & Singh, 2004). IBS delas in i de tre 
huvudsakliga undergrupper beroende på avföringens konsistens; förstoppnings-
IBS (IBS-C), diarré-IBS (IBS- D) samt blandad IBS (IBS-M) (Chey et al., 
2015). Patienter med IBS kan pendla mellan dessa undergrupper under 
sjukdomsperiodens gång (Ibid.). 
 
Sjukdomen medför sänkt livskvalitet och i vissa fall hög symtombörda (Böhn 
et al., 2013; Chey et al., 2015). Utöver de fysiologiska besvären innebär 
sjukdomen en stor påfrestning psykologiskt och studier visar högre förekomst 
av både ångest och depression hos patienter med IBS oavsett undergrupp (Fond 
et al., 2014). Denna aspekt lyfts även av Cho, Park, Lim, Cho, Lee, Kim & 
Chung (2011) som i en koreansk studie observerade högre nivåer av ångest och 
depressiva symptom hos patienter diagnostiserade med IBS. Trots detta finns 
även tidigare forskning som tyder på att oro och depression inte är korrelerade 
med sjukdomsbilden (Posserud, Syrous, Lindström, Tack, Abrahamsson, & 
Simrén, 2007). 
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Alternativa behandlingsformer 
Vanligt förekommande råd vid behandling av IBS är bland annat att äta lite 
men ofta och små portionsstorlekar vid varje tillfälle (Böhn, Störsrud, Liljebo, 
Collin, Lindfors, Törnblom & Simrén, 2015). Vidare att tugga maten väl och 
försöka ha lugn och ro omkring sig under måltiden (Ibid.). Även om 
forskningen är sparsam upplever många patienter en förbättring av ökad fysisk 
aktivitet (Chey, Kurlander & Eswaran, 2015; Johannesson, Jakobsson Ung, 
Sadik, & Ringström, 2018). Detsamma gäller en minskning av stress och oro 
som lätt kan förvärra symptomen (Ibid.). 

 
Det finns läkemedel för diverse magbesvär, bland annat bulkmedel vid 
förstoppning och läkemedel för lättare passage av gaser genom tarmen 
(Tack.,et al. 2006). Därtill finns även antidepressiva läkemedel som kan 
underlätta magbesvären och göra att välmåendet överlag förbättras (Ibid.). 
Kognitiv beteendeterapi är även ett alternativ där fokus då ligger på att ändra 
beteende, hur man uppfattar sin omgivning och sig själv och på så sätt förbättra 
den psykiska hälsan (Ibid). 
 
Nutritionsbehandling 
Då medicinsk behandling för sjukdomen och symptomen idag saknas innebär 
detta att patienten behöver lära sig att leva med sin sjukdom. Detta kräver då 
ofta att vissa förändringar genomförs i levnadssättet för att lindra några av 
symptomen, varav kosten är en central aspekt och kan vara avgörande för hur 
patienten mår (Drossman, Chang, Bellamy, Gallo-Torres, Lembo, Mearin & 
Whorwell, 2011; Böhn et al., 2013). Det finns en hel del olika kostråd som 
tillämpats vid behandling av IBS (Burden, 2001; Böhn et al., 2013). Ett urval 
av dessa kostråd framgår nedan. 
 
Laktosfria livsmedel 
Genom att välja laktosfria livsmedel kan symtomlindring uppnås (Burden 
2001; Halmos, Power, Gibson, & Muir, 2014). Laktosintolerans och IBS har 
liknande symptom och förekommer ofta i samband med varandra (Beyerlein, 
Pohl, Delco, Stutz, Freid & Tutuian, 2008; Barret, Irving, Shepherd, Muir & 
Gibson, 2009). Därför bör patienten genomgå en medicinsk undersökning av 
läkare för att utesluta känslighet för laktos innan behandlingen startar (Burden, 
2001; Barret et al., 2009; Halmos et al., 2014). 
 
Probiotika 
Probiotika är goda bakterier som antingen naturligt eller tillsatt finns i maten 
och har visat sig kunna få patienternas tarmar att fungera bättre (Ford et al., 
2014), och patienter med IBS tenderar ha annorlunda tarmflora jämfört med de 
som inte har sjukdomen (Parkes et al., 2012). Det har syntetiserats att detta 
beror på bl.a. olikheter i gasproducerande förmåga hos de olika 
bakteriestammarna och deras inflammatoriehämmande förmåga, men området 
är fortfarande under utveckling (Moayyedi, Ford, Talley, Cremonini, Foxx-
Orenstein, Brandt, & Quigely, 2010; Parkes et al., 2012). Viss probiotika har 
enligt studier visat sig ha positiva effekter vid behandling av besvären hos IBS 
(Moayyedi, et al, 2010; Parkes, et al., 2012; Ford et al., 2014). 
 



9 

Olika sorters fiber 
Den rådande uppfattningen har länge varit att fiber är bra för kroppen, men 
patienter med IBS kan reagera med starka symptom på olösliga fiber, medan 
lösliga fiber har visat sig fungera bra (Bijkerk, Muris, Knottnerus, Hoes & de 
Wit, 2004; Bijkerk, de Wit, Muris, Whorwell, Knottnerus, & Hoes, 2009). 
Dessa fiber återfinns i till exempel frukt och grönt och har då ofta en bättre 
effekt på symtomen än de olösliga fiber som ofta finns i sädesslag (Bijkerk, et 
al., 2004). Det är även individuellt hur mycket fiber en individ tål, vilket gör 
det viktigt att prova sig fram (Ibid.). 
 
Prebiotika 
Prebiotika betyder “före liv” och är speciella kostfiber som fungerar som 
näring för de goda bakterierna, probiotikan, och behövs för att de goda 
bakterierna ska må bra och trivas (Benno, Midvedt, Norin & Zachrisson, 
2010). Kostfiber som benämns prebiotiska finns naturligt i gryn, linser, frön, 
nötter, fiberrikt bröd, ärtor och bönor m.fl. (Ibid.) Att fiber är bra för magen är 
något av det allmänna budskapet som livsmedelsindustrin och diverse 
myndigheter sänder ut (Livsmedelsverket, 2018), dock kan en kost rik på dessa 
fiber resultera i IBS-patienters försämring då dessa patienter ofta har en ökad 
sensibilitet i tarmväggen (Posserud et al, 2007). Forskning har visat på mätbara 
förändringar i sammansättningen av tarmbakterier med förändrade kost- och 
livsstilsmönster vilket kan belysa en slags “sorg” för patienter med IBS som 
ofta måste utesluta livsmedel rika på dessa benämnda kostfiber för att uppnå 
förbättring (Benno, Midvedt, Norin & Zachrisson, 2010). 
 
Att helt utesluta kostfiber ur kosten innebär per automatik även att de 
energikrävande fermenteringsprocesserna av dessa kostfiber upphör vilket gör 
att kostfiberintagets effekter på vikten är något att ha i beaktning (Benno, 
Midvedt, Norin & Zachrisson, 2010). Därtill är människans tarm hem till ca 
200 prevalenta och 1000 mer okända bakterier vilket gör tarmfloran till ett 
ytterst viktigt forskningsområde där flera studier visar hur tarmfloran kan 
påverka värdens metabolism (Bäckhed, 2011). Teorin om viktpåverkan stärks 
ytterligare av de flertal tidigare studier på möss som gjorts där man har påvisat 
hur tarmfloran har en påverkan på metabolismen (Wostmann, Larkin, Moriarty 
& Bruckner-Kardoss, 1983). 
 
FODMAP 
En förhållandevis ny kostbehandling vid namn FODMAP har utformats i 
Australien vid Monash University, vilken innebär uteslutning av fermenterbara 
kortkedjiga kolhydrater och polyoler ur kosten (Varney et al., 
2017).  FODMAP står för ”Fermentable oligo-, di-, monosaccarides and 
polyols” vilket är den svenska motsvarigheten för Fermenterbara, Oligo- Di- 
och Monosackarider och Sockeralkoholer (Ibid.). Kostbehandlingen innefattar 
ett antal steg som innebär en strikt uteslutning och därefter kontrollerat 
återinförande av olika fermenterbara kolhydrater. Exakt vilka kolhydrater som 
triggar IBS-symtomen är individuellt men vanligtvis diskuteras fyra olika 
kategorier av gasbildande kolhydrater; laktos, fruktos, oligosackarider och 
sockeralkoholer (Barret, 2017). De fyra grupperna har en ofullständig 
absorbering och orsakar därför jäsning och gaser när de når tjocktarmen (Ibid.). 
Metoden att systematiskt pröva en grupp i taget ska hjälpa patienten med IBS 
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att förstå vad han eller hon reagerar på och vad som behöver uteslutas (Halmos 
et al., 2014). Genom detta tillvägagångssätt är syftet att patienten ska få 
kunskap kring sin intolerans och på så sätt inte behöva utesluta mer livsmedel 
än nödvändigt (Ibid.). 
 
Som hjälpmedel i FODMAP-behandlingen har patienterna diverse 
livsmedelslistor för navigation och i listorna kategoriseras livsmedlen med 
hjälp av ett färgsystem (Barrett, 2017). Grönmarkerade livsmedel är tillåtna, 
orangemarkerade är begränsade och de rödmarkerade är förbjudna och därav 
de som har högst innehåll av FODMAPs (Ibid.). Vanliga livsmedel som måste 
uteslutas är lök, svamp, baljväxter, vete, äpple etc., vilket kan innebära svår 
anpassning och omställning för patienterna (Ibid.). Det är en utmaning och kan 
vara svårt att hitta goda och bra alternativ (Ibid.). Ett exempel på hur en lista 
kan se ut presenteras i bilaga 4. 
 
Dessa FODMAPs tillhör som tidigare beskrivits grupperna kortkedjiga 
kolhydrater och sockeralkoholer och anses framkalla besvärliga symptom. 
Behandlingen innebär ett kostupplägg där patienten äter en kost med ett lågt 
intag av dessa FODMAPs, vilket betyder att patienten behöver utesluta 
livsmedel som innehåller de ovannämnda oligosackariderna såsom fruktan och 
galaktooligosackarider (Varney et al., 2017). Vidare utesluts även disackarider 
som laktos, monosackarider, fruktos och polyoler, t.ex. mannit, sorbit och xylit 
(Ibid.). För närmare beskrivning av livsmedel med högt FODMAP-innehåll 
hänsvisas till bl.a. Mullin, Shepherd, Roland, Ireton-Jones & Matarese (2014). 
Det poängteras också att FODMAP inte är en behandling där ett 
tillvägagångssätt passar alla och kanske inte en diet som måste följas livet ut 
(Barett, 2017). Det som menas är just då dessa ovannämnda olika undergrupper 
av FODMAPs som beror på vilken längd hos kolhydratkedjorna det rör sig om 
(Ibid.). Individer reagerar olika mycket och olika starkt på de olika grupperna 
(Ibid.). Det betonas därtill att framgången av FODMAP till stor del beror på 
dietistens kompetens och tillvägagångssätt av behandlingen (Ibid.)  
 
Behandlingsupplägget innefattar olika faser där första steget är 
elimineringsfasen. Här får patienten endast äta tillåtna livsmedel mellan 2-6 
veckor (Gibson & Shepherd, 2010). Upplevs symtomförbättring går processen 
vidare till andra fasen, om inte fortsätter patienten ytterligare två veckor med 
fas ett (Ibid). I fas två sker själva återinförandet av begränsade livsmedel, där 
en bestämd mängd av ett livsmedel testas per dag genom provokation (Ibid.). 
Längre fram kan även flera begränsade livsmedel tas under samma dag (Ibid.). 
Den sista och tredje fasen innebär återinförande av dessa icke-tillåtna livsmedel 
och här väljs vilka livsmedel som patienten känner vara prioriterade att få 
tillbaka i den dagliga kosten (Ibid.). Helst väljs livsmedel som ligger i endast 
en kategori för att lättare kunna följa upp eventuella symtom (Ibid.). 
 
