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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Irritable bowel syndrome (IBS) är en kronisk och vanligt förekommande tarmsjukdom
vars främsta kännetecken är kronisk smärta och/ eller obehag i buken samt avföringsrubbningar.
Effektiva behandlingsmetoder saknas; den befintliga behandlingen kan däremot lindra
symptomen. Mat och måltider är en stor del av vardagen i en parrelation, det är ett tillfälle för
parterna att komma varandra närmare - men vad händer med den gemensamma
måltidssituationen och relationen om den ena parten lider av en kronisk tarmsjukdom?
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur individer med IBS upplever att
tarmsjukdomen påverkar de gemensamma måltiderna i en relation.
Metod: Data samlades in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem individer med
diagnosen IBS som levde i ett parförhållande. Intervjuerna transkriberades och analyserades med
tematisk analys.
Resultat: Analysen resulterade i tre teman vilka var pragmatism, allians och enslighet.
Huvudresultaten var 1) att studiedeltagarna tar avstånd från påståendet att sjukdomen har en
inverkan på deras relationer, trots att det påverkar parens gemensamma vardag genom bland
annat anpassade måltidsvanor och avbrutna/ inställda aktiviteter. 2) Att majoriteten av
studiedeltagarnas partners visar förståelse och engagemang kring sjukdomen och har en förmåga
att anpassa sig efter den diagnostiserades behov vilket leder till en stärkt relation. 3) Att
studiedeltagarna förminskar sjukdomens baksidor inför sin partner och på grund av detta inte får
tillräckligt stöd.
Slutsats: Förutom fysiska besvär i mag- tarmkanalen har denna studie visat att IBS påverkar de
gemensamma måltiderna i en parrelation. Detta genom att livsmedelsval och måltidsordning
måste anpassas efter individen med diagnosen. Dessutom leder sjukdomen till en rad andra
begränsningar av det dagliga livet i ett förhållande.
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ABSTRACT
Background: Irritable bowel syndrome (IBS) is a frequently existing chronic bowel disease which
main characteristic is chronic pain and/or discomfort in the abdomen and bowel movement
disorders. Effective treatment methods are non-existing since current methods only alleviate the
symptoms. Food and shared meals are a big part of everyday life in a relationship, since it is an
opportunity for the parties to get closer to each other. What happens to the shared meals and how
do they affect the relationship if one partner suffers from a chronic bowel disease?
Aim: The aim of this study is to investigate how individuals with IBS experience the bowel
disease’s effect on the shared meals in a relationship.
Method: Data was collected through qualitative semi-structured interviews with five individuals
diagnosed with IBS who was in a relationship. The interviews were transcribed and analyzed by
thematic analysis.
Results: The analysis resulted in three themes which were pragmatism, alliance and solitude. The
main results were the following: 1) the study participants deny that the disease has an impact on
their relationships, even though it affects the couples' joint life by means of custom meal habits
and interrupted/canceled activities. 2) The majority of the study participants' partners show
understanding and commitment for the disease and adapt to the needs of the diagnosed, which
leads to a strengthened relationship. 3) The study participants diminish the downsides of the
disease to their partners and therefore receives inadequate support.
Conclusions: In addition to physical symptoms in the gastrointestinal tract, this study has shown
that IBS affects the shared meals in a relationship. Because of this, the choice of food and the
meal order needs to be adapted to the individual with the diagnosis. In addition, the disease leads
to a number of other limitations concerning everyday life in a relationship.
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1. Inledning
IBS är en vanligt förekommande tarmsjukdom som påverkar individer såväl fysiskt som psykiskt.
Tidigare kvantitativ forskning om diagnosen har lagt fokus på symptom, utbredning och
behandlingsalternativ. Något som däremot inte undersökts i någon större utsträckning är hur
sjukdomen påverkar måltidssituationen och vardagen i en parrelation. Denna studie kommer
genom kvalitativa intervjuer ge en djupare förståelse för hur individer med IBS uppfattar
sjukdomen och dess påverkan på gemensamma måltider i en relation.

2. Bakgrund
2.1 Vad är IBS?
IBS är en kronisk tarmsjukdom (Fletcher, Schneider, Revenswaay & Leon, 2008) som uppstår
utan bakomliggande förklaring (Stake-Nilsson, 2011). Sjukdomen drabbar hela mag-tarmkanalen,
från matstrupen till tjocktarmen (Benno et al., 2008) och kan även innebära en försämrad psykisk
hälsa (Koloski, Boyce, Jones & Talley, 2012). Det finns ingen bra svensk översättning på
sjukdomens namn, men ibland används benämningarna “funktionella mag- och tarmbesvär” eller
“lättretade och känsliga tarmar” vilka delvis beskriver sjukdomens symptom (Benno et al., 2008).

2.2 Symptom
Symptomen vid IBS skiljer sig åt mellan olika individer och kan innebära allt från magtarmbesvär till spänningshuvudvärk, ryggsmärta, fibromyalgi, sexuell dysfunktion och
sömnstörningar (Nyhlin, 2008). Sjukdomens främsta kännetecken är däremot kronisk smärta och/
eller obehag i buken (Longstreth, Thompson, Chey, Houghton, Mearin & Spiller, 2006). Smärtan
ökar vid födointag och minskar efter tarmtömning (Nyhlin, 2008). Internationell forskning har
visat att 50-75 procent av alla individer med IBS associerar att äta ett mål mat med triggande eller
förvärrande symptom (Chey, 2016). En svensk studie har visat att 80 procent av IBS- patienterna
gör samma association (Böhn, Störsrud, Törnblom, Bengtsson & Simrén, 2013). Smärtan vid IBS
har beskrivits på olika sätt, ibland som molande och vid andra fall som kramp. Även
smärtfrekvensen varierar mellan individer, där vissa utstår smärta varje dag, medan andra har ont
mer sällan. Hos kvinnor påverkar menstruationscykeln smärtans intensitet, med ökat obehag
precis före och under menstruationen (Nyhlin, 2008).
Ett annat vanligt symptom hos IBS-patienter är “ballongmage”, vilket innebär att individen
känner sig uppblåst samt blir gasig i magen. Uppblåstheten ökar vanligtvis under dagen och är
som värst kvällstid. Två anledningar till buksvullnaden kan vara ett högt intag av kostfiber eller
stärkelserika livsmedel (Benno et al., 2008). I princip har alla individer med IBS dessutom någon
typ av avföringsrubbning: det kan variera mellan att avföringen nästan alltid är lös eller oftast
hård och/ eller att konsistensen växlar över tid (Nyhlin, 2008). IBS brukar delas in i olika
subgrupper, IBS med förstoppning (IBS-C), IBS med diarré (IBS-D), blandad IBS (IBS-M) och
odefinierbar IBS (IBS-U) (Longstreth et al., 2006).

2.3 Orsak
Orsaken till förekomsten av IBS är ännu inte fastställd (Camilleri, Heading & Thompson, 2002),
däremot har vissa samband upptäckts: 25-30 procent av de diagnostiserade anger att symptomen
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startat i samband med gastroenterit, som är en infektion eller inflammation i mag-tarmkanalen
(Stake-Nilsson, 2011). En svensk studie har dessutom påvisat att det finns ett genetiskt samband
vad gäller förekomsten av IBS hos första- andra och tredje generationen (Henström & D´Amato,
2016). Det har även visat sig att förekomsten av IBS är vanligare hos familjer där magproblem
har funnits sedan ung ålder och där barnen lidit av kolik (Benno et al., 2008).
Perioder av stress kan förvärra symptomen för individer med IBS, det finns däremot inga bevis
för att psykiska besvär i sig är en orsak till uppkomsten av sjukdomen. Inte heller olika
socioekonomisk status har visats vara en orsak till IBS, dock går resultaten från två studier isär
angående kopplingen mellan låg (Drossman et al., 1993) respektive hög status (Mendall &
Kumar, 1998).

2.4 Förekomst och diagnos
IBS drabbar 7- 21 procent av världens befolkning (Chey, Kurlander & Eswaran, 2015) och i
Sverige är prevalensen 12,5-15 procent (Canavan, West & Card, 2014). Det stora spannet beror
dels på att olika diagnoskriterier används vid olika studier (Nyhlin, 2008) och dels på att många
inte söker medicinsk hjälp för sina besvär (Canavan et al., 2014).
IBS är upp till två gånger vanligare bland kvinnor än män (Chey et al., 2015); den högre
förekomsten hos kvinnor har visats bero på hormonella- och stressrelaterade skillnader,
variationer i serotoninsyntes och omsättning av läkemedel (Camilleri et al., 2002). Sjukdomen
förekommer i alla åldrar och tidigare forskning har inte hittat något samband mellan ålder och de
olika subgrupperna av sjukdomen. Däremot har 50 procent av alla individer med IBS rapporterat
sina första symptom innan 35 års ålder och förekomsten är 25 procent lägre hos individer över 50
år (Canavan et al., 2014).
Det finns inget utvecklat test som kan användas för att diagnostisera IBS, däremot är det viktigt
att utesluta andra diagnoser såsom gluten,- och laktosintolerans som ger liknande symptom
(Benno et al., 2008). Diagnostisering av IBS sker genom identifiering av karakteristiska symptom
och exkludering av organiska sjukdomar (Chey et al., 2015). För att diagnostisera sjukdomen
används ett antal symptombaserade kriterier vilka kontinuerligt utvecklats under årens lopp och
idag är det Rom III som främst används (Longstreth et al., 2006). Kriterierna för IBS lyder
(Longstreth et al., 2006, s. 1481):
Återkommande besvär av smärta eller obehag i buken under minst tre dagar per månad de
senaste tre månaderna, symptomdebut för minst sex månader sedan och med minst två av
följande tre karaktäristika:
1. Lindring vid tarmtömning
2. Försämring associerad med förändrad avföringsfrekvens
3. Försämring associerad med förändrad avföringskonsistens

