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Inledning 

Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) är ett samlingsnamn för Crohns sjukdom och 

ulcerös kolit. IBD står för inflammatory bowel disease. Sjukdomarna är kroniska och 

kännetecknas av symtom som kommer i skov (Lewin & Velayos, 2020). Både Crohns 

sjukdom och ulcerös kolit har ökat i världen och sjukdomarna uppmärksammas allt mer 

i sociala medier och i samhället (Alatab et al., 2020; Pérez-Pérez et al., 2019). 

Förekomsten av inflammatoriska tarmsjukdomar har ökat i nyligen industrialiserade 

länder sedan 1990-talet, vilket har lett till att inflammatoriska sjukdomar idag räknas 

som globala sjukdomar. Den högsta prevalensen förekommer i Europa och Nord 

Amerika med 396 fall per 100 000 årligen (Ng et al., 2017). Trots ökande sjukdomsfall 

är kunskap om IBD förhållandevis låg (Basil et al., 2016; Danion et al., 2018). Younge 

och Norton (2007) förklarar att för att kunna stödja personer med IBD behöver 

sjuksköterskor inte bara veta vad som karaktäriserar själva sjukdomen utan även förstå 

personer med IBD.  

Bakgrund 

Att leva med kronisk sjukdom 

Att leva med en kronisk sjukdom, som exempelvis en inflammatorisk tarmsjukdom, kan 

jämföras med en berg- och dalbana där individen både får genomleva upp- och 

nedgångar (Nowakowski, 2016). Paterson (2001) har utvecklat en modell som beskriver 

att den kroniska sjukdomen är en fortlöpande process hos personen, som skiftar mellan 

att uppleva sjukdom och att känna välbefinnande. Den kroniska sjukdomen präglas 

enligt Paterson (2001) av oförutsägbarhet och begränsningar för personen. I samband 

med ett skov, som är karakteristiskt för inflammatoriska tarmsjukdomar, kan känsla av 

sjukdom lättare ta plats i förgrunden. Däremot kan tiden efter diagnos ha betydelse för 

känsla av välbefinnande, detta då sjukdomen kan ha blivit lättare att hantera och därför 

sättas i bakgrunden.  
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Figur 1. Shifting Perspectives in Chronic Illness. Hämtad från ”The shifting perspectives model of chronic illness” av 

Paterson, B.L, 2001, Journal of Nursing Scholarship, 33, (1), 21 - 26.  

 

Perspektivmodellen (Shifting Perspective Model) (Figur 1) utgörs av ett dialektiskt 

förhållande där individen själv skapar förutsättningar för att växla mellan perspektiven. 

Modellen har relevans för flera olika kroniska sjukdomar, däribland inflammatoriska 

tarmsjukdomar. Genom att acceptera sin livssituation och dess begränsningar istället för 

att förneka sjukdomen, kan välbefinnande lättare ta plats i förgrunden. Vad som gör att 

personen skiftar mellan de olika perspektiven är individuellt och beror helt på hur denne 

upplever sin egen situation (Paterson, 2001). Upplevelse är ett centralt begrepp i 

modellen och kan definieras som en händelse eller känsla som någon har varit med om 

och upplevt (Lewis, 1988; Svenska Akademiens ordbok, 2011). Trots att begränsningar 

och förluster emellanåt väger tyngre och uppfattas som mer negativa och påfrestande 

för individen går det att finna positiva ting (Paterson, 2001). Modellen kan hjälpa 

sjuksköterskan att förstå de reaktioner som visas hos en person med kronisk 

inflammatorisk tarmsjukdom. Det ligger i sjuksköterskans uppgift att se till att personen 

får stöd i båda perspektiven, oavsett om det är sjukdomen eller välbefinnandet som är 

dominerande i det dagliga livet.  