Dietistens roll 
FODMAP-behandlingen kan ges både i grupp och individuellt (Barret, 2017; 
O´Keeffe & Lomer, 2017). Viss indikation finns på en större 
kostnadseffektivitet då behandlingen genomförs i grupp om ungefär 12 
personer, även om resultaten gällande symtomlindring samt upplägget av 
behandlingen tenderar vara lika effektiva oavsett om behandlingen genomförs 
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individuellt eller i grupp (O´Keeffe & Lomer, 2017). Inledningsvis gås 
patientens medicinska historia igenom och lämplighet för gruppbehandling 
bestäms gemensamt med patienten (Ibid.). Symptom och kostanamnes gås 
även igenom och patienten blir utbildad i vad FODMAP är samt erhåller råd 
om böcker, recept, livsmedelslistor, förpackning av mat, planering av måltider 
och strategier för att äta måltider utanför hemmet (Ibid.). Uppföljningen 
planeras om tidigast sex veckor (Ibid.). 
 
Grunden till en effektiv och lyckad behandling av patienter med IBS är en 
förtroendeingivande relation mellan patient och behandlande hälso- och 
sjukvårdspersonalen (Chey, Kurlander & Eswaran, 2015). Egenskaper hos den 
som behandlar patienten som ofta lyfts är bland annat aktivt lyssnande, 
engagemang och förståelse för patientens situation (Ibid.). Vidare tenderar 
majoriteten av forskningen som genomförts gällande behandlingsformens 
effektivitet vara genomförd då dietist förmedlat kunskapen till patienterna 
(O´Keeffe & Lomer, 2017).  
 
En av de risker som ofta lyfts gällande behandling med FODMAP är förändrad 
tarmflora hos patienten (Hill, Muir & Gibson, 2017). Detta sker på grund av 
minskat intag av vissa typer av prebiotiska livsmedel under elimineringsfasen i 
behandlingen vilket reducerar tillväxten och bibehållandet av vissa av de 
gynnsamma bakterierna (Ibid.). Vidare tenderar patienter med IBS ha en 
annorlunda tarmflora jämfört med den övriga befolkningen (Parkes et al., 
2012) och dieter som innebär en ökad kontroll och strikta regler kring intag kan 
leda till en ökad risk att utveckla ett stört ätbeteende hos patienten (Hill, Muir 
& Gibson, 2017). En oväntad sidoeffekt av en studie genomförd av Böhn et al. 
(2015) var att både gruppen som erhöll FODMAP-behandlingen och 
kontrollgruppen minskade sitt kaloriintag efter de fått råd om kostbehandlingen 
som skulle genomgås. Huruvida detta beror på att deltagarna medvetet gjorde 
mer kalorisnåla livsmedelsval eller om vissa måltider glömde registreras 
lämnas osagt, men det får antas att kaloriintaget kan riskera att påverkas då 
patienten eller deltagaren genomgår en kostbehandling. För vissa patienter kan 
detta vara välkommet, men för andra med relativt låg vikt skulle det kunna vara 
direkt olämpligt. Därtill kan nämnas att det i dagsläget finns mycket 
information via internet där okontrollerad information gällande FODMAP 
finns att tillgå (O´Keeffe & Lomer, 2017). Risken då patienten genomgår 
behandlingen på egen hand kan utöver riskerna för missinformation, 
malnutrition och ätstörningar kan vara en ovilja att återinföra livsmedel i 
kosten igen med en störd tarmflora som resultat samt att patienten endast 
genomgår de delar som denne själv tycker passar och därav missar effekten av 
behandlingen (Hill, Muir & Gibson, 2017; O´Keeffe & Lomer, 2017). Därför 
är det vidare viktigt att behandlingen utförs i rätt miljö (Hill, Muir & Gibson, 
2017). 
 
Dietisten är den enda hälso- och sjukvårdspersonal som i dagsläget är utbildad 
och kvalificerad att utreda och behandla nutritionsproblem (O´Keeffe & 
Lomer, 2017). Denna har till exempel kunskap om huruvida mängden fiber i 
patientens kost är för hög eller låg, hur patienten bäst kombinerar kosten med 
andra medicinska problem som diabetes och allergier, anpassning av recept 
utefter exkludering av livsmedel och individanpassning av måltider utifrån 



12 

patientens preferenser, men vet även hur symtombilden ser ut och hur 
behandlingen bäst anpassas efter symtomen samt bedömning av behandlingens 
effektivitet (Barret, 2017; O´Keeffe & Lomer, 2017). Även om mer forskning 
kring behandlingens långvariga effekt krävs är dietister den yrkesgrupp bäst 
lämpad att förmedla behandlingen och styrs även av en etisk kod att ständigt 
utveckla yrket och följa forskningen (O´Keeffe & Lomer, 2017). 
 
 

Problematisering 
 
Enligt tidigare forskning har FODMAP visat sig vara en effektiv behandling 
mot IBS (Chey, Nostrant & Arbor, 2018). Uppskattningsvis 50-86% av vuxna 
patienter med IBS har fått smärtlindring med hjälp av behandlingens 
elimineringsfas (Hill et al., 2017). Dock finns det vissa forskare som 
ifrågasätter FODMAP som behandling och kallar det en placeboeffekt (Lamba 
& Gearry, 2017). Ifrågasättandet sträcker sig även till behandlingens 
återinföringsfas och dess följsamhet (Hill et al., 2017). Eftersom FODMAP är 
en strikt kostbehandling lyfter studier hur det därtill finns risker att patienterna 
får ett inadekvat näringsintag samt riskerar att framkalla ett osunt ätbeteende 
som kan leda till en beroendeframkallande ätstörning (Ibid.). 
 
Shepard och Gibson (2006) undersökte vilka hinder det fanns till att följa de 
råd och rekommendationer som FODMAP behandlingen innebär. Det visade 
sig att det handlade om svårigheter att få tag i bra alternativ till livsmedel, att 
patienten inte tyckte om smaken av vetefritt samt att det var dyrare och det 
rådde en allmän ovilja som påverkade följsamheten (Ibid.). Kritik riktades i 
studien dessutom mot det faktum att kosten och livsmedelsanalyserna 
tillhörande FODMAP-behandlingen är utvecklad av australiensiska forskare, 
vilket torde kunna innebära kulturella svårigheter gällande tillämpningen på 
matkulturen i Sverige (Ibid.). Den kulturella svårigheten vid tillämpning tar 
även Barett (2017) upp vid en jämförelse till de kulturella trender matutbud 
som råder i USA.  
 
Då behandlingsformen ofta förespråkas och används inom vården (Halmos et 
al., 2014) finns ett intresse att undersöka dietister och patienters upplevelser 
kring behandlingen. Tidigare forskning indikerar att patienterna upplever en 
förbättrad livskvalité tack vare FODMAP (Maagaard, Ankersen, Végh, 
Burisch, Jensen, Pedersen & Munkholm, 2016) samt en märkbar 
symtomlindring (Staudacher et al., 2017). Vidare visar forskning hur 
majoriteten av all data kring FODMAP-behandlingens effektivitet kommer från 
dietistförmedlad utbildning och kunskapsdelning eller från specialisttränad 
vårdpersonal (Hill et al., 2017; O´Keeffe & Lomer, 2017). Givet de risker som 
finns vid självadministrerad behandling (se rubriken ”Dietistens roll”) samt den 
höga prevalensen tillsammans med det faktum att många patienter söker vård 
för sina besvär (Ringström, Abrahamsson, Strid & Simrén, 2007) torde detta 
innebära en hög nutida och framtida arbetsbelastning för vården. 
 
Författarna har i inledningen antagit att en metod som en dietist är bekväm med 
även kommer förmedlas bättre till patienten och då patientrelationen är av stor 
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vikt för behandlingen effektivitet blir dietistens roll tydlig. Då dietisten är 
viktig för att behandlingen utförs korrekt och på så vis förebygger de 
eventuella risker med en självlärd behandling blir det därav även av vikt att 
undersöka dietisternas upplevelser av behandlingen. Samtliga studier som 
återfunnits har behandlat patientens symtom och är till stor del genomförda 
internationellt, och författarna vet i dagsläget ingen tidigare forskningsstudie 
som undersöker dietistens syn på behandlingsmetoden, varför en kvalitativ 
studie ansågs vara nödvändig då denna information skulle kunna bidra till ökad 
kunskap för dietistyrket gällande applicering av metoden. 
 
 

Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur dietister inom svensk hälso- sjukvård 
upplever FODMAP vid behandling av patienter med IBS. 
 

Metod 
 
Nedan följer en beskrivning av författarnas tillvägagångssätt vid metodval, 
urval, hantering av data och resultatframställning samt vetenskapligt 
förhållningssätt. Arbetsfördelning har varit lika författarna mellan och återfinns 
i bilaga 5. Kvalitativ metod med tematisk analys användes vid hantering av 
data. 
 
Metodval 
Då syftet med uppsatsen varit att undersöka deltagarnas uppfattning om 
FODMAP som behandlingsform och fenomen passade den kvalitativa 
ansatsens öppna och induktiva förhållningssätt bra som tillvägagångssätt 
(Bryman, 2011). Likt den kvalitativa metoden (Ibid.) erkänner författarna att 
det sociala livet kan uppfattas i termer av processer som påverkar varandra, i 
detta fall dietistens inverkan på sina patienter och även patienternas inverkan 
på behandlaren, såtillvida att denna har möjlighet att anpassa sin behandling 
utefter det som ter sig bäst lämpat för olika typer av patienter. Därav fanns 
även förhoppningen att den induktiva och teoriskapande process som 
datainsamlingen gett upphov till skulle bidra till värdefull information för 
författarna och delar av dietistkåren i framtida yrkesutövande, vilket även torde 
vara till gagn för den specifika patientgruppen. 
 
Flexibilitet och processhantering 
För att på bästa sätt fånga deltagarnas syn på världen och denna dynamiska 
process tenderar ett ostrukturerat tillvägagångssätt vara att föredra (Bryman, 
2011). Detta är anledningen till att begrepp och liknande har till exempel inte 
varit för snävt definierade för att inte bli alltför inskränkande i datainsamlingen 
och analysen men samtidigt fungerat som verktyg och underlag för författarna. 
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Fördelen med detta förhållningssätt var att det rymde en flexibilitet och 
möjlighet att ändra inriktning och därav anpassa sig efter deltagarna för att på 
så vis bättre kunna fånga samtliga aspekter på ett så verklighetstroget sätt som 
möjligt. Vidare tenderar kvalitativ forskning vara svår att definiera just p.g.a. 
denna flexibilitet, att kopplingen mellan teori och praktik är mångtydig, men 
även att många forskare använder sig av flertalet metoder samtidigt (Ibid.). 
Författarna ser ändå en likhet mellan sin forskning och fenomenologin, där 
forskningen ämnar undersöka, förklara och förstå olika fenomen (Ibid.). 
Utgångspunkten inom fenomenologin är att människan själv skapar världen 
(Ibid.), en ontologisk ståndpunkt som även kan appliceras på denna uppsats. 
Genom samspelet mellan patient och dietist skapas, omformuleras och 
utvecklas kontinuerligt vården och dess behandlingsmetoder, vilket är i linje 
med konstruktivismens synsätt inom ontologin och även framträdande inom 
kvalitativ forskning (Ibid.). 
 
Material  
Insamlingen av materialet har bestått av en blandning av målstyrt- och 
bekvämlighetsurval. Ett följebrev utformades och vissa potentiella deltagare 
kontaktades via mail. En redogörelse för processen följer nedan. 
 
Deltagare 
Deltagarna i studien bestod av fem dietister på olika vårdinrättningar och 
företag inom Södermanlands samt Stockholms län. Författarna märkte vid 
uppskattningsvis tredje intervjun att många av svaren liknade varandra. De 
positiva ord för att beskriva FODMAP som behandling och även de svårigheter 
behandlingen ofta medför framförallt för patienterna upprepades med liknande 
ordval, ett urval av detta avspeglas i de citat som finns i bilaga 6. Därav kan 
ifrågasättas hur mycket nytt material som hade framkommit av ytterligare en 
intervju. Antalet yrkesverksamma år samt år med användande av behandlingen 
FODMAP varierade mellan deltagarna (se tabell 1). Generellt kan sägas att tre 
av de fem dietisterna varit yrkesverksamma under mer än tio år, men att 
erfarenheten av behandlingsformen FODMAP varierade mellan deltagarna och 
samtliga dietister behandlade patienterna både med och utan FODMAP 
beroende på vad som passade patienten bäst. 
 