2.5 Behandling
I dagsläget saknas botemedel mot IBS, varför den behandling som kan erbjudas syftar till att
lindra symptomen (Stake-Nilsson, 2011).
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2.5.1 Kostbehandling
De traditionella kostråden som ges till IBS- patienter är baserade på rekommendationer från
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) och British Dietetic Association
(BDA). Råden fokuserar snarare på hur och när individer äter, än på vad de äter. Exempelvis bör
individer med IBS äta tre måltider och tre mellanmål per dag samt inte äta sig för mätt eller vara
för hungrig. Måltiden bör även intas i lugn och ro. Några livsmedelsrekommendationer som
inkluderas i dessa råd är att undvika stark mat, kaffe, alkohol, bönor och att minska intaget av
kostfiber (Böhn, Störsrud, Liljebo, Collin, Lindfors, Törnblom & Simrén, 2015).
En vanlig alternativ kostrekommendation är att äta mat med lågt FODMAP-innehåll, vilket
innebär ett begränsat intag av livsmedel med fermenterbara oligosackarider, disackarider,
monosackarider och polyoler. Några livsmedel som innehåller dessa fermenterbara ämnen är
bönor, äpple, vete, lök, mjölk och honung (Böhn et al., 2015). Interventionsstudier som jämfört
traditionella IBS-kostråd med FODMAP har funnit att båda kosterna leder till symptomlindring,
däremot har kosten med lågt FODMAP-innehåll visats ha större effekt (Staudacher, Whelan,
Irving & Lomer, 2011). En nyare svensk studie fann däremot inte någon skillnad mellan de olika
kosterna gällande lindring av symptom. En slutsats som drogs var att en kombination av dessa
råd är mest effektiv (Böhn et al., 2015).
2.5.2 Övrig behandling
Det finns en rad olika läkemedel att tillgå beroende på symptom, exempelvis bulkmedel vid
förstoppning, antidepressiva vid psykologiska besvär eller spasmolytika vid buksmärta (StakeNilsson, 2011). Starka belägg saknas dock för om medicinerna är effektiva vid IBS (Nyhlin,
2008). Det är oftast inte nödvändigt med medicinering, men om läkemedel skall användas är det
viktigt att patienten har tydliga symptom så att rätt behandling ges (Camilleri et al., 2002).
Psykologisk behandling är ett alternativ för att minska eller förebygga symptomen. Framför allt
brukar fyra metoder användas vilka är avslappning, hypnos, kognitiv beteendeterapi (KBT) och
psykoterapi (Camilleri et al., 2002). En studie med fokus på att öka kunskapen om sjukdomen
genom gruppundervisning visade att 70 procent av de studerade individerna med IBS upplevde
symptomlindring vid KBT jämfört med 37 procent i kontrollgruppen (Drossman et al., 2003). I
övrigt saknas evidens om psykologisk behandling är effektiv (Stake-Nilsson, 2011).

2.6 Livskvalité och det sociala livet
Förutom de fysiska symptomen som beskrivits finns det belägg för att IBS även påverkar
livskvalitén på ett negativt sätt (Koloski et al., 2012; Portincasa, Moschetta, Baldassarre,
Altomare & Palasciano, 2003; Whitehead, Burnett, Cook & Taub, 1996). Lägst kvalité har
rapporterats hos individer som har psykiska problem och hos de som söker sjukvård för sin IBS.
Magsmärtor och diarré är de symptom som främst associeras med den försämrade livskvalitén
(Koloski et al., 2012).
IBS har ofta förknippats med både depression, ångest och andra psykiska tillstånd och kallas
därför ibland en psykosomatisk sjukdom (Henström & D´Amato, 2016). Den diagnostiserades
vardag präglas av osäkerhet och brist på förutsägbarhet, avsaknad av frihetskänslor, spontanitet,
rädsla och skam. Sociala kontakter blir påverkade då individen kan tvingas avstå från aktiviteter
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på grund av symptomen (Drossman, Chang, Schneck, Blackman, Norton & Norton, 2009). En
hög sjukfrånvaro är vanligt förekommande hos individer med IBS (Bengtsson, 2006).
I en studie av Whitehead et al. (1996) rapporterade 26 procent respektive 20 procent av de
tillfrågade att sociala aktiviteter och fritid respektive arbete påverkades av sjukdomen. Skola,
träning, mat, sömn, sexliv och fysiskt utseende påverkades också av IBS, men i mindre
utsträckning. En annan studie med fokusgrupper visade att IBS leder till begränsningar i sociala
aktiviteter som gemensamma måltider och restaurangbesök. Även arbetsrelaterade svårigheter
och problem med att lämna huset på grund av behov av närliggande toalett, är en del av IBSdiagnostiserade individers liv. Andra områden som blir lidande på grund av diagnosen är
fritidsaktiviteter och problem att planera resor och semestrar (Drossman et al., 2009).
IBS kan leda till problem med sociala och intima relationer då känslomässig distans från
make/maka och familj har rapporterats. Dessa problem kan bland annat resultera i extra trötthet
och utmattning hos individer med IBS (Drossman et al., 2009). I en studie av Wong et al. (2013)
undersöktes den uppfattade graden av börda hos IBS-diagnostiserades partners. Resultatet visade
att det fanns ett omvänt samband mellan grad av besvär och relationskvalité samt sexuell
tillfredsställelse. Den upplevda bördan hos partnern ökade i takt med en högre grad av IBSproblematik.
Även om familjemedlemmar och framför allt partners försöker vara stöttande upplever många
IBS-patienter att omgivningen inte förstår problemen, vilket utgör en ytterligare barriär för
normala sociala interaktioner. En fokusgruppsstudie visade att många patienter känner missnöje
med responsen från familj, vänner och partners och därför undviker att diskutera sjukdomen med
dem. Studien visade även att individer med IBS upplever att deras problem misstros och
ifrågasätts (Drossman et al., 2009).

2.7 Gemensamma måltider
I relationer där parterna är sammanboende är mat och måltider en betydelsefull del av vardagen.
Par äter normalt sett samma typ av mat och har liknande näringsintag. När parterna äter var för
sig, passar de däremot på att individualisera sina matval och väljer vad de själva känner för
(Bove, Sobal & Rauschenbach, 2003). Kvällsmåltiden är det viktigaste målet på dagen, eftersom
det är ett tillfälle för parterna att vara tillsammans (Marshall & Anderson, 2002). Det har
beskrivits som den tidpunkt under dagen då par interagerar mest med varandra (Bonds-Raacke,
2008).
När två individer tar steget från att bo ensamma till att flytta samman måste de anpassa sina
matvanor efter varandra. Antingen förändrar båda sina vanor eller så har den ena parten större
genomslag i val av mat och måltider. Om den ena parten går på en diet eller följer en speciell
kosthållning anpassar den andra sig till detta, vare sig det handlar om viktminskning, allergi,
överkänslighet eller andra skäl. Dock förekommer en könsassymetri, vilket innebär att kvinnor
har lättare att ta efter mäns kostförändring än tvärtom (Bove et al., 2003).
Val av livsmedel som skall förtäras i hemmet grundar sig på planering, inhandling, tillagning och
uppstädning efter en måltid. Det är ofta den person som lagar maten som bestämmer vad som
skall ätas, men detta beslut färgas ofta av den andra mindre aktiva parten (Bove et al., 2003). Vid
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restaurangbesök finns däremot en genusaspekt, där en gemensam beslutsstrategi används i
dejtingstadiet men besluten speglas ofta av kvinnornas preferens. Efter giftermål är det istället
männens åsikter som har övertag vid val av restaurang (Bonds-Raacke, 2008).
Svårigheter i att anpassa sig till varandras vanor kan leda till matkonflikter. Det vanligaste är att
parterna är oense om specifika livsmedelsval som rör kött- och grönsakskonsumtion och
alkoholanvändning (Bove et al., 2003) men ju längre förhållande, desto större samstämmighet
finns vid val av mat och måltider. Parets matpreferenser växer samman med tiden (Amiraian &
Sobal, 2009). I en studie framkom det att den gemensamma måltiden värderades högt, måltiden
ses som ett sätt att sammanfoga förhållandet och identifiera sig som ett par (Marshall &
Anderson, 2002). Att laga mat tillsammans och dela en måltid är dessutom ett utmärkt tillfälle för
par att umgås (Bove et al., 2003).
Då IBS är en relativt vanlig sjukdom utan precisa botemedel är det viktigt att individer med
diagnosen lär sig att leva med sin sjukdom och anpassa livet därefter. Ofta är det inte bara den
drabbade som behöver anpassa sig, utan sjukdomen påverkar även omgivningen. Förutom
kostomläggning, avslappningsövningar och kunskap om sjukdomen är det viktigt att ha en positiv
attityd, få stöd från närstående, ha kontroll över situationen samt att ibland kunna ignorera
diagnosen, för att öka livskvalitén (Fletcher et al., 2008).
IBS, relationer och gemensamma måltider är ett intressant ämne att studera eftersom många
individer i Sverige har diagnosen och samtidigt lever tillsammans med en partner. Det saknas
idag kvalitativ forskning på området där IBS-diagnostiserades upplevelser och erfarenheter
undersöks. Detta framför allt när det gäller de som är i en parrelation och troligen intar en
betydande andel måltider ihop med sin partner. För att fylla den kunskapslucka som finns inom
ämnet och få en djupare förståelse för hur de gemensamma måltiderna i relationen påverkas av
sjukdomen, skall kvalitativa intervjuer utföras.

3. Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka hur individer med IBS upplever att tarmsjukdomen
påverkar de gemensamma måltiderna i en relation.

3.1 Frågeställningar:



På vilket sätt påverkas de gemensamma måltiderna av att den ena parten i en relation har
IBS?
Hur påverkas parets gemensamma vardag av den ena partens tarmsjukdom?
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4. Metod
För att ta reda på hur individer med IBS upplever att tarmsjukdomen påverkar de gemensamma
måltiderna i en relation, har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med personer
som har diagnosen IBS. Fokus har lagts på att undersöka de diagnostiserades perspektiv på
situationen.

4.1 Litteraturgenomgång
En genomgång av litteraturen på området gjordes genom att söka i databaserna PubMed, Google
Scholar och Web of Science. Artiklar söktes fram som matchade sökorden IBS AND symptom/
social life/ meal patterns/ social impact/ treatment/ relationship/ love. Dessutom söktes specifika
artiklar fram om hur gifta och ogifta par förhåller sig till val av mat i hemmet och på restaurang
genom sökorden eating AND dating/ relationships. Dessutom söktes relevanta böcker och
avhandlingar fram inom området, med hjälp av bibliotekarier på Uppsala Universitets bibliotek.

4.2 Urval
Studiens inklusionskriterier var att deltagarna skulle ha diagnosen IBS och leva i ett
parförhållande. Detta för att det var just måltidssituationen mellan individen med IBS och dennes
partner som skulle studeras. Personer med självdiagnostiserad IBS och diagnostiserade individer
som inte levde i ett parförhållande var inte aktuella för deltagande i studien.
I denna undersökning användes ett målinriktat urval vilket innebär att individer som kunde
kopplas till de framtagna forskningsfrågorna tillfrågades att delta i studien (Bryman, 2011).
Deltagarna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval, som gick ut på att de individer som var
tillgängliga och stämde överens med forskningsändamålet när studien utfördes fick chans att
medverka. I kvalitativa studier eftersträvas inte representativitet i samma utsträckning som i
kvantitativa studier då generaliseringar inte är målet, därför fanns inget krav på ett slumpmässigt
urval (Bryman, 2011). Målet i denna studie var istället att kunna överföra resultatet till en annan
miljö eller situation, vilket är möjligt vid noggrant utförda kvalitativa undersökningar (Bryman,
2011).
Ett sätt att komma i kontakt med potentiella studiedeltagare var att kontakta den lokala
intresseföreningen Mag- och tarmföreningen i Uppsala Län. Via deras ordförande skickades ett
egenförfattat informationsmail ut till samtliga medlemmar med uppmaning att höra av sig vid
intresse av att delta. Även vänner och familj hjälpte till genom att tipsa om individer med IBS,
vilka därefter kontaktades via mail eller telefon för att undersöka deltagarintresse. Förutom dessa
två metoder, skickades ett informationsbrev ut till olika Facebook-grupper för kostvetare. Där
uppmanades medlemmarna att kontakta studieledarna om deltagarintresse fanns hos de själva
eller någon bekant samt om inklusionskriterierna var uppfyllda. Tabellen på kommande sida visar
en beskrivning av de fem studiedeltagarna med fingerade namn, inkluderat deras livssituation och
sjukdomsbakgrund.
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Tabell 1. Presentation av studiedeltagare.

4.3 Etiska aspekter
Vid utförande av en undersökning finns det i Sverige fyra grundläggande etiska principer att leva
upp till, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att studiedeltagarna skall få information om studiens
syfte och tillgång till uppgifter angående undersökningens olika moment. Kravet innebär
dessutom att studiemedverkan skall vara frivillig, samt att studiedeltagarna skall ha rätt att
avbryta studien när som helst. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i en studie har egen
bestämmanderätt angående medverkan. Om studiedeltagaren är minderårig skall målsman
godkänna deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att all information om studiedeltagarna
skall behandlas helt konfidentiellt, alla personuppgifter skall även förvaras på ett säkert sätt.
Nyttjandekravet handlar om att framtagen information om deltagaren endast får användas i den
aktuella studien (Vetenskapsrådet, u.å.). För att uppfylla dessa etiska krav fick samtliga deltagare
ta del av och skriva under ett informationsbrev angående dessa principer innan intervjuerna
startade, se bilaga 1.

4.4 Datainsamling
För att besvara syftet med studien har semistrukturerade intervjuer genomförts. Intervjuerna
grundades på en intervjuguide (se bilaga 2) med tre övergripande delar vilka var “Bakgrund”,
“IBS och matvanor” samt “Relationen”. Några rekommendationer som lade grunden till
framtagningen av intervjuguiden var att den skall innehålla frågor som grundas på
undersökningens frågeställningar och att dessa skall formuleras på ett begripligt sätt. Dessutom är
det viktigt att undvika ledande frågor samt ta reda på bakgrundsfakta om intervjupersonen
(Bryman, 2011). Ett kännetecken för semistrukturerade intervjuer är möjlighet till flexibilitet,
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både från intervjuarens och intervjupersonens sida (Bryman, 2011). Detta levdes upp till i denna
studie genom att intervjuaren hade frihet att ställa spontana följdfrågor för att komma
intervjupersonen på djupet.
En pilotstudie genomfördes med två försökspersoner för att få underlag att kunna revidera guiden
och klargöra ett antal svårtolkade frågor. Vid kvalitativa intervjuer kan en pilotundersökning
användas för att hjälpa studieledarna att utveckla eller eliminera frågor som visat sig
svårbegripliga eller irrelevanta samt ge intervjuarna erfarenhet (Bryman, 2011). Dessa intervjuer
användes för att utveckla intervjuguiden och exkluderades därför vid den slutgiltiga analysen för
att inte påverka resultatet.
Studieledarna delade upp intervjuerna mellan sig och en intervjuare var delaktig vid varje
tillfälle. Samtalen spelades in med hjälp av mobiltelefon och tog mellan 29 och 62 minuter.
Samtliga intervjuer hölls under april månad 2016. En nackdel med att spela in intervjuer kan vara
att den intervjuade begränsar sin öppenhet, en fördel är däremot att intervjupersonen kan lita på
att det hen säger uppfattas rätt. Alternativet, att anteckna intervjun medför en risk att information
går förlorad och feltolkas. Dessutom är det svårt att hinna anteckna allt som sägs under en
intervju och samtidigt vara en god lyssnare (Alvehus, 2013).
För att undvika störningsmoment som oljud utfördes intervjuerna hemma hos studiedeltagaren
eller hos studieledaren. Detta för att kvalitén på inspelningarna skulle bli så bra som möjligt
samtidigt som intervjupersonen skulle känna sig trygg i att veta att endast intervjuaren hörde vad
som sades (Bryman, 2011). Inspelningarna transkriberades därefter ordagrant i Microsoft Word
vilket tog i genomsnitt åtta timmar per intervju. Analysarbetet påbörjades i samband med
datainsamlingen och transkriberingen med målet att fånga upp diskussionsämnen som skulle
kunna vara intressanta att ta upp i resterande intervjuer (Bryman, 2011).

4.5 Analys
En tematisk analys är en metod för att identifiera och strukturera insamlad data i olika teman.
Genom arbetet organiseras och beskrivs innehållet i detalj, för att underlätta analys av det mest
specifika som kommit fram. Analysmetoden används bland forskare på varierande sätt, men
gemensamt är att ett antal steg brukar gås igenom (Braun & Clarke, 2006), vilket även skett i
denna studie.
Det första steget i en tematisk analys är att forskarna gör sig bekanta med det insamlade
materialet för att kunna se djupet och bredden i innehållet. Att läsa texten upprepade gånger och
samtidigt söka mening och mönster är ett sätt att komma närmare texten. Det är en fördel att
redan under detta steg börja anteckna tankar och idéer kring kodning (Braun & Clarke, 2006).
När transkriberingarna från intervjuerna till denna studie var färdigställda lästes och lyssnades
samtliga samtal igenom ett antal gånger av båda studieledarna för att de skulle få en god
uppfattning om innehållet.
Steg två innebär att producera koder av det mest kännetecknande av det insamlade materialet,
vilket senare skall delas in i olika grupper, så kallade teman. Kodningen kan skilja sig mycket åt,
men innebär att ge full uppmärksamhet åt varje mening och bryta ned informationen i mindre och
mer specifika beståndsdelar. Det är viktigt att både uppmärksamma sådant som repeteras och det
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som frångår den dominerande informationen, för att hitta det mest intressanta för den aktuella
forskningsfrågan (Braun & Clarke, 2006). I denna studie började detta steg med att de två
studieledarna kodade samtliga texter individuellt. Detta gjordes genom att föra anteckningar i de
ordagrant transkriberade texterna. Kodningen skedde i Microsoft Word och efter individuellt
arbete diskuterades koderna gemensamt för att sedan fastställas.
Det tredje steget i en tematisk analys startar när kodningen är färdig och sammanställd. I denna
fas skall koderna sorteras in i passande teman, vilket startar med att analysera koderna och
reflektera över hur olika koder tillsammans kan skapa ett övergripande tema. Vissa koder skapar
huvudteman, andra subteman och vissa förkastas. De koder som inte passar in under något av de
framtagna temana kan här skapa ett “övrigt- tema”, som antingen sorteras bort eller omarbetas i
ett senare skede (Braun & Clarke, 2006). I den aktuella studien skrevs en lista ut med samtliga
koder för respektive intervju. Varje intervjus koder klipptes därefter itu för att sedan grupperas i
olika högar beroende på innebörd. Varje hög av lappar gicks igenom ännu en gång och
reviderades för att sedan preliminärt namnges och därefter placeras i ett varsitt kuvert. Denna
process utförde studieledarna gemensamt men separat för varje intervju.
Under steg fyra granskas och revideras de framtagna temana för att de på bästa sätt skall stämma
överens med och mellan varandra. Vissa teman tas bort eller slås samman, andra läggs till eller
delas upp. Alla koder gås igenom ännu en gång för att bekräfta att de hamnat under rätt tema. I
slutet av denna fas skall det finnas en god bild av vilka olika teman som tagits fram och hur de
passar ihop med varandra och forskningsfrågan (Braun & Clarke, 2006). Här gicks varje kuverts
koder igenom en ytterligare gång och ett antal teman slogs samman, medan andra togs bort då de
ansågs irrelevanta för studiens syfte. De teman som återkom i samtliga intervjuer fick här en
gemensam benämning.
I steg fem skall temana fastställas och namnges. Tanken är att identifiera vad varje tema handlar
om. Namnen skall vara klara och tydliga för att läsaren skall förstå meningen med temat (Braun
& Clarke, 2006). I detta steg granskades kodernas innebörd ytterligare en gång för att
studieledarna sedan skulle kunna fastställa passande namn för respektive huvudtema och
subtema.
Det sista steget är att skriva rapporten och på ett tydligt sätt beskriva vad studien kommit fram till
inom varje tema. Det är viktigt att vara koncis, sammanhängande och logisk för att läsaren utan
tveksamheter skall kunna ta till sig informationen. Exempel och citat som visar essensen av varje
stycke är bra för att göra texten mer verklighetstrogen (Braun & Clarke, 2006). När citaten i
denna studie innehöll slang, hummande, upprepningar och osammanhängande meningar skedde
en skriftlig förändring för att öka förståelsen för innebörden. Hur analysen och resten av
uppsatsarbetet har fördelats mellan studieledarna går att finna i bilaga 3.
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5. Resultat
I den tematiska analysen framkom tre huvudteman vilka var pragmatism, allians och enslighet
med respektive subteman enligt figur 1. I texten inleds varje enskilt tema av en
begreppsdefinition.