 

Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom 

Kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) är ett samlingsnamn för sjukdomar i 

mag- och tarmkanalen som innefattar Chrons sjukdom och ulcerös kolit. De kroniska 
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inflammatoriska tarmsjukdomarna kännetecknas av försämring i perioder med skov där 

sjukhusvård kan krävas (Lewin & Velayos, 2020). Symtom och behov sätter 

begränsningar i det dagliga livet och den sociala omgivningen kan påverkas negativt när 

sjukdomen är i fokus (Santos et al., 2018). Att leva med en inflammatorisk 

tarmsjukdom kan vara påfrestande där både personen och dess närstående kan påverkas. 

Crohns sjukdom och ulcerös kolit är båda tarmsjukdomar som är irreversibla, men som 

skiljer sig något i både symtom och lokalisation. Crohns sjukdom kan uppkomma i hela 

mag- och tarmkanalen, från strupen till ändtarmen, medan ulcerös kolit är begränsad till 

tjock- och ändtarm (Dobre et al., 2018). 

 

Symtom vid IBD beror på vart inflammationen i tarmen sitter och kan därför se olika ut 

från person till person (Hoekman et al., 2016). Flera av symtomen vid IBD liknar dock 

varandra och sjukdomarna kan därför vara svåra att skilja från varandra. Symtomen som 

uppkommer i samband med skov eller insjuknande är: buksmärtor, blodiga diarréer, 

okontrollerade tarmtömningar, viktminskning, feber, illamående och trötthet (Mason, 

2007; Soleymani et al., 2020; Zobeiri et al., 2017). Eftersom symtomen på IBD är 

diffusa, kan det vara svårt att sätta diagnos. Med hjälp av anamnes, tidigare 

sjukdomshistoria och undersökningar som innefattar gastroskopier, koloskopier, 

blodprover, avföringsprover samt röntgenbilder kan diagnos sättas. Genom gastroskopi 

syns det tydligt vid IBD att slemhinnan i tarmen är inflammerad och består flera gånger 

av rodnad och ytliga sår (Shokrani, 2012). 

 

Kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar drabbar främst unga individer mellan 15 – 

30-års ålder (Mason, 2007). Vad som orsakar uppkomsten av inflammatoriska 

tarmsjukdomar är fortfarande oklar, men forskning visar att det finns flera olika faktorer 

som kan påverka mag- och tarmkanalen (Mason, 2007). Ökad koncentration av 

tarmbakterien Escherichia coli (E. coli) till följt av större mängder proinflammatoriska 

cytokiner är en gemensam nämnare för Crohns sjukdom och ulcerös kolit (Karavasili et 

al., 2019). 

 

En annan bidragande faktor till IBD är rökning som i sin tur påverkar immunförsvaret 

negativt (Cosnes, 2010; Vedamurthy & Ananthakrishnan, 2019). Utöver rökning har det 
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visats sig att kosten har en viss påverkan på IBD. Belägg visar på att höga socker- och 

fetthalter ökar förekomsten av IBD. Det finns även ett samband mellan lågt intag av 

grönsaker, frukt och fisk i ung ålder och IBD (Vedamurthy & Ananthakrishnan, 

2019).  Målet med behandlingen av IBD är att minska och försöka få bort 

inflammationen. För att lyckas med detta används mediciner, kostråd och i vissa fall 

kirurgi. Den vanligaste medicinen är kortison, som används för att stoppa den 

inflammatoriska processen. Grunden i behandling genom kostråd består av en relativt 

fettsnål kost, mycket fibrer och probiotika. Vid kraftiga besvär rekommenderas kirurgi 

där en del av tarmen tas bort och eventuellt anläggs en stomi. Syftet med behandlingen 

är att lindra lidande och försöka uppnå ett så symtomfritt liv som möjligt, eftersom 

sjukdomen i dagsläget inte går att bota (Knight-Sepulveda et al., 2015; Lewin & 

Velayos, 2020). Både Crohns sjukdom och ulcerös kolit är ofta kopplade till stress, oro, 

depression, ångest och försämrad hälsa och livskvalitet (Stapersma et al., 2019).  