Urval 
En kombination av målstyrt- och bekvämlighetsurval tillämpades där 
författarna använde redan etablerade kontakter med dietister som kunde tänkas 
vara intresserade av att delta. Därav säkerställdes även att deltagarna hade 
information och erfarenhet att delge författarna (Malterud, 2001; Bryman, 
2011), vilket torde stärka studiens trovärdighet. Deltagarna kontaktade även 
kollegor inom närområdet, vilket skulle kunna beskrivas som en påbyggnad av 
urvalet till ett snöbollsurval (Bryman, 2011.). 
 
Följebrev 
Dietisterna erhöll enligt praxis ett följebrev (se bilaga 1) med studiens syfte, 
tid, plats samt förklaring om frivilligt deltagande och möjligheten att när som 
helst avbryta intervjun eller deltagandet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 



15 

2017). Brevet distribuerades via mail och innehöll även information om 
inspelning av intervjuerna, fullständig anonymitet samt inkluderingskriterier. 
 
Inklusionskriterier 
Kraven för att få delta i studien var att kunna tala flytande svenska samt 
erfarenhet av behandlingen FODMAP inom yrket. Kravet om flytande svenska 
sattes för att säkerställa att författarna och deltagaren syftade till samma 
mening med begrepp och sin kommunikation, vilket antogs vara till fördel för 
dataanalysen. Kön och ålder var ej av vikt vid urval av deltagare. 
 
Tabell 1: Karaktärsdrag hos deltagande dietister. 

Dietist Ålder Yrkesverksamma år Behandlande år med 
FODMAP 

Dietist 1 50 10 4 
Dietist 2 37 15 10 
Dietist 3 39 10 6 
Dietist 4 27 5 5 
Dietist 5 26 4 4 
 
Datainsamling 
Stegen i datainsamlingen styrdes av den initiala litteratursökning som 
genomfördes i uppsatsens början, vilken gav upphov till den frågeguide och 
mindmap som författarna senare använde sig av under intervjuerna. Författarna 
har här använt sig av intervjuer som spelades in elektroniskt. 
 
Litteratursökning 
Inför uppsatsens utformning genomfördes en inledande litteratursökning via 
Biblioteket vid Uppsala Universitets hemsida och söktjänst inom alla 
tillgängliga databaser och utan begränsningar. De sökord som användes var: 
FODMAP, IBS, förstoppning, flatulens, patient, upplevelse, kost, mag- och 
tarmproblem, uteslutning av livsmedel, faser, återinförande, irriterad tjocktarm, 
maghälsa, känslig tarm, behandling, buksmärta, irritable bowel syndrome, 
prevalens, diet och behandling. Både svenska och engelska versioner av orden 
användes. Även om litteratursökningen varit en pågående process under större 
delen av skrivandet genomfördes den största delen innan datainsamlingens 
inledning. 
 
Intervjuguide och mindmap 
Data samlades in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med hjälp av 
en intervjuguide och mindmap (se bilaga 3). Intervjuguiden fungerade som ett 
stöd till författarna i det fall intervjun skulle stanna upp eller författarna komma 
av sig, vilket är praxis i denna typ av intervjuer (Bryman, 2011). Vidare 
säkerställde det även att inga viktiga aspekter missades under intervjun. 
Frågorna utformades efter vad författarna från litteratursökningen och tidigare 
erfarenheter från praktikplatser uppfattat som huvuddragen i behandlingen, 
eventuella hinder och resultat från behandlingen. Enklare typer av frågor 
ställdes i inledningen för att få deltagarna att börja prata och lättare komma in 
på ämnet, tyngre och mer faktauttömmande frågor ställdes i mitten samt några 
enklare frågor som avslut. För att kontrollera att deltagarna i stora drag följde 
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behandlingsformen och att resultaten i denna studie på så sätt inte färgats av 
olikheter i tillvägagångssättet ställdes även frågor om hur dietisterna 
genomförde behandlingen. 
 
För att säkerställa att deltagarnas egna uppfattningar täcktes in konstruerades 
frågorna så öppna som möjligt med rubriksättning för att författarna lätt skulle 
kunna se rubrikerna och själva formulera en fråga utan att fastna i ordföljden i 
frågorna. Därav kunde typen av frågor som ställdes variera mellan deltagarna, 
vilket också skapar den naturliga flexibiliteten som författarna eftersträvade 
och som normalt följer av kvalitativ forskning (Ibid.). Detta tillät intervjuerna 
att röra sig fram och tillbaka i olika riktningar och mellan ämnen för att bli så 
uttömmande som möjligt. Vidare möjliggjorde det att författarna kunde 
observera om deltagaren berörde något ämne mer eller mindre (Ibid.), vilket 
antecknades av författarna efter varje intervju. Flexibiliteten var även 
förmånlig för fylligheten och detaljrikedomen i deltagarnas svar eftersom 
författarna dels kunde anpassa frågorna efter deltagarens förståelse för ämnet, 
dels fungera uppmuntrande för deltagaren att diskutera det som denna tyckte 
var intressant, vilket även påtalas inom viss metodlitteratur (Ibid.). 
 
Ytterligare hjälp vid intervjuerna var den mindmap som låg framme under 
intervjun för deltagaren att observera (se bilaga 2). Mindmapen fungerade som 
hjälp för deltagaren att hålla sig till ämnet och inte sväva iväg alltför långt. 
Förhoppningen var även att deltagaren skulle hinna förbereda sig något mentalt 
på vad som skulle behandlas under intervjun och på så vis öka chansen att få 
relevanta svar, men även ha lättare att komma på saker under intervjuns gång. 
Begreppen i mindmapen definierades inledningsvis av författarna gemensamt, 
men hölls relativt allmänna och vida i själva mindmapen för att bidra till att 
deltagarna kunde tänka fritt kring sina upplevelser utan den inskränkning som 
snäva begrepp tordes kunna bidra till. För närmare beskrivning av begreppen se 
bilaga 2. Majoriteten av intervjuerna genomfördes via telefon och vid dessa 
tillfällen mailades mindmapen till deltagaren innan intervjuns början i samband 
med följebrevet. Deltagaren uppmuntrades att ha denna framför sig på 
datorskärmen eller bordet under intervjun. 
 
Semistrukturerade intervjuer 
Intervjuerna inleddes med en pilotintervju där båda författarna närvarade i 
person. Denna genererade svar rörande de ämnen som var tänkt att inkluderas i 
uppsatsen och bekräftade därmed frågornas relevans samt författarnas 
intervjuförmåga. Intervjun inkluderades därför i dataanalysen. Majoriteten av 
resterande intervjuer hölls sedan individuellt på grund av svårigheter att förena 
tider i schemat. En av dessa hölls i person medan resten genomfördes via 
telefon eller Skype (internetsamtal), varav en av de som hölls via telefon hölls 
gemensamt (dietist nummer 3). Innan de intervjuer som hölls gemensamt 
startade bestämde författarna vem som skulle vara den som i huvudsak ställde 
frågorna för att motverka förvirring hos deltagaren. Samstämmighet kunde 
noteras i författarnas sätt att ställa frågor och uppföljningsfrågor vid 
transkriberingen. Valet av telefonintervjuer gjorde det lättare för författarna att 
erhålla material vid t.ex. kort varsel, tighta scheman och distans mellan 
deltagarna och författarna. 
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Efter varje intervju stämde författarna av med varandra hur intervjun hade gått. 
Samtliga intervjuer höll sig mellan 34-50 minuter och författarna fick svar på 
samtliga frågor som ställdes. Mindmapens alla områden berördes och redan vid 
intervju tre kunde författarna känna igen innehållen i svaren mellan deltagarna. 
Vid tredje intervjun ansåg författarna att deltagarnas svar liknade varandra till 
stor del och genererade inte så mycket ny relevant data. Resterande intervjuer 
genomfördes trots detta. Endast i ett fall krävdes ytterligare kontakt med en 
deltagare via mail för kontroll av ålder. 
 
Kompletterande anteckningar 
Vidare använde sig författarna av en enklare form av dagbok som komplement 
till intervjuerna för anteckning av bl.a. hur ett ämne berördes av deltagaren och 
hur intervjun gick. Anteckningarna användes sedan som komplement till 
analysen samt för utvecklandet av intervjutekniken, vilket är rekommenderat 
vid användandet av intervjuer som datainsamlingsmetod (Bryman, 2011; Cope, 
2014). Dessa sparades online i ett gemensamt dokument via en delningstjänst. 
Detta underlättade inför upplägget av nästkommande intervju, men även vid 
skrivandet av metod, resultat och diskussion eftersom författarna lätt hade 
tillgång till samma information och kunde jämföra anteckningar och 
uppfattningar om intervjuerna. 
 
Inspelning 
Under intervjuerna användes författarnas mobiltelefoner för att spela in 
samtalen. Detta var speciellt viktigt för den efterföljande analysen, men också 
för att minska risken att speciella fraser och liknande gick förlorade, vilket kan 
vara risken om enbart anteckningar hade använts (Bryman, 2011.). Vidare 
befarade författarna att allt som hade sagts inte hade hunnit skrivas ned för 
hand eller att författarna och deltagaren hade förlorat fokus p.g.a. skrivandet 
(Ibid.). Efter uppsatsperiodens slut raderades samtliga filer. 
 
Dataanalys 
Likt den mesta kvalitativa forskningen inleddes den tematiska analysen av data 
redan vid insamlingen genom författarnas mentala bearbetning av ord och 
kontexter som framkom (Braun & Clarke, 2006; Bryman, 2011). 
 
Transkribering 
Inspelningarna som gjordes transkriberades löpande så snart som möjligt efter 
varje intervju avslutats. Detta ledde till att författarna hade vad som sagts under 
intervjun lätt tillgängligt i minnet och underlättade även för tematiseringen i 
senare skede då mönster i data kunde anas redan vid transkriberingen. 
Transkriberingarna genomfördes i sin helhet med måttlig detaljrikedom för att 
inte riskera att missa viktiga delar vid genomläsningen och kodningen av data. 
Hade endast delar av intervjuerna transkriberats befarades bli svårt att senare 
kunna avgöra vilka delar som var av vikt för analysen och vilka delar som inte 
behövdes (Bryman, 2011). Om författarna funnit en viktig aspekt av data i en 
av intervjuerna och som även funnits i ytterligare en intervju skulle det då 
blivit svårt att veta i vilken intervju och vilken del av denna intervju som 
samma typ av data kunde återfinnas, om den nu låg i en del som inte var 
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transkriberad (Ibid.). Följaktligen uppskattades att analysen skulle hjälpas av 
transkribering av hela intervjuerna. 
 

Tematisering 
Transkriberingarna lästes igenom av båda författarna och kodades enligt olika 
teman. Första steget i den tematiska analysen innebar att transkribera och läsa 
igenom dessa för att bekanta sig med materialet (Braun & Clarke, 2006). Detta 
steg gjordes individuellt av författarna och under genomläsningen noterades 
även tankar som framkom om olika teman. I nästkommande steg plockade 
varje författare ut citat från texterna och kodade dem med hjälp av nyckelord 
som verkade intressanta utifrån frågeställningen. Vid denna process plockades 
hela meningar och lite av kringliggande text med för att försäkra att inte 
kontexten av citaten försvann (Braun & Clarke, 2006; Bryman, 2011). Citaten 
kunde ha fler än en kod och organiserades i en tabell. Därefter sorterades 
koderna i initiala teman under det tredje steget. Koderna sorterades först in 
under underteman, vartefter dessa grupperades till ett övergripande tema i 
tabellen. Författarna jämförde sedan under det fjärde steget dessa teman och 
vilka av dem som var av störst vikt för studien. Samstämmigheten mellan 
framkomna teman hos de båda författarna var stor och ett tiotal initiala 
underteman återfanns. Citaten lästes sedan igenom för närmare bedömning om 
de gemensamt bildade ett mönster som passade under respektive tema. Några 
av citaten från olika teman lades samman för att bilda ett nytt tema och några 
behölls som de var. 
 