Figur 1. Tre fastställda och namngivna huvudteman med respektive subteman.

5.1 Pragmatism
Pragmatism innebär i denna uppsats vetskap om sjukdomens påverkan men motvilja att den skall
styra vardagen. Subteman är kontroll, relationspåverkan och skam, vilka samtliga är begrepp som
i denna uppsats har en negativ innebörd och därför kan vara anledning till pragmatismen.
I samtliga intervjuer framkommer det att studiedeltagarna tar avstånd från påståendet att
sjukdomen påverkar relationen med deras partners, detta trots att samtliga ger exempel på att
diagnosen har betydelse för deras eget liv på en rad olika plan. Arbete, skola, socialt umgänge
och fysisk aktivitet är några områden som har nämnts påverka det dagliga livet. Vad som senare
kommer fram under samtalen, är att diagnosen påverkar parens gemensamma vardag bland annat
i form av inställda aktiviteter. Behovet av att äta på regelbundna tider kan dessutom leda till
bristande möjlighet till spontanitet. En dag på stan eller andra heldagsutflykter kan behöva
avbrytas då symptom ofta ger sig till känna snabbt vid för långa uppehåll mellan måltiderna.
“Jag kommer ihåg att vi var i Spanien för två somrar sedan med hela familjen. De skulle ut och
bada men jag kunde inte följa med, de skulle ner på stan men jag var tvungen att ligga hemma.
Då börjar hon kanske tveka om hon ska stanna hemma... då påverkar det ju henne negativt... för
jag menar det blir ju svårt, hon vill ju vara där för mig samtidigt som hon såklart vill vara med
och göra det roliga.” Andreas
Matvanorna tillsammans med partnern är ett annat område som påverkas av diagnosen.
Studiedeltagarna har fått utesluta sådana livsmedel som ger symptom, blivit tvungna att äta mer
regelbundet och kan inte hoppa över måltider. Ingen av studiedeltagarna tror att livsmedelsanpassningarna påverkar den andre, men efter vidare samtal framkom något annat. När partnern
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tvingas utesluta födoämnen som hen gillar visas nämligen missnöje i form av klagomål. Ett
exempel på något som begränsas i majoriteten av hushållen är lök, vilket är en stark smaksättare i
många maträtter.
Ingen av studiedeltagarna tror att partnern får ta ett större ansvar i hemmet på grund av
sjukdomen, det verkar som att det är den som har mest tid och intresse som i störst utsträckning
sköter hushållssysslorna. Däremot kan det vara en psykisk påfrestning att leva med en människa
som inte mår bra, något som bekräftas av en studiedeltagare men som troligen påverkar
förhållandet negativt i flera av paren.
“Hon behöver inte göra mer saker hemma. Däremot så är det väl en psykisk börda. Att veta att
ens pojkvän inte mår bra.” Linus
Att försöka leva ett så normalt liv som möjligt eller intala sig att sjukdomen inte existerar, verkar
vara viktigt för studiedeltagarna. Merparten vill inte bli associerade med sjukdomen och berättar
därför inte att de har IBS för omgivningen (med undantag för partnern), vilket verkar bero på att
majoriteten av studiedeltagarna skäms för sjukdomen. När paren blir bortbjudna på middag kan
det antydas att studiedeltagarna försöker “passa in” genom att äta den mat som serveras och
därmed acceptera att eventuellt må dåligt dagen efter. Att låtsas som ingenting för att inte vara till
besvär och hoppas på det bästa är en strategi som anammas hos de flesta studiedeltagarna. Detta
kan ses som ett tecken på pragmatiskt beteende mot omgivningen och sig själv.
“Jag kanske blir dålig av det här. Orkar jag bry mig? Om jag känner att.. neej. Vi kör. Då gör vi
det bara. Och så får vi se hur det går”. Linus
När det kommer till planering, inhandling och matlagning i hemmet är samtliga studiedeltagare
delaktiga i alla steg. Framför allt matlagningen domineras av individen med IBS, vilket de själva
anger beror på att de har ett större intresse, mer tid och en högre kreativ förmåga. Under
intervjuerna framkom dock att behov av kontroll också verkar vara en betydande orsak till denna
snedfördelning gällande matlagningen, vilket bekräftas av en studiedeltagare.
“Jo, lite kontrollfreak är man väl. Jag tror att skulle det vara så att om jag jobbade.. då hade jag
nog kanske planerat middagarna.. och sen bistått med den information han behöver för att laga
maten. Recept och sånt.” Lena

5.2 Allians
I denna uppsats innebär begreppet allians en enighet mellan parterna i en relation.
Kommunikation, förståelse och gemenskap är subteman, vilka alla är viktiga delar för att skapa en
hållbar relation.
Majoriteten av studiedeltagarna äter middag tillsammans med sin partner regelbundet vilket anses
vara viktigt för gemenskapen i deras relationer. Att även planera, inhandla och laga mat
tillsammans för de båda närmare varandra genom att partnern får möjlighet att lära sig mer om
diagnosen och vad individen kan äta och inte. Det går att se att de par som utför sysslorna som ett
team har lättare att förstå den andre, vilket troligen beror på ökad kunskap.
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“Han köper ju hem laktosfri fil och sådana grejer fast jag själv inte gör det, han är nog mer noga
än vad jag är.” Johanna
Att en stor del av livsmedelsvalen i förhållandena anpassas efter individen med IBS är ett tecken
på sympati och förståelse för den diagnostiserades situation. I de fall där andra magbesvär och/
eller alternativa idéer om kosthållningen finns hos den andra parten, verkar båda rätta sig efter
varandra vilket visar att de lever i en union.
“Just matgrejer, vi försöker ju göra så mycket som möjligt tillsammans, som det går. Och då är
det ju ganska enkelt eftersom hon vet om att jag har IBS och jag vet om vad hon inte vill äta och
sådär.” Andreas
Ingen av studiedeltagarna ser ett problem i att äta på restaurang och majoriteten av paren gör det
regelbundet. I vissa fall kontrolleras menyn i förväg, men oftast finns många rätter att välja på
vilket gör att paret kan välja restaurang utifrån tycke och smak snarare än vad som passar för den
diagnostiserade. Detta kan ses som ytterligare ett sätt för parterna att komma närmare varandra.
Samtliga studiedeltagare har berättat om sin diagnos för sin partner, men samtalen har inte skett
vid något specifikt tillfälle. Ofta har en löpande diskussion förts under en längre tid vilket gjort
att partnern successivt har lärt sig mer om sjukdomen. För det mesta verkar partnern visa
förståelse för värk, gaser, täta toalettbesök och andra symptom. När aktiviteter plötsligt tvingas
avbrytas är den instinktiva reaktionen hos partnern att följa med hem även om hen verkar tycka
att det är tråkigt och ledsamt. Detta visar på empati och kärlek till sin livskamrat.
“Han vet ju hur det är. Det är ju ingenting jag rår för. Han är.. EXTREMT inkännande, alltså
det är inga problem alls.” Lena
I samtliga fall sätter studiedeltagarna högre krav på förståelse och anpassning hos partnern än hos
den övriga omgivningen. Detta verkar till viss del bero på omvärldens bristande vetskap och den
nära relationen med partnern. En av studiedeltagarna nämner att parterna kommit varandra
närmare tack vare sjukdomen. Ju tightare relation desto lättare verkar det vara att öppna sig och
prata om problemen.
“Jag tror att vi är tajtare. Det finns inga tabun på det sättet… För de går inte när man lever med
en sån som mig.” Lena
“Det har ju aldrig varit jobbigt att prata om, det skulle jag ju inte säga.” Andreas
Att leva med en kronisk sjukdom som IBS innebär dessutom att det är svårt att veta när
symptomen skall bryta ut.
“Det är klart att det har hänt att vi har planerat att äta någon god middag och sen så helt
plötsligt så får jag ont efter bara tre tuggor och inte kan äta något mer [skratt]”Andreas
Detta kan göra det problematiskt att planera och utföra gemensamma aktiviteter med sin partner.
Att individen mår bra idag behöver inte betyda att hen mår bra ikväll, imorgon, nästkommande
vecka- eller månad. Matval och stress är två faktorer som påverkar samtliga studiedeltagares
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mående, men som inte alltid går att ta kontroll över. En partner som kan sätta sig in i problemet
minskar vid dessa tillfällen risken för osämja mellan parterna.