 

Sjuksköterskans ansvar och kompetensbehov i mötet med personer med 

inflammatorisk tarmsjukdom 

Sjuksköterskan ansvarar för att ge personer möjlighet att vidmakthålla, förbättra eller 

återfå hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a). Ansvarsområdet och den specifika 

kompetens för sjuksköterskan är omvårdnad, vilket ska vara baserat på evidensbaserad 

kunskap. Sjuksköterskan ska även vara stöd till personer som ska lära sig hantera sin 

sjukdom. Allt detta är av betydelse i möten med personer med IBD. Denna typ av stöd 

ges genom att lyssna, informera och undervisa, för att ge möjlighet till personer att 

kunna leva ett så normalt liv som möjligt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a). Det är 

även av vikt att sjuksköterskan uppmuntrar närstående att vara delaktiga i personens 

omvårdnad, då dessa har en stor och viktig betydelse för personens återhämtning och 

hälsa (Engström et al., 2011).  

 

För att uppnå hälsa som ingår i personcentrerad omvårdnad behöver sjuksköterskan 

arbeta utifrån de sex kärnkompetenserna. Dessa innefattar evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik, samverkan i 

team samt personcentrerad vård (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a; Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016). Den personcentrerade vården tar hänsyn till hela 
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människan och gynnar på så sätt personens personliga behov. Genom att vara lyhörd 

och visa förståelse kan tillit skapas (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 

Sjuksköterskan har även en viktig roll i att samarbeta och förbereda personer med IBD 

att göra förändringar i det dagliga livet för att förbättra hälsotillståndet. Detta görs 

genom att utbilda och informera om sjukdomen, dess förlopp och behandling. Genom 

information till personen om diagnosen ökar sannolikheten till acceptans. 

Sjuksköterskan ska inte bara informera om livsstilsförändringar, utan även främja fysisk 

aktivitet och eliminera riskfaktorer som kan förvärra sjukdomen (Golik et al., 2014). 

 

Ett annat område som är viktigt för sjuksköterskan är att känna till hur olika 

undersökningar som är vanliga vid IBD går till och varför de genomförs. Golik et al. 

(2014) belyser att undersökningen gastroskopi, som är en del av diagnostiken, kan 

upplevas jobbig. Inte minst på grund av rädslan inför själva undersökningen, utan även 

för rädslan för smärta och bekräftelse av sjukdom. Här har sjuksköterskan en 

betydelsefull roll i både den fysiska och mentala förberedelsen. Sjuksköterskan ska 

kunna förklara för personen som ska genomgå procedurerna om dess fördelar, risker 

och förlopp. Informationen ska ges på ett korrekt och begripligt sätt, där även en känsla 

av säkerhet och integritet ska inges (Golik et al., 2014).   

 

För att sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad och stödja personer som 

genomgår skov i sin kroniska inflammatoriska tarmsjukdom krävs inte bara kunskap om 

det medicinska tillståndet, utan även en insikt om hur det är att leva med sjukdomen och 

hur vardagslivets påverkas (Paterson, 2001).  

Syfte 

Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom 

(IBD) i det dagliga livet. 
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Metod 

Design 

Designen var en allmän litteraturstudie. Forsberg och Wengström (2016) beskriver en 

litteraturstudie som en överblick av befintlig kunskap, där vetenskapliga studier inom 

ett avgränsat område analyseras och beskrivs. Genom en allmän litteraturstudie kan 

området uppmärksammas samt att en ökad kunskap och förståelse kan uppnås om hur 

det kan vara att leva med exempelvis en kronisk tarmsjukdom (Forsberg & Wengström, 

2016). Urvalet i studien baserades på kvalitativa originalartiklar publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. 