Detta steg innefattade även ytterligare en genomläsning av materialet för att 
dels kontrollera att utvalda teman stämde med materialet, men även för att 
finna eventuellt ytterligare data som kunde kodas in under de olika underteman 
som fanns. Även om ytterligare citat kunde hittas valde författarna att stanna 
vid antalet som redovisas i bilaga 6. Några citat byttes ut och de som ansågs 
bäst representera temat sparades, detta för att inte riskera att få en icke 
hanterbar mängd data (Braun & Clarke, 2006). Steg fem innefattade definiering 
och beskrivning av teman och underteman, vilken återfinns under bilaga 6. De 
valda namnen var som rekommenderat vid användning av tematisk analys de 
som bäst beskrev materialet och dess historia (Braun & Clarke, 2006). 
Exempel på processen går att återfinnas i tabell 2 nedan. Analysmetoden valdes 
p.g.a. dess flexibilitet i relation till resultatredovisning och frågeställning, men 
även för att kunna styrka att resultaten återspeglar verkligheten och därav även 
trovärdigheten i studien (Braun & Clarke, 2006; Braun & Clarke, 2017). För att 
tydliggöra resultaten har författarna använt citat från de transkriberade 
intervjuerna i sin resultatredovisning. 
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Tabell 2: Exempel från analysprocessen för den tematiska innehållsanalysen. För överblick 
över samtliga underteman se bilaga 6. 

Intervjutext Nyckelord Undertema Tema 
”Men nu..amen förut så var det 
kanske, gav man ju generella råd och 
så fick de hem och testa och så vart 
de inte bättre, då hade man inte så 
mycket mer att göra. Man kanske 
testade lite olika produkter och 
sådär. Fick mer testa sig fram. Det 
var sällan man körde med någon 
elimineringskost”...........”Så att det 
blir liksom, följer en röd tråd mycket 
mer med… (paus) ..det kanske inte 
bara är liksom FODMAP utan det 
kanske med, liksom sett över..hm..alla 
stegen i behandlingen av IBS.” 
(Dietist 3) 
 
”Eh, och..en annan reflektion det är 
ju att, amen många IBS-patienter 
brukar plocka bort lite hit och dit och 
har liksom ingen direkt struktur på 
vad det är de plockar bort eller 
plockar fram igen. Men med 
FODMAP så blir det väldigt tydligt, 
för det är en tydlig 
behandlingsstruktur att nu ska du 
plocka bort det här nu ska du sätta 
dit det här, i ökad mängd och ditten 
och datten, eh och det blir så mycket 
tydligare för patienten vilken, i vilken 
mängd de klarar av att äta ett visst 
livsmedel, kanske också i 
kombination med andra livsmedel.” 
(Dietist 4) 
 

 
 
 
Följer en röd tråd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tydlig 
behandlingsstruktur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tydlighet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandlings
-formens 
effektivitet 
 

”..om kostråden var vaga förut då 
gav dom mer vaga utfall medans nu 
är kostråden tydliga men svårare att 
följa... om det är diffust ja då följer 
dom ju det diffust.. styrkan är alltså 
tydligheten. Allt det här ska bort,  
men det är mycket mer arbete, det 
räcker inte att bara göra lite granna 
och vara uppmärksam utan nu ska de 
engageras!” (Dietist 1) 
 
 
” Mm. (harklar sig) De brukar tycka 
att det är ganska övermäktigt från 
början. Det tar ett tag innan de 
kommer in i det och har bytt ut alla 
livsmedel de har hemma.” (Dietist 4) 
 

 
 
Engagemang 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övermäktigt 

 
 
 
 
 
 
 
Arbets-
krävande 

 
 
 
 
 
 
Komplexitet 
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Etiska beaktanden 
Deltagarna i studien erhöll innan acceptans av deltagande ett följebrev med 
förklaring om studiens syfte, varför den genomfördes, information om att 
frivilligt deltagande, möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande, 
hantering av personuppgifter och ljudfiler samt kontaktuppgifter till en av 
författarna (se bilaga 1). Samtliga deltagare tilldelades ett fiktivt namn för att 
garantera anonymitet för deltagarna (se exempel i tabell 1). Dessa uppgifter 
sparades enligt en kodningslista för författarnas eget bruk utifall att någon av 
deltagarna skulle behöva kontaktas igen för kompletterande information. Båda 
författarna hade tillgång till listan under uppsatsskrivandets gång. För att inte 
riskerna anonymiteten hos deltagarna namnges inga sjukhus eller 
vårdinrättningar i uppsatsen. 
 
Ljudfilerna från intervjuerna sparades med samma fiktiva namn som 
kodningslistan angav på författarnas datorer för att inte riskera att deltagarnas 
identitet på något sätt kunde röjas och på så vis kunna säkerställa den 
anonymitet som är av största vikt vid all typ av forskning, men även för att 
styrka att ingen personlig information påverkat författarna vid analysen av data 
(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). Alla ljudfiler tillsammans med 
kodningslistan och eventuella mail mellan författarna och olika deltagare 
förstördes efter uppsatsperiodens slut och insamlade data har endast använts till 
uppsatsens utformning. 
 
 

Resultat 
 
Den tematiska analysen resulterade i två stora huvudteman: 
behandlingsformens effektivitet och komplexitet (se bilaga 6). Dessa två teman 
styr följande rubriksättning och resultatredovisning. Varje tema inleds med en 
begreppsdefinition.  
 
Behandlingsformens effektivitet 
Behandlingsformens effektivitet innebär i det här fallet ett samlingsnamn för 
diverse underteman som dietisterlyft i samtal kring FODMAP och som betonar 
FODMAP-behandlingens effektivitet. Behandlingsformens effektivitet visar sig 
i följande undertema: tydlighet, värdefull behandlingsform, 
symtomförbättringar samt förbättrad förståelse.  
 
Samtliga dietister upplever att FODMAP-behandlingen erbjuder en tydlighet 
både för de själva som vårdgivande dietister men även till patienterna, som 
tillsammans från varsitt håll bidrar till behandlingsformens effektivitet.  
 

”..så det här tydliga listorna ger en tydlighet så det blir lättare för 
mig och för patienterna att förstå att det har inte räckt att bara 
minska lite grann.”  
(Dietist 1) 
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FODMAP-behandlingens tydlighet lyfts upprepande gånger fram som dess 
styrka. Dietisterna berättar hur de upplever att denna tydlighet pedagogiskt 
underlättar för patienterna att följa behandlingen. Vidare nämner dietisterna att 
innan införandet av FODMAP-behandlingen så upplevdes tidigare riktlinjer 
som vaga och mer diffusa och gav resultat därefter.   
 

“Jag tänker att den är så strikt, eller tydlig, är ju en styrka! Vi vet 
ju att människor tenderar att följa någonting som är såhär 
handfast.”  (Dietist 2) 
 
“Hmm, pedagogiskt så blir det så mycket tydligare för 
patienterna...”  
(Dietist 3) 
 
“Styrkan är tydligheten! Det står exakt vilka livsmedel och också 
att det bygger på att plocka bort allt. Tidigare var de mer “var lite 
uppmärksam”, “var lite försiktig med” och det har inte gett 
tillräckliga resultat.”  
(Dietist 1) 

 
Behandlingsformens effektivitet visas även genom dietisternas berättelser kring 
hur de upplever att FODMAP som behandling ger patienter en bättre förståelse 
av sin IBS-diagnos och sjukdomsbild.  
 

”..Så att, patienterna har blivit mycket bättre på att själva 
reflektera över ”vad är det som ger mina magsymptom”. Så att, så 
att, och att, att….det blir ju ett sätt att lära dem mer 
självbehandling liksom: ”amen nu vet jag, nu vart jag jättedålig i 
magen, ja eller jag har jätteont. Men jag har ju också ätit vitlök, 
jag kanske inte behöver åka till akuten för det här kommer gå över 
imorgon.”  
(Dietist 3) 

 
Dietisterna upplever att behandlingsformen är värdefull. Samtliga dietister 
berättar om värdefulla sociala utbyten som de både observerar och hör talas om 
från deras patienter.  Exempelvis berättar dietisterna hur de hör patienterna 
prata om en nyfunnen tillhörighet och gemenskap tack vare FODMAP-
behandlingen och dess anordnade gruppträffar. Gemenskap och tillhörighet var 
återkommande nyckelord vars betydelse lyftes fram av deltagarna som starkt 
värdebringande till behandlingsformen. Det nämns ofta hur diskussioner och 
utbyte av erfarenheter med andra FODMAP-deltagare bidragit till mindre 
känsla av utanförskap hos patienterna.  
 

”Och det de vinner på att köra i grupp det är ju, amen 
erfarenhetsutbytet mellan varandra och förståelsen för att ”jag är 
inte ensam i den här sjukdomen, utan vi är fler som har samma 
problematik”.”   
(Dietist 4) 
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“…och de diskuterar mycket med varandra, och egentligen på 
utvärderingen så är det ju det de har uppskattat mest. Få träffa 
andra med samma problem, eller ”oj, jag har det inte så dåligt som 
andra” liksom..”  
(Dietist 3) 

 
Behandlingsformens värdefulla egenskaper lyfts även genom att dietisterna 
berättar att FODMAP är det bästa som finns just nu att erbjuda vid behandling 
av IBS.  
 

“..äntligen något jag kan hjälpa patienten med som har IBS.. är 
positivt” 
(Dietist 2) 
 
“Jag säger att det här är det bästa vi har att erbjuda vid IBS” 
(Dietist 1) 

 
Vidare nämns symtomförbättringar frekvent av samtliga dietister som de 
upplever att patienterna uppnår tack vare FODMAP-behandlingen, både 
fysiska och psykiska symtomförbättringar.  Det som majoriteten av 
intervjudeltagarna först nämner är den fysiska symtomförbättringen rörande 
mag- och tarmbesvär. Dock ofta strax därefter läggs vikt på det psykiska 
välmåendet och dess förbättring.  
 

“.. minskad gas, minskad smärta, och bättre tarmtömning, minskad 
förstoppning och minskad diarre/lös avföring, och då går även de 
psykiska välmående bättre, de minskar i det så kallade VAS-skalan 
som dom får kryssa i.. Deras psykiska hälsa blir bättre! ”  
(Dietist 1) 
 
”Det-det är ju fortfarande, jag har ju bra många patienter som, 
innan de kommer till mig, har vart på akuten 3-4 gånger per år för 
att de har ont i magen. Och liksom, det är ju rätt sjukt egentligen 
liksom…”  
(Dietist 3) 

 
Det betonas av intervjudeltagarna hur det är stor skillnad på vilka besvär 
patienterna berättar att de upplever initialt vid första mötet och 
behandlingsstarten av FODMAP i jämförelse med behandlingen avslutande 
möte.  
 

“A, det är ju en signifikant skillnad mellan första och fjärde 
gången.”  
(Dietist 3) 
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Komplexitet 
Komplexitet i det här fallet innebär den komplexa sida som FODMAP som 
behandling upplevs ha enligt intervjudeltagarna, både för de som behandlande 
vårdgivare men även för deltagande patienter. Tillhörande underteman är 
arbetskrävande, svårigheter för dietisten samt helhetssyn.  
 
Dietisterna upplever att FODMAP-behandlingen är arbetskrävande framförallt 
för patienterna som behöver göra nya anpassningar i vardagslivet och som 
upplevs av dietisterna kräva ett stort engagemang från patienternas sida.  
 

”..styrkan är alltså tydligheten. Allt det här ska bort, men det är 
mycket mer arbete, det räcker inte att bara göra lite granna och 
vara uppmärksam utan nu ska de engageras!”  
(Dietist 1) 

 
Vikt lades huvudsakligen på hur behandlingsformen ofta innebär en stor 
omställning i tidigare uppsatta rutiner och vanor.  Dietisterna hör ofta patienter 
berätta om restaurangbesök och luncher ute som besvärliga. Även 
familjemåltiderna lyfts innebära en ny problematisk situation.   
 