5.3 Enslighet
Enslighet innebär i detta fall att individen känner sig ensam och upplever att de inte får tillräckligt
med stöd från sin partner och andra närstående. Subtemana besvikelse, skuld, isolering och brist
på empati, har gemensamt att de i för stor utsträckning leder till en känsla av just enslighet.
Ett gemensamt drag hos studiedeltagarna är att de inte vill att partnern skall tycka synd om dem
på grund av deras sjukdom, vilket kan vara en anledning till att de väljer att inte berätta om
problemen. En svårighet som verkar uppstå när individen med IBS inte berättar för sin partner
när hen mår dåligt är brist på empati och stöttning.
“Det tänker säkert hon också såklart, att man gnäller i onödan och sådär.” Andreas
“Det var någon gång som jag var jätte-jättesvullen i magen och jag kände mig JÄTTEFUL och
då hade jag behövt höra att jag var fin, så jag sa “såhär får jag se ut idag för jag får inte ihop
några byxor”, så sa han såhär, “ååå har du problem med din lilla mage?” på ett sarkastiskt
sätt.. och jag kände att jag blev så jäkla ledsen.” Sara
Det märks att studiedeltagarna i många fall lärt sig att leva med diagnosen vilket gör att de inte
längre tänker på att de är sjuka. Ju mer sällan de beklagar sig för sin partner, desto mer förvånad
och oförstående verkar hen bli när individen väl tvingas avstå ett planerat event, jobb eller skola.
“Jag missade hennes lillasysters student för att jag var dålig i magen... och det blev ju hon
väldigt besviken på.. då var det ju några veckor där som hon inte var arg, hon förstår ju att jag
inte kunde.. men hon blir ju fortfarande besviken på att jag inte är där… jag känner ju
fortfarande att det är mitt fel.” Linus
Studiedeltagarna lägger ned mycket tid och kraft på att försöka förebygga sina symptom, vilket
oftast sker i tystnad och ensamhet. Denna tid skulle i annat fall kunna läggas på umgänge med
partnern eller sociala tillställningar. Utan detta arbete skulle dock problemen bli allt värre och
leda till ytterligare isolering.
“Det var inte bra mellan oss.. och mycket av det berodde på att vi inte sågs.. och delar av det var
mig.. liksom på grund av min sjukdom.” Linus
Samtliga studiedeltagare anger att deras dagliga liv påverkas av sjukdomen i viss utsträckning,
men en av deltagarna utmärker sig genom att poängtera att han är ett extremfall. Individen
berättar att han känner oförmåga att ta ett arbete och leva upp till kraven detta medför på grund
av hans rikliga diarréer - något som lett till en personlig besvikelse och känsla av att inte
utvecklas, komma framåt och räcka till för partnern.
“Det påverkar ju förhållandet i och med den känslan att jag.. liksom känner mig otillräcklig. För
att jag inte har något jobb… och DET beror ju på IBS:en. Väldigt mycket.” Linus
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En studiedeltagare avviker från mönstret att oftast äta middag tillsammans med sin partner. Detta
på grund av att han kommer hem för sent från arbetet för att kunna tillgodose hennes behov av
regelbundenhet i måltiderna och att inte äta för sent på kvällen. Individen mår bättre av att äta
själv och hålla sina egna rutiner, vilket i längden verkar ha lett till en känsla av ensamhet.
Studiedeltagarna verkar uppskatta att deras partners är väl insatta i vad de kan äta och inte. Det är
tydligt att besvikelse skulle uppstå om partnern inte haft något intresse av att sätta sig in i
situationen. Att exempelvis köpa hem eller glömma vilka livsmedel som studiedeltagaren inte
kan äta verkar göra att individen känner sig bortglömd.
“Jag tyckte såhär, måste du köpa hem sånt här? Men jag vill ju bara vara snäll [tillgjord röst].
Jag tyckte inte att det var snällt.” Sara
Genom intervjuerna går det att utläsa att majoriteten av studiedeltagarna känner skuld gentemot
deras partners då aktiviteter behövts ställas in. Gemensamt för samtliga studiedeltagare är att de i
största möjliga utsträckning uppmanar partnern att delta i aktiviteter själv oberoende av den
diagnostiserades närvaro. Partnern går oftast med på detta, vilket leder till att den sjuka får ligga
hemma i sin ensamhet.
“Man kan ju få skuldkänslor själv, att man förstör. Och då kan man ju ibland tänka såhär, ja
men nu är hon arg på mig för att det här händer igen [skratt].” Andreas
“Men då är jag ganska såhär, du går och jag stannar hemma. Det finns ju inget någon annan
kan göra när man får ont i magen, så gå iväg och hitta på någonting du och ha kul så ligger jag
här.” Johanna

6. Diskussion
6.1 Resultatdiskussion
I denna kvalitativa studie om IBS, relationer och gemensamma måltider utförd på fem individer
har tre huvudteman inklusive subteman funnits med hjälp av en tematisk analys (figur 1). Under
temat pragmatism framkom det att studiedeltagarna till en början nekade till uttalandet att IBS
påverkar relationen med deras partners. Vad som senare kom fram var dock att sjukdomen har
relativt stor inverkan på relationen bland annat i form av förändrade måltidsvanor och inställda
aktiviteter. I temat allians framkom det att partnern oftast är förstående och anpassar sig efter den
diagnostiserades behov vilket leder till en tvåsamhet kring sjukdomen. Fynd under temat
enslighet var att studiedeltagarna inte vill bli uppmärksammande på grund av sjukdomen samt att
en ovetande partner kan leda till en känsla av ensamhet.

6.1.1 Pragmatism
De flesta deltagarna svarade klart och tydligt nej på frågan om relationen påverkas på något sätt
av IBS. Trots detta nämner studiedeltagarna i efterhand ett flertal situationer då sjukdomens
symptom haft en inverkan på förhållandet. Inställda och avbrutna middagar, utflykter eller
semestrar är något som drabbat samtliga studiedeltagare vilket kan leda till besvikelse hos båda
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parter. I likhet med vad Drossman et al. (2009) kommit fram till, påverkas sociala relationer i
form av exempelvis inställda aktiviteter i hög grad av sjukdomen.
Några andra områden i livet som enligt studiedeltagarna påverkas av IBS är arbete, skola, socialt
umgänge och fysisk aktivitet, vilket styrks av en tidigare studie utförd av Whitehead et al. (1996).
Detta ser dock studiedeltagarna som något som endast påverkar dem själva och inte deras
partners, vilket kan ifrågasättas. Oförmåga att arbeta kan exempelvis leda till ekonomiska
problem och bristande fysisk aktivitet kan resultera i sämre humör, orkeslöshet och övervikt
(Stjernström Roos, 2015) vilket i slutändan också kommer att påverka partnern.
Bove et al. (2003) har kommit fram till att par antingen anpassar sig efter varandra eller att den
ena parten har större genomslagskraft vad gäller mat och måltider. I den här studien går det att se
att den diagnostiserade har den största makten i frågan. Den könsassymetri som samma forskare
sett, som innebär att kvinnor har lättare än män att anpassa sig efter den andra parten, har inte
framkommit i denna studie. Något som däremot överensstämmer studierna emellan är att om den
ena parten i förhållandet har en specifik kosthållning på grund överkänslighet anpassar den andra
parten sig efter detta. Något som kan verka motsägelsefullt är när studiedeltagarna säger att
anpassningarna inte påverkar deras partners trots att de samtidigt nämner att livsmedel som
partnern gillar tvingas uteslutas.
Studiedeltagarna tror inte att deras partners bär en större börda i hemmet, vilket Wong et al.
(2013) delvis motsätter. Forskarna har kommit fram till att graden av börda hos partnern ökar i
takt med en svårare form av IBS. Samma fenomen har även hittats i studier som utförts på
individer med tarmsjukdomen celiaki (Roy et al., 2016), vilket inte förvånar studieledarna då
diagnoserna utmynnar i liknande symptom. Att detta inte setts i den utförda studien beror troligen
på det begränsade materialet och avsaknad av specifikt fokus på att gradera sjukdomen. Något
som studieledarna senare reflekterade över är däremot att IBS påverkan på vardagen verkar bero
på vilka huvudsakliga symptom studiedeltagarna har, där diarréer verkar vara mest besvärligt och
värk minst problematiskt. Enligt Koloski et al. (2012) försämrar såväl diarré som magsmärtor
livskvalitén hos individer med IBS, vilket alltså bara delvis verkar stämma överens med den
utförda studien.
Tidigare studier har visat att IBS kan leda till bland annat rädsla och skam hos den
diagnostiserade (Drossman et al., 2009). Här har liknande resultat påträffats då majoriteten av
studiedeltagarna verkar skämmas över sjukdomen och känna rädsla för att symptom skall
uppkomma vid olägliga tillfällen som under en middag med partnern. Samtliga studiedeltagare
förmedlade under intervjuerna en oroskänsla kopplad till detta i varierande grad.
Efter att ha diskuterat kontrollbehov med en av studiedeltagarna fick studieledarna upp ögonen
för att detta kan vara en av anledningarna till fördelningen av hushållssysslorna bland paren,
främst i fråga om mat och måltider. Det framkommer att samtliga par i varierande utsträckning
styrs av att den diagnostiserade har ett behov av att kontrollera maten. Detta just för att
studiedeltagarna i princip alltid tar ett större ansvar när det gäller planering och matlagning. Bove
et al. (2003) har även kommit fram till att dessa två sysslor ofta utförs av samma person. För att
koppla detta till studiens syfte går det att konstatera att IBS påverkar de gemensamma måltiderna,
då individen med IBS medvetet eller omedvetet tar ett större ansvar i köket.
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Ett sätt att förklara studiedeltagarnas pragmatism gällande sjukdomen kan vara genom coping,
som är ett psykologiskt begrepp som beskriver hur människor hanterar känslomässigt jobbiga
situationer (Lazarus & Folkman,1984). Författarna beskriver olika typer av copingstategier. Den
som går att koppla samman med pragmatism är den emotionella copingstrategin som handlar om
att individen försöker hantera de känslor som uppkommer genom diagnosen. Att fly från
problemen eller förminska allvaret i situationen är typiskt vid emotionell coping, något som syns
hos samtliga studiedeltagare i varierande grad.
6.1.2 Allians
Att äta tillsammans är viktigt för att skapa gemenskap. Ett begrepp som i engelskan används för
detta är commensality som innebär att människor delar matbord och mat med varandra (Belasco,
2008). Majoriteten av de studerade paren äter middag tillsammans, något som även Marshall &
Anderson (2002) anger är det viktigaste målet på dagen just för gemenskapens skull, samt för att
det har en stärkande effekt på förhållandet.
Andra vardagliga sysslor som verkar föra paren närmare varandra är när de utför planering,
inhandling och matlagning tillsammans. Samtidigt som partnern får större kunskap om
sjukdomen och den diagnostiserades vardag kan kontrollbehovet hos studiedeltagaren minska
över tid då trygghet och tillit till partnerns lärdomar successivt ökar. Bove et al. (2003) bekräftar
även att laga mat tillsammans är ett utmärkt tillfälle att umgås och skapa gemenskap.
Fletcher et al. (2003) har kommit fram till att stöd från närstående är en av hörnstenarna för en
ökad livskvalité vid IBS. I denna studie är det tydligt att de diagnostiserade söker förståelse hos
sin partner och omgivning för att sedan kunna få den stöttning de behöver när symptom bryter ut.
I de allra flesta fall sätter sig partnern in i situationen och försöker göra sitt bästa för att förstå och
stötta sin livskamrat. Ett tydligt exempel på medkänsla är när partnern självmant följer med den
diagnostiserade hem från aktiviteter vid plötsliga symptom. Flera av studiedeltagarnas partners
utmärker sig genom att visa förståelse, engagemang och sympati kring sjukdomen, vilket stärker
alliansen mellan parterna.
I denna studie upplever studiedeltagarna inga begränsningar vad gäller restaurangbesök. De
förklarar att de många valmöjligheterna inte påverkar valet av restaurang. Drossman et als. studie
från 2009 visade på det motsatta - att det är en begränsning för IBS-diagnostiserade att äta ute. En
anledning till de motstridiga resultaten kan vara att restaurangpersonal och kockar överlag har
bättre kunskap om intoleranser, allergener och vad maten innehåller idag än när Drossman et als.
studie utfördes. Studiedeltagarna nämner nämligen att de ser en ständig förbättring inom
restaurangbranschen och ofta blir imponerade av personalens bemötande och flexibilitet.
6.1.3 Enslighet
Även om samtliga studiedeltagare har berättat om sjukdomen och dess symptom, beklagar de sig
sällan för sin partner då de inte vill att de skall tycka synd om dem. Den bristande
kommunikationen kan i förlängningen leda till svårigheter för partnern att veta när den
diagnostiserade är i extra behov av stöd. Det är också svårare för partnern att förstå situationer
när aktiviteter plötsligt ställs in, då de är ovetande om besvären. Studiedeltagarna är något
motsägelsefulla då de vill ha stöttning från partnern, men sällan visar att det behövs. I ett av paren
finns ett tydligt exempel på att partnern blir arg och besviken när den diagnostiserade inte kan
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medverka, vid en för henne viktig tillställning. Något som kan tyckas vara egoistiskt med tanke
på att IBS är en oförutsägbar och besvärlig sjukdom där symptomen ofta kommer utan
förvarning.
Resultatet i en tidigare studie visar att många individer med IBS känner besvikelse över bristande
stöttning och engagemang från omgivningen (Drossman et al., 2009) vilket kan vara en anledning
till olust att föra en diskussion om sjukdomen. I denna studie framkom ännu en anledning till
tystnaden vilket var känslan av att partnern och omgivningen inte alltid tar IBS på allvar.
Majoriteten av studiedeltagarna försöker dessutom förminska sjukdomens baksidor, vilket leder
till svårigheter för partnern att sätta sig in i situationen.
Symptomen som IBS medför påverkar studiedeltagarnas liv på ett högst varierande sätt, från att
behöva ställa in en aktivitet någon gång ibland till att känna oförmåga att klara av arbete och
skola. Två av studiedeltagarna utmärker sig även genom att de förutom IBS har psykiska problem
i form av depression och ångest, vilket Henström & D´Amato (2016) bekräftar är vanligt
förekommande hos individer med sjukdomen. Det är däremot svårt att avgöra om depressionen
beror på IBS eller har en annan orsak. Vidare är det problematiskt att säga vilken av diagnoserna
som påverkar individernas mående och relationen med deras partners mest, men tydligt är att de
samverkar och har en effekt på livet. Koloski et al. (2012) har kommit fram till att psykiska
problem i kombination med IBS kan ha en stor inverkan på den upplevda livskvalitén, vilket även
den ena studiedeltagaren bekräftar. I de fall då både fysiska och psykiska symptom förekommer
finns en risk att relationen påverkas i en högre grad än om endast fysiska besvär finns. Trygghet,
förståelse och stöttning från partnerns sida blir här ännu viktigare för att relationen skall fungera
och hålla i längden.
Majoriteten av studiedeltagarna känner skuld när de tvingas ställa in eller avbryta en måltid eller
aktivitet tillsammans med sin partner. När symptom bryter ut vid olägliga tillfällen finns två sätt
att lösa problemet. Antingen rättar sig partnern efter situationen genom att finnas vid den sjukas
sida, med resultatet att den diagnostiserade känner att det är hens fel att partnern inte har roligt.
Ett annat alternativ är att partnern utför aktiviteten själv utan sin livskamrat, vilket kan leda till att
båda känner sig övergivna. Parets gemensamma vardag påverkas av oförutsägbarheten som gör
att det blir svårt att äta måltider och genomföra aktiviteter tillsammans.

6.2 Metoddiskussion
En kvalitativ metod valdes till denna studie då syftet var att undersöka hur individer med IBS
upplever att tarmsjukdomen påverkar de gemensamma måltiderna i en relation, vilket är svårare
att studera med hjälp av en kvantitativ metod som har fokus på att mäta och föra statistik över
olika fenomen (Bryman, 2011).
Litteraturgranskningen som inledde arbetet syftade till att identifiera luckor och brister i tidigare
studier. Detta gav en bild av vilken metodik som använts, hur tidigare forskning var genomförd
och val av analysmetod, vilket är ett nödvändigt steg mot en relevant frågeställning (Backman,
2008). IBS påverkan på gemensamma måltider i en relation framkom som ett outforskat område
med begränsad information från tidigare forskning, vilket motiverar valet att använda
frågeställningar snarare än hypotesprövningar (Backman, 2008).