”..att det är krångligare att äta ute och sådär.. det kan vara sånt 
som folk kan beklaga sig av..”  
(Dietist 5) 
 
“ja men vad ska dom andra i familjen äta?”.. ska jag stå där och 
göra flera maträtter.. så det tycker dom är svårt.. när man har 
sambo eller barn.. gå ut och äta på lunchrestaurang är ofta 
jättesvårt för har man den vanan blir de kämpigt.. och att äta 
tillsammans med andra.. “  
(Dietist 1) 

 
Det lyfts återkommande fram hur den tidigare omnämnda och populära 
tydligheten som FODMAP-behandlingen har så följer även strikta riktlinjer 
som patienter kan uppleva krävande och ansträngande att anamma och följa, 
framförallt i långa loppet.  
 

..men det är ju också ett hinder på sikt.. för det är svårt att följa 
något så här strikt på lång sikt...det är enkelt här och nu.. man får 
någonting i handen men hur kul är det efter 6 månader att följa 
det där strikta..” 
(Dietist 2) 

 
Därtill innebär FODMAP-behandlingen ibland svårigheter för dietisten. Flera 
intervjupersoner berättar att de krävs stor noggrannhet vid förklarandet av 
behandlingens genomförande till patienterna och ibland är de svårt för 
dietisterna att lyckas genomföra behandlingen effektivt pga. patienternas 
inställning och följsamhet.  
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”..att det blir ju liksom att man..att-att man måste vara otroligt 
noga med att förklara för-för dem att bara för att du gjort klar 
den här elimineringsfasen så är du inte klar med din behandling. 
För det tycker jag att de, kanske många patienter, de kanske 
bokar av efter de har gått elimineringsfasen och tänker liksom att 
”nu är det ju bra i magen”, men det är ju inte ens…själva 
behandlingen ser ju jag, det är ju själva återintroduktionen. Det 
är då de lär sig, asså det är då de får upp kunskapen om ”vad är 
det som stör min mage”.”  
(Dietist 3) 

 
I flera intervjuer framkom det hur FODMAP som behandling har många 
aspekter som behöver tas hänsyn till. Dietisterna berättar hur FODMAP som 
behandling inte bara kan fokusera på kosten, ofta är stress inblandat och det går 
inte alltid att stirra sig blind på bara hjälp via kosten.  
 

”Om man bara kollar på själva FODMAPs-behandlingen och 
återinförandet så är jag inte alls lika strikt som behandlingen är, 
utan jag är mer tillåtande för jag tänker man kan ha mer problem 
med magen att det är en tillfällighet än att det är själva 
återinförandet och det livsmedlet den gången som inte funkar.” 
(Dietist 4) 
 
”Ja, asså vi vet ju att stress påverkar magen och vi vet att för 
många med IBS så är stress en bidragande faktor..”  
(Dietist 5) 
 
”Eeh…sen kan man ju säga att..det är en jättestor det av de här 
patienterna där inte, liksom maten har en väldigt liten betydelse, 
utan det är stressen och liksom deras livssituation som gör att de 
har mycket symptom. Så att man måste ju också få höra att, ja 
visst..kostråden kommer ju lindra dina symptom, men så länge du 
har stress vidare i livet så kommer du ju..må dåligt i magen liksom. 
Det kan ju ingen kost ändra på liksom, så att… Jag brukar 
liksom..också uppmuntra dem att ta kontakt med samtalsteamet, 
jobba med stressen. Eeh..det är också väldigt viktigt. Prata mycket 
motion, fysisk aktivitet. Speciellt de som har väldigt lite sånt och 
mycket förstoppade liksom. Nämen, så att det..FODMAP..det är ju 
ingen helhetslösning liksom, men det är ju en, ett bra verktyg i en 
behandling där man bara ändå måste individualisera och se till 
vad som är det viktigaste för just den patienten att jobba med.”  
(Dietist 3) 
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Diskussion 
 
Två huvudteman återfanns i resultaten; behandlingsformens effektivitet och 
komplexitet. Stora delar av resultaten återspeglar tidigare forskning gällande 
effektivitet och den psykologiska aspekten i IBS. Därtill finns vissa nyfunna 
delar rörande behandlingen i praktiken.  
 
Resultatdiskussion 
Två huvudteman, behandlingsformens effektivitet och komplexitet, inklusive ett 
flertal underteman har hittats via denna kvalitativa undersökning utförd på fem 
individer (Se bilaga 6). Likt tidigare forskning vittnar även de medverkande 
dietisterna i studien om svåra symptom hos patienterna som ofta uppsökt 
sjukhus ett flertal gånger, samt effektiviteten i behandlingen (Wilson et al., 
2004; Böhn et al., 2015; Maagaard et al., 2016). 
 
Symtomförbättringar 
Precis som tidigare gjorda studier av Fond et al. (2014) och Cho et al. (2011) 
har undersökningen visat hur dietisterna också upplever hur IBS kan medföra 
besvär som yttrar sig både fysiskt och psykiskt. Temat behandlingsformens 
effektivitet innefattar bland annat de positiva symtomförbättringar som 
samtliga dietister upplevde sina patienter uppnå tack vare FODMAP-
behandlingen. Det är något som överensstämmer med de fynd som Chey et al. 
(2018) och Hill et al. (2017) nämner. Detta gäller förbättringar för både fysiska 
symtom såväl som psykiska. Det som framkom från deltagarnas upplevelser 
kring ämnet var hur de fysiska symtomen ofta hade en nära koppling till det 
psykiska välmåendet och därför såg deltagarna ofta hur förbättringar i ena 
änden gav förbättringar i den andra. Deltagarna berättade hur patienterna ofta 
upplevde att en gasig och bullrig mage inte bara kunde göra ont och medföra 
obehag utan även förorsaka skam och ett socialt hinder i livet i övrigt, vilket 
även Böhn et al. (2013) nämner. Att IBS medför sådan mångfald när de 
kommer till besvär kan troligtvis vara en förklarande orsak till att varför 
tidigare forskning såsom Wilson et al. (2004) funnit att vissa patienter har svårt 
att gå till arbetet.  
 
Tydlighet och ökad förståelse 
Vår undersökning fann att den tydlighet som behandlingen upplevs medföra 
genom strikta riktlinjer och färgsorterade livsmedelslistor gör att både 
patienten och dietisten upplevs få mer klarhet i vad som behöver göras vilket 
enligt våra fynd resulterat i både psykiska och fysiska symtomförbättringar. 
Vidare bidrar denna klarhet även till en ökad förståelse hos patienterna om vad 
som orsakar deras symptom och därav även en möjlighet till självhjälp. Det 
blev påtagligt för författarna genom undersökningen hur stark kopplingen 
mellan fysiska och psykiska symtom faktiskt var och hur denna upptäckt föll i 
linje med det som tidigare forskning nämnt kring besvär och dess påverkan på 
livskvalité. 
 
Behandlingsformens tydlighet hjälpte även dietisten i sin profession vilket får 
författarna att tänka vidare på den betydelse som samtalet mellan patient och 
dietist har. Tydliga behandlingssteg upplevde deltagarna gjorde de mer trygga i 
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sin förmedling av information till patienter vilket i sin tur troligtvis gör att 
patienterna lättare tar till sig och förstår den förmedlade informationen och 
detta har resulterat i en effektiv behandlingsform som samtliga dietister då inte 
förvånansvärt lyft som de bästa det har just nu på marknaden. Detta får anses 
viktigt eftersom mycket av forskningen rörande behandlingsmetoden finns 
tillgängligt för patienterna via internet (Hill et al., 2017). Behandlingens 
effektivitet är enligt deltagarna beroende av korrekt förmedling via dietist, 
något som även stöds av tidigare forskning (Ibid.). Effektiviteten i 
behandlingsformen ses även genom att patienterna tenderar bli bättre på att 
själva reflektera kring sina symptom, något som eventuellt skulle kunna bidra 
till en minskad kostnad för både vårdcentraler och akutsjukvård. 
 
Värdefull behandlingsform och helhetsyn 
En viss koppling till Lamba & Gearrys (2017) nämnda placeboeffekt som 
FODMAP-behandlingen kan innebära går att finna i temat komplexitet. Där 
framkom det att patienter upplever FODMAP-behandlingen ge bra resultat och 
förbättrad livskvalité trots att patienten i fråga inte ändrat om sina kostvanor i 
enlighet med FODMAP behandlingens riktlinjer. Det som framkom då var 
istället den nyfunna gemenskap och tillhörighet som patienten upplevde som 
bidragande orsak. FODMAP-behandlingen kan då diskuteras ha en indirekt 
hjälpande effekt på patienters liv, alltså inte i direkt förändring av kosten utan 
istället sekundärt i form av grupptillhörighet. Detta kan då tänkas stödja Lamba 
& Gearry (2017) teori om att en kost låg på FODMAPs kan ha en viss 
placeboeffekt då vår undersökning fann att det inte upplevs alltid vara 
behandlingens huvudsakliga kostförändringar som förbättrat utfallet. Däremot 
finns även forskning som visar att den hypersensitivitet som rapporteras finnas 
hos patienter med IBS inte verkar ha någon koppling till psykiska besvär 
(Posserud et al., 2007). 
 
Detta resonemang kan i sin tur kopplas samman till deltagarnas upplevda 
åsikter om att FODMAP som behandling behöver ett helhetsperspektiv. Det 
som framkom var hur deltagarna upplevde att stress och prestationsångest hos 
patienter låg bakom stor del av IBS-besvären, vilket även speglar den 
motsägelse som finns i litteraturen (Posserud et al., 2007; Cho et al., 2011; 
Fond et al., 2014). Dietisterna upplevde att om stressnivåerna inte gick att stilla 
så skulle FODMAP-behandlingens rådande kostförändringar ha en mer eller 
mindre meningslös effekt. Detta illustrerar då precis som föregående fynd hur 
kosten kan ha mindre betydelse vilket ger en värdefull insikt när blickar vänds 
mot FODMAP behandlingens innehåll (Lamba & Gearry, 2017). Det funna 
resultatet pekar på en helhetssyn där fler aspekter behöver tas hänsyn till vilket 
tidigare forskning inte riktigt nämner lika starkt. Ofta nämns kosten som det 
väsentliga och avgörande faktorn och även om undersökningen också funnit 
kosten som den centrala viktiga beståndsdelen i FODMAP behandlingen 
rörande symtomförbättring och IBS-besvär så hittades även fler aspekter som 
tidigare forskning kanske förbisett när de pratar om FODMAP som behandling 
i relation till IBS. En förklaring till detta tros kunna ha och göra med dietistens 
yrkesroll och det kostcentrerade fokus som denna innebär. Då FODMAP 
behandlingen står för just kolhydrater och dess betydelse hamnar logiskt 
tyngdpunkten vid behandling av IBS där. Undersökningens fynd stödjer 
kostens relevans vid behandling av IBS och den insamlade empirin är i linje 
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med tidigare forskning. Behandlingen verkar dock kräva ett helhetsfokus och 
individanpassning efter samtliga delar av patientens symptom och vardag, 
vilket skulle innebära att ett alltför strikt kostfokuserat förhållningssätt gör att 
andra tänkbara orsaker till IBS-besvären förbises i forskningen. 
 
Uppsatsens relevans till dietistprofessionen 
Sammanfattningsvis upplevde dietisterna FODMAP-behandlingen som en 
positiv behandlingsform, om än något komplext.  Patienterna verkar enligt 
dietisterna uppleva positiva förbättringar tack vare behandlingsformen, dock 
kan ifrågasättas hur stor del som kan härröras till gemenskapen i grupperna och 
stresshanteringen i behandlingen och hur stor del som kommer från själva 
kostdelen i behandlingen. Samtliga dietister upplever behandlingen som 
effektiv, men vad som verkar vara avgörande för användning av behandlingen 
är patientens situation och symtombörda. 
 