23

Urvalet till denna studie var relativt exkluderande då inklusionskriterierna var väldefinierade och
snäva, vilket gjorde att det var svårt att komma i kontakt med passande studiedeltagare. Att utöka
kriterierna och tillfråga individer som förutom att leva i ett förhållande just nu även inkludera de
som har tidigare erfarenheter av parförhållanden, skulle kunna vara ett sätt att förenkla
urvalsprocessen. Vid studiestart var tanken att samtliga studiedeltagare skulle bo tillsammans
med sin partner men på grund av bristande kommunikation vid rekryteringen lever en av
studiedeltagarna i ett särboförhållande. Studieledarna bedömde dock inte detta som en brist då
studiedeltagaren äter majoriteten av alla middagar tillsammans med sin partner samt umgås med
henne dagligen. Könsfördelningen bland studiedeltagarna var välbalanserad med 40 procent män
mot 60 procent kvinnor vilket ofta ses som positivt. I denna studie hade fördelningen dock ingen
annan betydelse än att det var stimulerande för studieledarna med varierande kön, då syftet inte
var att jämföra män och kvinnor. Inte heller åldersfördelningen mellan studiedeltagarna hade
någon betydelse för att besvara studiens frågeställningar. Samtliga studiedeltagare hade svensk
härkomst trots att det inte var ett kriterium för att delta i studien. Vid vidare forskning inom
ämnet skulle det vara intressant att studera en mer heterogen grupp utifrån kultur och härkomst
med tanke på den demografiska förändringen i Sverige.
De utförda pilotstudierna hjälpte studieledarna att utveckla frågeguiden och var viktiga för
finjustering av intervjutekniken (Bryman, 2011). För att ytterligare förbättra kvalitén på samtalen
skulle det dock krävas ett större antal pilotintervjuer, vilket inte var genomförbart med den
begränsade tid som fanns till förfogande. Något ytterligare som skulle kunna påverka resultatet
på grund av bristande erfarenhet är att intervjuerna var av varierande längd. Studieledarna ser
däremot inte detta som något negativt då djupen i samtalen var likvärdiga. Den främsta
anledningen till att vissa intervjuer tog längre tid var att studiedeltagarna svävade iväg inom
ämnet och förde en diskussion som ej ansågs relevant för frågeställningarna. Semistrukturerade
intervjuer skall vara flexibla, men det är också viktigt att studieledaren leder tillbaka samtalet till
syftet då det anses behövas, vilket stundvis inte gjorts i tillräcklig utsträckning.
Eftersom ämnet ansågs relativt känsligt för att studera i grupp valde studieledarna att utföra
enskilda kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod, istället för alternativet
fokusgruppsdiskussioner. Ytterligare en anledning till detta var att studien fokuserade på
studiedeltagarens personliga erfarenheter och inte deras delade förståelse kring frågorna
(Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuers styrka är dess flexibilitet och öppenhet och valdes
för att ha möjlighet att få en djup förståelse för hur studiedeltagarna uppfattar sjukdomen och
dess påverkan på gemensamma måltider i deras relationer. En annan anledning till valet av
semistrukturerade intervjuer var att studien hade en tydlig utgångspunkt där studieledarna redan
från början visste vilka frågeställningar de ville få svar på (Bryman, 2011).
Studieledarna delade upp intervjuerna mellan sig för att inte i onödan skapa en obekväm
stämning. Det kan ha varit en nackdel då antalet intervjuer var få och möjligheten att utvecklas i
att leda samtalen begränsades. En ytterligare nackdel med olika studieledare som förde
intervjuerna kan ha varit att de har olika personlighet och fokus vilket kan ha påverkat
stämningen och utfallet av svaren. Bryman (2011) rekommenderar dock semistrukturerade
intervjuer när antalet forskare är fler än en för att underlätta jämförbarhet, då intervjuerna ter sig
relativt lika. Samma person som utförde intervjun transkriberade den, då det ansågs lättare att
uppfatta innehåll och mening då individen var bekant med rösten och innebörden.
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Intervjuerna utfördes antingen hemma hos studieledaren eller studiedeltagaren med syftet att
skapa trygghet och minska risken för störande oljud och omgivning (Bryman, 2011). För att
underlätta för studiedeltagarna och på så vis minska risken för bortfall fick de själva välja tid och
plats för samtalet. Samtliga personer som påbörjade studien fullföljde den, vilket troligtvis
berodde på studieledarnas flexibilitet vad gällde tid och plats. En annan orsak kan ha varit att
majoriteten av studiedeltagarna rekryterades via vänner och bekanta, vilket kan ha gjort att de
kände extra stor benägenhet att slutföra för att inte skapa besvikelse hos någon part. Samtliga
studiedeltagare undertecknade ett informationsbrev angående studien innan intervjuerna startade.
I brevet saknades dock information angående medgivande till att intervjuerna skulle spelas in. Då
studiedeltagarna inte fick ta del av denna information innan studiestart, kan de ha känt sig
pressade och tvungna att låta intervjuerna spelas in då frågan kom muntligt och tvärt från
studieledaren. Detta är något som kan ses som oetiskt då studiedeltagarna inte fick någon tid att
reflektera över frågan.
Ett av målen vid utförandet av en kvalitativ studie är att uppnå en teoretisk mättnad.
Detta har uppnåtts när det inte längre framkommer någon ny eller relevant information (Bryman,
2011). Studieledarna anser att de har utfört tillräckligt många intervjuer för att nå en teoretisk
mättnad.
Valet av att använda tematisk analys grundade sig på att metoden är den mest använda inom
kvalitativ forskning (Bryman, 2011), samt att den är lätt att förstå och utföra vilket var en fördel
för studieledarna som hade bristande erfarenhet av att arbeta med kvalitativa studier. En styrka
som uppmärksammades hos tematisk analys är dess flexibilitet genom att den går att användas på
olika sätt beroende på forskningsändamål och tidigare kunskap (Braun & Clarke, 2006).
6.2.1 Tillförlitlighet
För att säkerställa trovärdigheten hos en studie krävs en respondentvalidering. Detta innebär att
studiedeltagarna får ta del av resultatet innan publicering, för att bekräfta att informationen från
intervjuerna har uppfattats på rätt sätt. Detta har prioriterats bort i den utförda studien, och ses
därför som en svaghet (Bryman, 2011).
Många kritiker anser att det inte går att generalisera ett resultat från en kvalitativ studie, vilket
inte heller är syftet. Det begränsade antalet studiedeltagare och avsaknaden av ett slumpmässigt
urval är två av anledningarna till att resultatet i just denna studie inte går att generalisera på en
större population. Överförbarhet till en annan miljö eller situation anses däremot av studieledarna
möjligt, eftersom studiedeltagarna kommer från olika delar av Sverige, är i olika livssituationer
samt har olika symptom och ändå har framfört liknande tankar i ämnet (Bryman, 2011).
Eftersom samtliga steg i undersökningsprocessen redogörs för på ett utförligt sätt går det att säga
att denna studie har en hög pålitlighet, vilket eftersträvas i kvalitativa studier. Studieledarna har
genom hela processen eftersträvat objektivitet och i största möjliga mån försökt undvika egna
värderingar och påverkan på studiedeltagarna. Därmed finns möjlighet att styrka och konfirmera
resultatet (Bryman, 2011). En av studieledarna har själv diagnosen IBS och därför fanns
varierade erfarenheter och förkunskaper inom området. Detta har setts som en styrka genom att
de båda har olika synsätt och förståelse för studiedeltagarna, något som har lett till en ytterligare
dimension i analysen. Den diagnostiserade har varit mycket noga med att inte nämna för
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studiedeltagarna att hon själv har IBS, för att vara så objektiv som möjligt och inte ta fokus från
studiedeltagarna. I vissa fall har hon fört en diskussion med deltagarna efter att intervjun
avslutats. Samtalen har gett studieledaren nya insikter och kunskaper om sjukdomen som
kommer vara värdefulla i hennes fortsatta liv.

6.3 Uppsatsens resultat i relation till kostvetarprofessionen
Resultatet i denna studie leder till en ökad förståelse för hur gemensamma måltider i en
parrelation påverkas då den ena parten har diagnosen IBS. Eftersom ökad kunskap om sjukdomen
leder till ökad förståelse hos partnern kan resultatet användas till att föra par närmare varandra.
Genom att vara öppen och anpassningsbar vad gäller mat och måltider, kan partnern skapa de
bästa möjliga förutsättningarna för att den diagnostiserade skall må bra. För att nå detta krävs rätt
kompetens med kunskap inom mat, måltider och kostsociologi. Information och upplysning
angående sjukdomen, med ledning av en kostvetare kan vara ett sätt för att öka den idag delvis
bristande förståelsen för hur det är att leva med en kronisk tarmsjukdom.

6.4 Förslag till vidare forskning
Då studieledarna funnit en hög grad av pragmatism hos de diagnostiserade, vad gäller
sjukdomens påverkan på gemensamma måltider och relationen, vore det intressant att i framtiden
även utföra kvalitativa intervjuer med fokus på partnerns syn på situationen. Detta för att se om
partnern uppfattar situationen annorlunda eller håller med sin livskamrat.

7. Slutsats
Denna studie har visat att IBS förutom fysiska besvär i mag- tarmkanalen kan leda till
begränsningar av det dagliga livet i en parrelation. Studiedeltagarna hade en pragmatisk
inställning till att sjukdomen har en inverkan på de gemensamma måltiderna och relationerna.
Några delar i studiedeltagarnas vardag som motstridigt påverkas av sjukdomen är anpassade
måltidsvanor genom förändrade livsmedelsval och måltidsordning samt avbrutna/ inställda
aktiviteter. Studien har även visat att majoriteten av studiedeltagarnas partners utstrålar öppenhet
och vilja till anpassning i fråga om mat och måltider, de visar också förståelse när det kommer till
de sociala begränsningar som IBS kan medföra. Detta har lagt grunden till parternas starka
allianser med varandra. Vidare har studien visat att studiedeltagarna förminskar sjukdomens
baksidor för sin partner och på grund av detta inte får tillräckligt stöd, något som i förlängningen
lett till en känsla av enslighet.

26

Referenser
Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. Stockholm: Liber AB.
Amiraian, D., & Sobal, J. (2009). Dating and eating. How university students select eating
settings. Appetite, 2009:52, s. 226-229.
Backman, J., 1941. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
Belasco, W. J. (2008). Food: The key concepts. Oxford: Berg.
Bengtsson, M. (2006). Women with irritable bowel syndrome: Aspects of quality of life and
health (thesis for doctoral degree). Malmö: Lund University.
Benno, P., Ernberg, I., Marcus, C., Midvedt, T., Möllby, R., Norin, E., & Svenberg, T. (2008).
Magen: bakterier, buller och brak. Stockholm: Karolinska Institutet University Press.
Bonds-Raacke, J. (2008). Extended dating couples decision-making strategies about eating: a
comparison to married couples. Appetite, 2008:51, s. 198-201.
Bove, C. F., Sobal, J., & Rauschenbach, B. S. (2003). Food choices among newly married
couples: convergence, conflict, individualism, and projects. Appetite, 2003:40, s. 25-41
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in
Psychology 3:2, s. 77-101.
Böhn, L., Störsrud, S., Liljebo, T., Collin, L., Lindfors, P., Törnblom, H., & Simrén, M. (2015).
Diet low in FODMAPs reduces symptoms of irritable bowel syndrome as well as traditional
dietary advice: a randomized controlled trial. Gastroenterology 2015:149, s. 1399-1407.
Böhn, L., Störsrud, S., Törnblom H., Bengtsson, U., & Simrén, M. (2013). Self-reported foodrelated gastrointestinal symptoms in IBS are common and associated with more severe symptoms
and reduced quality of life. The American Journal of Gastroenterology 2013:108 s. 634-641
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB.
Camilleri, M., Heading, R. C., & Thompson, W. G. (2002). Consensus report: clinical
perspectives, mechanisms, diagnosis and management of irritable bowel syndrome. Aliment
Pharmacology & Therapeutics, 2002:16, s. 1407-1430.
Canavan, C., West, J., & Card, T. (2014). The epidemiology of irritable bowel syndrome.
Clinical Epidemiology, 2014:6, s. 71-80.
Chey, W. D. (2016). Food: The main course to wellness and illness in patients with irritable
bowel syndrome. The American Journal of Gastroenterology, 111(3), s.366-371
Chey, W. D., Kurlander, J., & Eswaran, S. (2015). Irritable bowel syndrome - a clinical review.
JAMA, 313:9, s. 949-958.
27

Drossman, D. A., Chang, L., Schneck, S., Blackman, C., Norton, W. F., & Norton, N. J. (2009).
A focus group assessment of patient perspectives on irritable bowel syndrome and illness
severity. Digestive Diseases and Science, 2009:54, s. 1532-1541.
Drossman, D. A., Li, Z., Andruzzi, E., Temple, R. D., Talley, N. J., Grant Thompson, W., …
Koch, G. G. (1993).US householder survey of functional gastrointestinal disorders. Prevalence,
sociodemography and heltah impact. Digestive Diseases and Science, 1993:38, s. 1569-1580.
Drossman, D. A., Toner, B. B., Whitehead, W. E., Diamant, N. E., Dalton, C. B., Duncan, S.,…
Bangdiwala, S. I. (2003). Cognitive-behavioral therapy versus education and desipramine versus
placebo for moderate to severe functional bowel disorder. Gastroenterology, 125:1. s.19-31
Fletcher, P. C., Schneider, M. A., Revenswaay, V. V., & Leon, Z. (2008). Living with
inflammatory bowel desease and/or irritable bowel syndrome (part II). Clinical Nurse Specialist,
22:6, s. 278-285
Henström, M., & D’Amato, M. (2016). Genetics of irritable bowel syndrome. Molecular and
Cellular Pedriatics (2016) 3:7.
Koloski, N. A., Boyce, P. M., Jones, M. P., & Talley, N. J. (2012). What level of IBS symtoms
drives impairment in health-related quality of life in community subjects with irritable bowel
syndrome?. Quality of life research, 21:5, s. 829-836.
Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer
Publishing Company, Inc.
Longstreth, G. F., Thompson, W. G., Chey, W. D., Houghton, L. A., Mearin, F., & Spiller, R. C.
(2006). Functional Bowel Disorders. Gastroenterology, 2006:130, s. 1480-1491.
Marshall, D. W., & Anderson, A. S. (2002). Proper meals in transition: young married couples on
the nature of eating together. Appetite, 2002:39, s. 193-206.
Mendall, M. A, & Kumar, D. (1998). Antibiotic use, childhood affluence and irritable bowel
syndrome (IBS). European Journal of Gastroenterology and Hepatology, 1998:10, s. 59-62.
Nyhlin, H. (2008). Medicinska Mag- och tarmsjukdomar. Helsingborg: Författarna och
Studentlitteratur.
Portincasa, P., Moschetta, A., Baldassarre, G., Altomare, D. F., & Palasciano, G. (2003). Panenetric dysmotility, impaired quality of life and alexthymia in a large group of patients meeting
Rome II criteria for irritable bowel syndrome. World Journal of Gastroenterol 2003:9 (10), s.
2293-2299.
Roy, A., Minaya, M., Monegro, M., Fleming, J., Wong, R. K., Lewis, S., … Green, P. H. Partner
burden: a common entity in celiac disease. Digestive diseases and sciences.

28

Stake-Nilsson, K. (2011). Funktionella mag-tarmbesvär, symtomutveckling över tid samt
egenvård (thesis for doctoral degree). Solna: Karolinska Institutet.
Staudacher, H. M., Whelan, K., Irving, P. M., & Lomer, M. C. E. (2011). Comparison of
symptom response following advice for a diet low in fermentable carbohydrates (FODMAPs)
versus standard dietary advice in patients with irritable bowel syndrome. Journal of Human
Nutrition and Dietiteics, 24, s. 487-495.
Stjernström Roos, I. (2015). Rörelse är livsviktigt. Hämtad 2016-05-18, från
http://www.1177.se/Uppsala-lan/Tema/Halsa/Motion-och-rorelse/Motion-och-traning/Rorelse-arlivsviktigt/?ar=True
Vetenskapsrådet. (u.å.) Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig
forskning. Hämtad 2016-05-04 från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
Whitehead, W. E., Burnett, C. K., Cook, E. W., & Taub, E. (1996). Impact of irritable bowel
syndrome on quality of life. Digestive Disease and Sciences, 41(11), s. 2248-2253.
Wong, R. K., Drossman, D. A., Weinland, S. R., Morris, C. B., Leserman, J., Hu, Y., …
Bangdiwala, S. I. (2013). Partner burden in irritable bowel syndrome. Clinical gastroenterology
and hepatology, 2013:11, s. 151-155.

29

Bilaga 1
Uppsala 2016-04-xx

Informationsbrev till studiedeltagare
Syftet med denna studie, som är grunden till en kandidatuppsats av två studenter på
kostvetarprogrammet vid Uppsala universitet, är att undersöka hur tarmsjukdomen
IBS påverkar utformningen av de gemensamma måltiderna i en relation. Vi vill
undersöka IBS-diagnostiserade individers perspektiv på hur måltiderna och relationen
påverkas av sjukdomen, därför har vi tillfrågat Dig och andra personer med diagnosen
IBS.
För att besvara studiens syfte och frågeställningar kommer Du som studiedeltagare att
intervjuas vid ett tillfälle som beräknas ta cirka 30-45 minuter. Medverkan i studien är
frivilligt och Du har rätt att avbryta deltagandet när som helst under studiens gång.
Personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och obehöriga kommer inte att
kunna ta del av dessa uppgifter. Informationen som framkommer under intervjun
kommer att presenteras på sådant sätt att Du som enskild individ inte kommer att
kunna identifieras. Vidare vill vi meddela att informationen som samlas in vid
intervjutillfället endast kommer att användas för forskningsändamålet.
Jag har tagit del av informationen och vill delta i studien:
Datum/ ort:_____________________________
Underskrift:_____________________________

Tack för din medverkan!

_________________________________
Lina Bokström
073- 025 10 40, linabokstrom@hotmail.com

_________________________________
Julia Englund
073-056 48 54, julia.englund88@gmail.com
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Intervjuguide
Tema 1: Bakgrund
Hur ser din vardag ut?
Hur länge har du varit tillsammans med din partner?
Kön, ålder, utbildning/ yrke

Tema 2: IBS och matvanor
Hur länge har du haft problem med magen?
- När fick du diagnosen IBS?
Vilka symptom har du?
Hur ofta har du problem med magen?
Vad är de främsta orsakerna till symptom?
På vilket sätt påverkas dina mag- och tarmbesvär av maten du äter?
– på vilket sätt anpassar du ditt matintag till följd av detta?
På vilket sätt har din IBS påverkat ditt sätt att äta förutom att du väljer bort vissa
livsmedel? (Portionsstorlekar, antal måltider per dag etc.)

Tema 3: Relationen
Vill du berätta om första gången du talade om för din partner att du har IBS…
- Hur långt in på relationen berättade du?
- Hur kändes det att berätta?
- Hur reagerade din partner när du berättade om diagnosen?
Tror du att din partner hade varit mer förstående om du hade haft en allergi?
Hur mycket visste din partner om sjukdomen innan du berättade?
Hur kommer det sig att du valde att berätta om din IBS?
Hur har din partner fått anpassa sig efter dina vanor?
På vilket sätt har relationen påverkats av sjukdomen?
Vilka svårigheter finns det vid planering av de gemensamma måltiderna som beror på
din diagnos?
Vem står för den huvudsakliga planeringen av mat i hemmet?
- Varför?
Vem inhandlar maten?
- Varför?
Vem ansvarar för matlagningen?
- Varför?
Vilka situationer finns då mat och måltider måste anpassas efter din diagnos?
Äter ni på restaurang?
- Finns det några speciella anledningar till val av restaurang?
- Om ni inte brukar äta ute, vad är anledningen till det?
- Finns det några problem med att äta på restaurang?
Har det funnits tillfällen då du har behövt ställa in eller avbryta en aktivitet med din
partner på grund av magproblem?
- Hur reagerar din partner vid sådana tillfällen?
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Arbetsfördelning
Planering av studien och uppsatsarbetet 50/50
Litteratursökning 50/50
Datainsamling 50/50
Analys 50/50
Skrivandet av uppsatsen 50/50