Metoddiskussion 
Den vanligaste kritiken rörande kvalitativ metod är att den tenderar vara 
subjektiv, svår att replikera och att det ofta är svårt att följa hur forskarna gått 
tillväga (Malterud, 2001; Bryman, 2011). Författarna har genom metodkapitlet 
försökt återge processen för att försöka stärka pålitligheten i senare dragna 
teoretiska slutsatser (Bryman, 2011; Cope, 2014). Däremot faller det sig 
naturligt att en intervjuprocess som kräver flexibilitet utefter deltagarens 
förutsättningar är svår att återge. Författarens tankar och idéer kommer i 
kvalitativ forskning alltid utgöra grunden till analys och resultat (Malterud, 
2001; Braun & Clarke, 2006), vilket så även är fallet i denna uppsats. Malterud 
(2001) diskuterar likt Bryman (2011) skillnaden mellan kvalitativ och 
kvantitativ forskning och lyfter det faktum att den kvalitativa forskningen inte 
kan bedömas likt den kvantitativa då dess mening inte är att generalisera de 
funna resultaten till en större population. Därav förlorar även den initiala 
kritiken mot kvalitativ forskning lite av sin kraft, just eftersom denna uppsats 
intresserar sig för fenomen i en specifik omgivning och inte 
generaliserbarheten i de funna resultaten (Malterud, 2001; Cope, 2014). 
 
Pålitligheten i kvalitativa studier är beroende av den samstämmighet som finns 
mellan forskarna samt transparensen i metoden (Bryman, 2011). Begreppen i 
mindmapen diskuterades inledningsvis för att författarna skulle vara 
samstämmiga gällande vad som menades med dessa och för att stärka 
pålitligheten. Anteckningar, kodningen och den tematiska analysen sparades 
elektroniskt via en delningstjänst och gjorde att båda författarna hade tillgång 
till den andres kommentarer och löpande kunde följa idéutvecklingen, vilket 
har förbättrat transparensen och pålitligheten i data (Bryman, 2011; Cope, 
2014), samt hjälpt författarna få struktur i analysprocessen. Efter varje intervju 
antecknade författarna individuellt hur de ansåg att intervjun gått, vad 
deltagaren uppehöll sig vid mest, vad som berördes oftast och om det var något 
som verkade svårt att prata om eller som denne inte ville delge. Författarna 
samtalade även med varandra för att höra hur den andre uppfattat vad som 
sades. Mest fokus lades på den första intervjun då båda författarna närvarat för 
att säkerställa att intervjun tolkats liknande. Dessa samtal samt den stora 
samstämmighet mellan dokumenten som återfanns indikerar hög trovärdighet, 
det vill säga att resultaten överensstämmer med verkligheten, men verkar även 
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stärkande för pålitligheten i resultaten (Bryman, 2011). Vidare stärks både 
objektiviteten och trovärdigheten i studien av att den tematiska analysen initialt 
genomfördes av båda författarna separat och att samstämmigheten av 
nyckelord och teman mellan författarna var stor (Ibid.). Tematiseringen gjordes 
via dator och sparades elektroniskt för att stärka pålitligheten i resultaten. 
 
Även det faktum att citaten till den tematiska analysen plockades ut till stor del 
som hela meningar stärker trovärdigheten i studien eftersom risken för att tappa 
kontexten varifrån citaten kom minimeras (Braun & Clarke, 2006; Bryman, 
2011). Genom avidentifiering av samtliga transkriberingar och ljudfiler 
säkerställdes objektivitet hos författarna genom att ingen personlig information 
kunde påverka analysen och därav resultaten i studien. Följaktligen stärks att 
resultaten återspeglar deltagarnas faktiska svar och därav även pålitligheten och 
trovärdigheten i studien. 
 
Skillnaden mellan telefonintervjuer och intervjuer i person skulle kunna vara 
att det är lättare att få fram information i telefonintervjuerna, men att deltagaren 
tröttnar snabbare och har lättare att avbryta intervjun än då forskaren är på plats 
(Bryman, 2011), något som inte uppmärksammades av författarna. Vidare 
tenderar telefonintervjuer ge bra svar gällande känsliga ämnen då deltagaren 
inte känner samma press av forskarens närvaro (Ibid.). Dock kan ifrågasättas 
huruvida detta ämne kan ses som känsligt för en yrkesverksam dietist. Vid 
telefonintervjuer går däremot intervjuaren miste om ansiktsuttryck och 
möjligheten att urskilja extra detaljerad information från eventuella pauser och 
handgester, vilket i detta fall skulle kunnat leda till en svagare pålitlighet 
eftersom författarna då gått miste om en informationskälla (Ibid.). 
Respondentvalidering är något som skulle ha kunnat stärka trovärdigheten och 
därav även pålitligheten i uppsatsen ytterligare (Ibid.). Detta valdes dock bort 
eftersom dietisternas scheman från början var fullspäckade inför jul och nyår 
tillsammans med det faktum att deltagarna inte var insatta i studiens syfte på 
samma sätt som författarna, vilket skulle kunna ifrågasätta huruvida deras 
synpunkter på framkomna koder och teman var relevanta för att utveckla 
uppsatsen ytterligare (Ibid.). 
 
Erhållandet av material och data var dock något som förbättrades genom 
användandet av telefonintervjuerna, vilket till stor del berodde på deltagarnas 
fullspäckade scheman samt distansen som annars hade varit ett hinder för 
medverkan. Det faktum att ålder och yrkesverksamma år varierade mellan 26-
50 respektive 4-15 år säkerställer vidare att studien täckt in olika aspekter som 
eventuellt skulle kunna ha missats hos någon med mindre erfarenhet inom 
yrket, men även sådant som en äldre generation eventuellt inte 
uppmärksammar på grund av vana och rutiner. Härav säkerställs att så många 
aspekter som möjligt rörande ämnet täcks in, vilket får anses bidra ytterligare 
till studiens pålitlighet och trovärdighet. En aspekt som kan påverka 
trovärdigheten i studien negativt kan dock vara att antalet deltagare varit för få 
för att kunna bekräfta en teoretisk mättnad. Något som däremot talar för 
trovärdigheten var de liknande svar som började uppmärksammas vid den 
tredje intervjun. 
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Datainsamlingen och trovärdigheten i resultaten kan eventuellt ha påverkats 
negativt av det faktum att majoriteten av intervjuerna hölls individuellt av 
författarna. Då båda författarna närvarade vid pilotintervjun samt att frågeguide 
och mindmap användes vid samtliga intervjuer säkerställdes dock en 
samstämmighet i frågeställning och intervjuteknik för att finna svar på de 
aspekter som krävdes av uppsatsens frågeställning. Detta gjordes även för att 
ökad transparensen och jämförbarheten mellan intervjuerna, vilket är till gagn 
för pålitligheten och objektiviteten i studien. Frågeguide och mindmap finns 
bifogade som bilagor för att underlätta transparensen. Intervjupersonens teknik 
är däremot något som kan påverka transparensen och överförbarheten negativt. 
Dock får det anses svårt att till hundra procent kunna replikera någons 
intervjuteknik såtillvida att alla individer har olikheter i röst och tonlägen. 
Malterud (2001) lyfter denna aspekt. Genom användandet av frågeguide och 
mindmap samt en gemensam förståelse mellan författarna vad som menades 
med de olika begreppen i mindmapen säkerställdes vilket ämne som önskades 
beröras i intervjuerna, studien är därav möjlig att replikera, men 
överförbarheten till andra miljöer får dock bedömas som mindre trolig. 
 
Författarna har agerat objektivt genom hela uppsatsprocessen, vilket som 
tidigare nämnts säkerställdes genom avidentifiering av data. Här kan dock 
nämnas att den ena författaren genomfört sin praktik på ett av de sjukhus där 
tre av de deltagande dietisterna arbetar, vilket skulle kunnat påverka 
trovärdigheten i studien genom deltagarnas svar under intervjuerna. Dessa kan 
t.ex. ha blivit något överdrivna i positiv bemärkelse. Troligtvis är det dock 
större sannolikhet att relationen istället välkomnat mer ärliga och uppriktiga 
svar, vilket följaktligen skulle styrka trovärdigheten. Urvalet säkerställer även 
trovärdigheten genom att deltagarna hade den erfarenhet av ämnet som 
efterfrågades (Malterud, 2001; Bryman, 2011). Risken med att inkludera 
deltagare som använder behandlingen skulle dock kunna vara att de faktiskt 
använder behandlingen för att de tycker att den fungerar, vilket gör att svaren 
blir liknande för samtliga deltagare och därav skadar trovärdigheten i 
resultaten. Detta hjälps dock av det faktum att samtliga dietister även 
behandlade vissa av sina patienter utan FODMAP-behandlingen. Vad som 
användes bestämdes helt utifrån patienten och vad som ansågs bäst utifrån 
dennes situation och hur allvarligt patienten upplevde symptomen. På så vis 
hade dietisterna även erfarenhet av att behandla patienter utan FODMAP och 
kunde därav jämföra resultaten, vilket får anses som en positiv aspekt. 
Alternativet hade varit att inkludera deltagare som inte hade någon erfarenhet 
av behandlingen, vilket torde leda till att de inte skulle kunna besvara 
uppsatsens frågor. Resultaten visade vidare att samtliga dietister använde 
FODMAP-behandlingen på liknande sätt gällande behandlingsprocessen, vilket 
även talar för att resultaten i studien inte påverkats av det faktum att dietisterna 
behandlat patienterna på olika sätt. 
 
Inledningsvis har nämnts att kvalitativ forskning och därav även denna uppsats 
inte ämnar dra generella slutsatser till en större population. Således blir det, 
även om det kan försvåra replikerbarheten, inte negativt för studiens 
trovärdighet och pålitlighet att en blandning av målstyrt- och 
bekvämlighetsurval har använts. Det faller sig naturligt att det hos vilken 
kvalitativ forskning som helst är svårt att hitta exakt samma eller liknande 



30 

deltagare och miljöer då urvalet tenderar vara litet sett till antalet deltagare 
(Malterud, 2001; Bryman, 2011). Därav bedöms inte bekvämlighetsurvalet 
vara till studiens nackdel mer än hos någon annan kvalitativ forskning. 

 
Slutsats 
 
Deltagarna hade en positiv upplevelse av FODMAP som behandlingsform vid 
behandling av patienter med IBS och behandlingsformens effektivitet i form av 
tydlighet och symtomförbättring framhölls av samtliga dietister. Dock 
upplevdes behandlingsformen som komplext, då det kunde innebära 
svårigheter framförallt för patienter då det krävdes tid och engagemang från 
vilket krockade med patienternas etablerade rutiner, normer och social livsstil. 
Därtill upplevdes vissa svårigheter finnas för dietisten i sin profession 
gentemot patienten, vid bland annat förmedling och uppföljning.  
 
Vidare upplever författarna att deltagarna genom denna uppsats kan erhålla en 
ökad kunskap om behandlingen FODMAP, applicering och en möjlighet att på 
så vis påverka sitt eget yrkesutövande i den utsträckning de upplever är av vikt. 
Något som framkom var att patientens situation och symtombörda tenderade 
vara avgörande för när behandlingen tillämpades. Detta skulle kunna vara ett 
område för framtida forskning att undersöka i vilka situationer och på vilka 
grunder dietisten avgör huruvida behandlingen inte är lämplig för patienten 
trots att denna har diagnosticerats med IBS. Även faktiska siffror i 
kostnadsminskning skulle kunna vara ett intresse för framtida forskning, då 
främst uteblivna akutbesök vid tidigare diagnosticering, vilket även påtalats av 
en deltagare under intervjuerna. 
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Bilaga 1. – Följebrev 

 
 
 
Hej,  
 
Vi hoppas att Du har intresse av att delta i vår undersökning! 
 
Vi heter Jeanette Ringberg och Miranda Åberg och studerar nu termin 6 på 
Dietistprogrammet vid Uppsala Universitet. Som avslutning skriver vi nu vår C-
uppsats inom ämnet Irritable Bowel Syndrome (IBS). 
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur dietister upplever behandlingsformen 
FODMAP vid behandling av patienter med IBS. Eftersom vi inte hittat mycket 
forskning kring svenska dietisters egen upplevelse av behandlingen FODMAP är detta 
ett område vi önskar att undersöka närmare, vilket vi tänkt göra genom intervjuer med 
dietister som är bekanta med behandlingen FODMAP och diagnosen IBS. 
 
Därför hoppas vi du tar chansen att vara med! 
 
Intervjuerna kommer ske individuellt och ta ca 30-45 minuter och äga rum på 
Dietistenheten på Mälarsjukhuset förslagsvis den 3/12. Intervjun kan även göras via 
telefon om datum eller plats inte passar eller om det föredras. Deltagande är frivilligt 
och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet eller intervjun. Intervjuerna 
spelas in elektroniskt och uppgifterna som samlas in i studien kommer hanteras 
konfidentiellt med full anonymitet och raderas efter att uppsatsperioden är avslutad. 
Inga namn eller andra personuppgifter kommer att sparas så att de kan kopplas 
samman med intervjuerna. Som deltagare erhåller Du därför ett fiktivt namn i våra 
anteckningar och material. Det enda kravet är att du fyllt 18 år och talar flytande 
svenska. 
 
Ansvarig för undersökningen är Jeanette Ringberg & Miranda Åberg som handleds av 
Ingela Marklinder, universitetslektor på Institutionen för kostvetenskap på Uppsala 
universitet. 
 
Vid frågor maila till jeanetteringberg@hotmail.com eller ring 018- 4712312. Anmäl 
intresse till mailadressen eller via telefon ovan.  
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Jeanette Ringberg & Miranda Åberg 
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Bilaga 2. – Mindmap 
 
 

 
 
 
Följsamhet 
Begreppet syftar till huruvida patienten följer behandlingen eller inte och allt 
därtill. Här ingår även tidiga avhopp, varför man väljer att hoppa av m.m. 
 
Symptom och resultat 
Under begreppen var det tänkt att deltagaren skulle diskutera patientens 
symptom och resultat, både med FODMAP och utan FODMAP.  
 
Maten 
Maten syftar till hur patienten hanterar matlagning, inköp, livsmedelsval, 
svårigheter och liknande. 
 
Vården 
Handlar om hanteringen av patienten inom vården, till exempel som 
diagnosticering, grupp- eller individsamtal och dietistens upplägg. 
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Bilaga 3. – Frågestöd 
 
Nedan följer en redogörelse av de frågor som kunde användas av författarna 
under intervjuerna. 
 
Inledning 
• Du kan väl börja med att berätta hur gammal du är, vad du har för tjänst 

och hur länge du varit verksam, utan att säga ditt namn. 
• Vad är det första du tänker på när du hör ordet FODMAP? 
 
Följsamhet & personliga åsikter kring FODMAP 
• Behandlingslängd 

o Hur länge har du arbetat med patienter med IBS? 
o Hur kommer det sig att du började använda dig av FODMAP vid 

behandling av patienter med IBS? 
• Tillvägagångssätt i praktiken och avsteg 

o Berätta hur det går till när du lär ut behandlingen till patienterna. 
o Behandlingen innehåller ju några steg och en hel del strikta regler, 

hur följs dessa? 
� Är det många som hoppar av? 

• Åsikter om behandlingsformen 
o Vad är styrkor och svagheter med behandlingen? 
o Ser du några utvecklingsmöjligheter av behandlingsformen? 

 
Kosten/maten 
• Omställning för patienterna 

o  Hur verkar patienterna hantera förändringarna i kosten? 
� (Svårigheter m.m.) 

• Byte av livsmedel 
o Hur fungerar matlagningen för patienterna under 

exkluderingsfasen? 
o Känner du att du som dietist erhållit tillräckligt med 

matlagningskunskaper i din utbildning för att kunna hjälpa 
patienterna och resonera kring detta? 

o I vilken utsträckning upplever du att patienterna behöver stöttning i 
sin matlagning? 

 
Vården 
• IBS-grupper 

o Berätta lite om hur dessa grupper ser ut och skillnaden mellan 
individuell behandling och behandling i grupp. 

• Acceptans 
o Hur upplever du patienternas acceptans av diagnosen? 

 
Symptom och resultat 
• Värdefulla förändringar 

o Hur upplever du att patienternas symptom förändras? 
� Vad säger patienterna? 

• Lärdomar/framtid 
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o Är det något du tar med dig från den här behandlingsformen till 
andra delar inom ditt yrke? 

 
Avslutande frågor 
• Är det något du känner att vi missat eller något som du vill tillägga? 
• Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig 

till oss! 
• Tack för att du medverkat! 
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Bilaga 4. – Livsmedelslista (exempel) 
 

 
(Monash University, 2018) 
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Bilaga 5. – Arbetsfördelning 
 
Nedan följer redogörelse för arbetsfördelningen mellan författarna. Den ena 
författarens arbetstid anges på ena sidan av strecket och den andra på andra 
sidan. Totalt kan summan bli 100 per post. 
 
Planering av undersökningen och uppsatsarbetet 50/50 
Litteratursökning 50/50 
Datainsamling 50/50 
Analys 50/50 
Skrivandet av uppsatsen 50/50 
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Bilaga 6. – Resultattabell 
 

Tabell 3: Resultattabell. Slutgiltig sammanställning av utvalda teman relevanta för att besvara frågeställningen. 

Text Undertema Tema 

”Men nu..amen förut så var det kanske, gav man ju generella råd och så fick de 
hem och testa och så vart de inte bättre, då hade man inte så mycket mer att 
göra. Man kanske testade lite olika produkter och sådär. Fick mer testa sig fram. 
Det var sällan man körde med någon elimineringskost”...........”Så att det blir 
liksom, följer en röd tråd mycket mer med.. (paus) ..det kanske inte bara är 
liksom FODMAP utan det kanske med, liksom sett över..hm..alla stegen i 
behandlingen av IBS.” (Dietist 3) 
 
“Jag tänker att den är så strikt, eller tydlig, är ju en styrka! Vi vet ju att 
människor tenderar att följa någonting som är såhär handfast.” (Dietist 2) 
 
”Och sen, att själv ha listorna i huvet ganska så klart för sig, det-det underlättar 
ju också för de som inte vill köra FODMAP, för då kan man sitta med tant Agda 
och säga ”A, men du äter ju två äpplen varje dag, kanske ska prova plocka bort 
dem och byta ut dem mot någon annan frukt”…” Det ger ju en tydligare kunskap 
till en själv.”….” Mm, lite stöd från själva materialet och veta vad som ska 
plockas bort, även om de inte kör en hel FODMAPs-behandling så kan man ju 
plocka, russinen ur kakan som det heter.”.” (Dietist 4) 
 
“Hmm,pedagogiskt så blir det så mycket tydligare för patienterna..” 
(Dietist 3) 
 
”Det som är väldigt bra och som många medlemmar påtalar är att det är så 
otroligt strukturerat och tydligt men sen kan man inte använda det på alla andra 
diagnoser och sjukdomar men här kan vi det och många uppskattar att det är 
pedagogiskt och tydligt så man kan förstå 
..” (Dietist 5) 
 
”Eh, och..en annan reflektion det är ju att, a, men många IBS-patienter brukar 
plocka bort lite hit och dit och har liksom ingen direkt struktur på vad det är de 
plockar bort eller plockar fram igen. Men med FODMAP så blir det väldigt 
tydligt, för det är en tydlig behandlingsstruktur att nu ska du plocka bort det här 
nu ska du sätta dit det här, i ökad mängd och ditten och datten, eh och det blir så 
mycket tydligare för patienten vilken, i vilken mängd de klarar av att äta ett visst 
livsmedel, kanske också i kombination med andra livsmedel.” (Dietist 4) 
 
“Styrkan är tydligheten! Det står exakt vilka livsmedel och också att det bygger 
på att plocka bort allt. Tidigare var de mer “var lite uppmärksam”, “var lite 
försiktig med” och det har inte gett tillräckliga resultat...” (Dietist 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tydlighet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandlings-
formens 
effektivitet  

”..så det här tydliga listorna ger en tydlighet så det blir lättare för mig och för 
patienterna att förstå att det har inte räckt att bara minska lite grann.” (Dietist 
1) 
 
”..Så att, patienterna har blivit mycket bättre på att själva reflektera över ”vad 
är det som ger mina magsymptom”. Så att, så att, och så att, att….det blir ju ett 
sätt att lära dem mer självbehandling liksom: ”a, men nu vet jag, nu vart jag 
jättedålig i magen, ja eller jag har jätteont. Men jag har ju också ätit vitlök, jag 
kanske inte behöver åka till akuten för det här kommer gå över imorgon.” 
(Dietist 3) 
 
” Jo, det är klart att med ökad kunskap blir det ju lättare att förstå vad 

 
 
 
 
 
 
Förståelse 
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jag ska använda istället.” (Dietist 4) 

“.. minskad gas, minskad smärta, och bättre tarmtömning, minskad förstoppning 
och minskad diarre/lös avföring, och då går även de psykiska välmående bättre, 
de minskar i det sk VAS-skalan som dom får kryssa i.. Deras psykiska hälsa blir 
bättre! “ (Dietist 1) 
 
”Jag är väldigt tydlig med patienterna att jag kommer ju aldrig bota dem. De 
kommer ju aldrig bli av med sin sjukdom. Men tanken är ju att de ska ha, leva så 
symptomfritt som möjligt.” (Dietist 3) 
 
”Det är väldigt lätt och..eea, det går att mäta förändring. De kan ju komma och 
prata om att de ser inte ut som att de är gravida i månad sex liksom. (I 
småskrattar) Så att det blir ju liksom en markant förändring och de mår så pass 
mycket bättre…” (Dietist 3) 
 
”Det-det är ju fortfarande, jag har ju bra många patienter som , innan de 
kommer till mig, har vart på akuten 3-4 gånger per år för att de har ont i magen. 
Och liksom, det är ju rätt sjukt egentligen liksom…”  (Dietist 3) 
 
 
”Det är väldigt olika, dom som skriver är antingen dom som blivit jättebra och 
vill dela med sig det och är helt lyriska av det och tacksamma och sen finns de 
självklart de som kämpar och inte riktigt kommer framåt och initialt blir sämre 
vilket inte är helt ovanligt..” (Dietist 5) 
 
”Eh, de flesta blir ju förbättrade men inte helt bra, men de blir ju väldigt mycket 
förbättrade. Eh, speciellt barn skulle jag säga blir nästan helt återställda efter 
att ha kört en hel FODMAPs-kur och kan äta nästan vad som helst efter en sån. 
Det känns nästan som en reboot för deras mage att köra en FODMAPs-kur. 
Medans äldre..ofta har kvar symptom men blir betydligt förbättrade av 
behandlingen.” (Dietist 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Symptom-
förbättring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandlings-
formens 
effektivitet forts.  

“A, det är ju en signifikant skillnad mellan första och fjärde gången.” 
(Dietist 3) 
 
“..att få träffa andra i samma situationen, man får liksom bolla, känner sig inte 
lika ensam i det här, man kanske accepterar sin diagnos.. (Dietist 2)  
 
”..jag menar “det är inte så jättekonstigt att jag springer på toa så här ofta för 
det är 5 andra runt bordet som också gör det”.. (Dietist 2) 
 
“…och de diskuterar mycket med varandra, och egentligen på 
utvärderingen så är det ju det de har uppskattat mest. Få träffa andra 
med samma problem, eller ”oj, jag har det inte så dåligt som andra” 
liksom..” (Dietist 3) 
 
”Och det de vinner på att köra i grupp det är ju, amen erfarenhetsutbytet mellan 
varandra och förståelsen för att ”jag är inte ensam i den här sjukdomen, utan vi 
är fler som har samma problematik”.” (Dietist 4) 
 
“..äntligen något jag kan hjälpa patienten med som har IBS.. är positivt..” 
(Dietist 2) 
 
“Jag säger att det här är det bästa vi har att erbjuda vid IBS” (Dietist 1) 
 
“jag upplever att efter behandlingsperioden med FODMAP så är patienterna 
mer mycket mer nöjda och känns tillfreds att dom har fått ett verktyg att använda 
sig av. Vilket jag inte riktigt tyckte att dom kände förut” (Dietist 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Värdefull 
behandlings-
form 
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”Om man bara kollar på själva FODMAPs-behandlingen och återinförandet så 
är jag inte alls lika strikt som behandlingen är, utan jag är mer tillåtande för jag 
tänker man kan ha mer problem med magen att det är en tillfällighet än att det är 
själva återinförandet och det livsmedlet den gången som inte funkar.” (Dietist 4) 
 
”Ja, asså vi vet ju att stress påverkar magen och vi vet att för många med IBS så 
är stress en bidragande faktor men inte för alla. Det är inte så att det sitter i 
huvudet utan det är även att man har del funktionella besvär i magen… men det 
är klart vi har kunnat se att det är överrepresenterad av högpresterande kvinnor, 
som helt enkelt som har mycket krav på sig själva och kanske också från sin 
omgivning men det är ingenting som gjorts välgjorda studier på men de är klart 
man kunde dra vissa… ehm… slutsatser eller man kunde se, veta lite vad det är 
för typ av personer när man skulle ha en IBS-skola, de kände man igen liksom..” 
(Dietist 5) 
 
Eeh…sen kan man ju säga att..det är en jättestor det av de här patienterna där 
inte, liksom maten har en väldigt liten betydelse, utan det är stressen och liksom 
deras livssituation som gör att de har mycket symptom. Så att man måste ju 
också få höra att, ja visst..kostråden kommer ju lindra dina symptom, men så 
länge du har stress vidare i livet så kommer du ju..må dåligt i magen liksom. Det 
kan ju ingen kost ändra på liksom, så attt… Jag brukar liksom..också uppmuntra 
dem att ta kontakt med samtalsteamet, jobba med stressen. Eeh..det är också 
väldigt viktigt. Prata mycket motion, fysisk aktivitet. Speciellt de som har väldigt 
lite sånt och mycket förstoppade liksom. Nämen, så att det..FODMAP..det är ju 
ingen helhetslösning liksom, men det är ju en, ett bra verktyg i en behandling där 
man bara ändå måste individualisera och se till vad som är det viktigaste för just 
den patienten att jobba med.” (Dietist 3) 
 
”Och när man kör grupper så har man ju fyra träffar, där man även pratar om 
stress.” (Dietist 4) 
 
”Ja, nej men jag tänker, det är ju oftast personer som är väldigt högpresterande 
och väldigt, väldigt stressade som har IBS rent generellt.. Och .då tänker jag att 
om det är högpresterande människor som gärna vill vara duktiga så, att de 
gärna dyker upp när de fått en kallelse. Och på nåt sätt, det passar ju ändå 
väldigt bra till den här patientkategori att det är en ganska så gedigen 
kostbehandling som tar tid, därför att de vill ju vara duktiga och genomföra den. 
Samtidigt så skulle de vart mindre duktiga och stressade kanske de inte hade haft 
lika mycket IBS-symptom också, det vet man inte.” (Dietist 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helhetssyn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komplexitet 

”..om kostråden var vaga förut då gav dom mer vaga utfall medans nu är 
kostråden tydliga men svårare att följa... om det är diffust ja då följer dom ju det 
diffust.. styrkan är alltså tydligheten. Allt det här ska bort,  men det är mycket 
mer arbete, det räcker inte att bara göra lite granna och vara uppmärksam utan 
nu ska de engageras!” (Dietist 1) 
 
”..men det är ju också ett hinder på sikt.. för det är svårt att följa något så här 
strikt på lång sikt...det är enkelt här och nu.. man får någonting i handen men 
hur kul är det efter 6 månader att följa det där strikta..” (Dietist 2) 
 
”..att det är krångligare att äta ute och sådär.. det kan vara sånt som folk kan 
beklaga sig av..” (Dietist 5) 
 
” Mm. (harklar sig) De brukar tycka att det är ganska övermäktigt från början. 
Det tar ett tag innan de kommer in i det och har bytt ut alla livsmedel de har 
hemma.” (Dietist 4) 
 
”Ja, asså jag brukar ju som sagt fråga dem om de vill köra den fulla varianten 
eller den lite minivarianten, och ganska många väljer en lättare variant, alltså 

 
 
 
Arbets-
krävande 
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inte så strikt för att de tycker det är väldigt omständigt att köra den fulla 
varianten, speciellt inför jul där de vet att det kommer ändå inte gå när det är 
släkt och vänner.” (Dietist 4) 
 
”…det tar ju ungefär ett halvår att gör klart själva behandlingen om du har gjort 
den grundligt. Det, det krävs ju mycket engagemang från patientens sida framför 
allt.”  (Dietist 4) 
 
”Svårigheterna med själva behandlingen som patienten verkar uppleva det 
(harklar sig), det är ju dels att det tar väldigt lång tid, det blir lite dyrare när de 
ska välja glutenfritt och hitta andra livsmedel, det blir lite dyrare under en 
begränsad period . Det blir väldigt mycket svårare för dem att gå ut och äta, 
eller ta hem familj och vänner eller nånting på besök eller julbord eller 
midsommarfirande, allt sånt där socialt kring mat blir ganska hämmande för 
dem. Eh, att lära sig att kolla på (harklar sig) alla innehållsförteckningar tycker 
de också är väldigt problematiskt och..det tar väldigt mycket längre tid att 
handla..” (Dietist 4) 
 
..samtidigt som det är väldigt mycket jobb. Det är inte helt enkelt.. eh och lämna 
fram det till patienten för det är så omfattande.. så tänker jag. Det är positivt för 
mig som behandlare att ha någonting att komma med men det är samtidigt som 
man vet att man ger patienten en ganska stor börda liksom.”  
(Dietist 2) 
 
“ja men vad ska dom andra i familjen äta?”.. ska jag stå där och göra flera 
maträtter.. så det tycker dom är svårt.. när man har sambo eller barn.. gå ut och 
äta på lunchrestaurang är ofta jättesvårt för har man den vanan blir de kämpigt.. 
och att äta tillsammans med andra..“ (Dietist 1) 
 
”Skillnaden ligger i hur bra kunskap man har om-om mat att laga mat. Så att de 
som är bra på att laga mat, de som har ett intresse, det är inge problem. Det är 
hur lätt som helst. De här som äter oregelbundet..eh..har ingen bra matplan, 
dåliga på att laga mat, äter ganska ensidigt, amen då blir det svårare, och de 
tycker att det är svårt. Eeh..det är det här: ”amen jag har ju alltid haft gul lök, 
vad ska jag ha nudå?”. Och så blir det så här: ”amen då kan jag inte laga de 
här rätterna för att det är lök i”, jamen du kan ju laga utan lök.” (Dietist 3) 
 
” de vill använda de produkter de är vana vid för att det ska smaka bra 
och..använder de inte den typen av produkt, typ lök i köttbullar, då tycker de att 
det smakar skitäckligt och då…då har de inte lagat mat eller då är de inte nöjda 
med sin matlagning liksom. En del blir väl kanske taggade av iden att få tänka 
om, men…många vill göra på sitt eget vis och har du inte så mycket till eget vis 
så är det inte så mycket att ändra på.” (Dietist 4) 
 
”Och en del som har pedagogisk måltid eller så i jobbet eller så tycker också att 
det är svårt att få till det på jobbet, eller när man ska gå ut och äta eller så. 
Eeh..man får lära sig att läsa på förpackningar, det är de kanske inte heller vana 
vid-vid tidigare (Dietist 4) 
 
”Eh..jag har även provat att använda den här behandlingen på barn, och då kan 
det vara tjorvigt att få in det i själva skolmaten.”  (Dietist 4) 
 
”… Däremot att hitta nya amen livsmedel som de faktiskt kan äta och det tar tid 
med allting.” (Dietist 4) 

 
 
 
 
 
 
 
Arbets-
krävande forts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komplexitet 
forts. 
 
 

”..att det blir ju liksom att man..att-att man måste vara otroligt noga med att 
förklara för-för dem att bara för att du gjort klar den här elimineringsfasen så är 
du inte klar med din behandling. För det tycker jag att de, kanske många 
patienter, de kanske bokar av efter de har gått elimineringsfasen och tänker 
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liksom att ”nu är det ju bra i magen”, men det är ju inte ens…själva 
behandlingen ser ju jag, det är ju själva återintroduktionen. Det är då de lär sig, 
asså det är då de får upp kunskapen om ”vad är det som stör min mage”.” 
(Dietist 3) 
 
”Det flesta har problem med återinföringsfasen.. och det är ju något vi jobbar 
väldigt mycket med.. hur ska vi klargöra de på bästa sätt så de blir lätt att förså.. 
dels varför man gör det och hur man gör det.. men det är något som många 
fastnar på..vissa fastnar på att dom har känt att dom känt sig så mkt bättre under 
elimineringsfasen och vågar inte för vill inte få besvär igen och andra tycker det 
är krångligt, hur ska jag testa de på bästa sätt och hur ska jag tolka det på bästa 
sätt… så de är väl lite där patienterna kan fastna ..” (Dietist 5)  
 
”Ja dom har haft så mycket magbesvär och själva gjort några slutsatser och 
plockat bort kosten och sen inte vågat lägga tillbaka det igen, vi har ju träffat 
folk som äter otroligt ensidigt och det är ju inte bra, många som fastnar i den 
spiralen, att man bara ta bort tar bort tar bort, så sitter man där och äter bara 
kokt potatis och kokt kyckling och vågar inte äta något mer..” (Dietist 5) 
 
”Det är bara att FODMAP är mer strikt och jag tycker att det beror väldigt 
mycket på patientens inställning, är de inte beredda på att göra hela 
behandlingen så kommer man inte få något bra resultat från FODMAP.” (Dietist 
4)  
 
”Att det funkar väldigt bra om man följer den, men att det krävs..en hel del från 
patienten, och är de inte, ja.. jag brukar försöka känna av om patienten kommer 
att, följa behandlingen eller inte, och kommer den troligen inte göra det så är det 
ingen ide att påbörja FODMAPs för det krävs så mycket…” (Dietist 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svårigheter för 
dietisten 

 
 
Komplexitet 
forts. 

 
 

Begreppsdefiniering:  
 
Behandlingsformens effektivitet och komplexitet.  
 
1) Behandlingsformens effektivitet följande underteman är: Tydlighet, 
värdefull behandlingsform, symtomförbättring, förbättrad förståelse. 
 
Förklaring: 
Här kommer författarna fram till att dietisterna upplever att FODMAP som 
behandlingen erbjuder en tydlighet både för dem som vårdgivare och en 
tydlighet till patienterna i och med dess strikta riktlinjer och listor.  
 
Dietisterna upplever att behandlingsformen är värdefullt bland annat för deras 
patienter då dietisterna berättar hur de hör dem berätta om en ökad tillhörighet 
och gemenskap tack vare FODMAP-behandlingen och dess gruppträffar. 
Behandlingsformens värdefulla egenskaper lyfts även genom att dietisterna 
berättar att det är de bästa som finns just nu att erbjuda vid behandling av IBS.  
 
Symtomförbättringar berättar samtliga dietister att de upplever patienterna 
uppnå tack vare FODMAP-behandlingen, både fysiska och psykiska 
symtomförbättringar.  
 
Förbättrad förståelse ges till både dietister och patienter. Dietisterna berättar 
hur behandlingsformen hjälper både dem som vårdgivare att förstå varför vissa 
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saker ska tas bort och även inger en bättre förståelse för patienterna kring deras 
diagnos och varför dom behöver äta på ett visst sätt.  
 
2) Komplexitet har följande underteman: Arbetskrävande, svårigheter för 
dietisten och helhetssyn. 
 
Förklaring: 
Dietisterna upplever att FODMAP-behandlingen är arbetskrävande framförallt 
för patienterna men många omställningar som gör att behandlingsformen blir 
komplext att använda för många patienter och kräver ett stort engagemang.  
 
FODMAP-behandlingen innebär ibland vissa svårigheter för dietisten då de 
berättar att de krävs stor noggrannhet vid förklarandet av genomförandet till 
patienterna och ibland är de svårt att dietisterna att genomföra behandlingen 
effektivt pga. patienternas inställning och följsamhet.  
 
Helhetssynen syftar till att dietisterna visar hur FODMAP som behandling inte 
bara kan fokusera på kosten, ofta är stress inblandat och det går inte alltid att 
stirra sig blind på bara hjälp via kosten. Man måste ha en helhetssyn vid 
behandling av IBS och därför innebär FODMAP behandlingen flera 
komponenter och detta visar även det på dess komplexitet. 
 