Sökvägar och Urval 

Insamlingen av data till den allmänna litteraturstudien inleddes med en pilotsökning i 

Cinahl Complete, vilket är en databas innehållande tidskrifter med fokus på omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2016). En pilotsökning gjordes för att få en bild om det fanns 

material inom det valda området. Denna inleddes med att identifiera nyckelord från 

studiens syfte. Nyckelorden var: “inflammatorisk tarmsjukdom”, “upplevelser” och 

“dagliga livet”. Nyckelorden översattes till engelska och synonymer till varje begrepp 

identifierades, vilka var: inflammatory bowel disease, IBD, Crohns disease, Ulcerative 

colitis, Qualitative studies, interview, hermeneutic, experience, life experience, daily 

life, daily lives, living with (Bilaga 1). För en korrekt översättning från svenska till 

engelska användes ett svenskt-engelskt lexikon (Petti & Petti, 2017).  

 

Efter pilotsökningen påbörjades den systematiska databassökningen för att sålla fram 

data till studien, vilken utfördes i databaserna Cinahl Complete, PubMed samt 

PsycINFO. Pubmed är en databas innehållande vetenskapliga artiklar som täcker 

omvårdnadsområdet och databasen PsycINFO innehåller psykologisk forskning inom 

bland annat omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Vid den systematiska 

databassökningen användes både frassökning och trunkering. Frassökning användes på 

de söktermer som bestod av två eller flera ord, för att databasen ska uppfatta dem som 

en term. Enligt Forsberg och Wengström (2016) görs en frassökning genom att markera 
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början och slutet av söktermen med citattecken (“ “), exempelvis ”living with”. För 

söktermer som kan böjas i olika former användes trunkering. Trunkering görs genom att 

skriva trunkeringstecknet (*) efter ordstammen på söktermen, exempelvis experience*. 

Genom att använda sig av trunkering ökar möjligheten att hitta artiklar som innehåller 

varianter av söktermen (Forsberg & Wengström, 2016). I databasen PubMed läses 

varken trunkeringar eller frassökningar av, därför måste hela ord med önskade ändelser 

skrivas ut. Till varje block i de tre olika databaserna applicerades ämnesord, vilket kan 

ge träffar på mer specifika artiklar (Östlundh, 2017). Ämnesord i Cinahl Complete 

hämtades från Cinahl Subject Headings, som återfinns under fliken “CINAHL 

ämnesord” i databasen. Ämnesorden i Cinahl var: Inflammatory bowel disease, 

qualitative studies och life experiences. Ämnesordslistorna i varje databas varierade och 

därför skrevs ämnesorden om till det som passade varje databas (Bilaga 1, 2, 3). MESH-

termer användes i Pubmed, dessa bestod av: Inflammatory bowel disease och qualitative 

research. I PsycINFO skrevs ämnesorden om till thesaurus, vilka var: qulitative 

methods och life experiences (Östlundh, 2017). Därefter gjordes de olika 

blocksökningarna innehållande de ovannämnda nyckelorden samt ämnesorden. 

Blocksökningarna gjordes tillsammans med booleska operatorer såsom OR och AND. 

OR användes inom varje block för att hitta artiklar med nyckelbegreppen eller 

synonymer till dessa, medan AND kopplar ihop de olika blocken (Forsberg & 

Wengström, 2016). Resultatet i Cinahl blev 145 sökträffar, i PubMed blev det 150 

sökträffar och i PsycINFO 52 sökträffar.   

 

För att sortera i träfflistan med artiklar gjordes ett första urval. Detta inleddes med att 

applicera avgränsningarna: peer- reviewed, publiceringsår 2010 – 2020 samt engelsk- 

och svenskspråkig. Peer-reviewed är, enligt Östlundh (2017), en kvalitetsgranskning av 

artiklar innan de accepteras för publicering. PubMed har inte funktionen peer review 

och kunde därför inte appliceras. Därefter identifierades inklusionskriterier, vilket 

innebär särskilda kriterier som artiklarna behöver uppfylla för att vara en del av urvalet 

(Forsberg & Wengström, 2016). Inklusionskriterierna var avgränsningarna, att 

artiklarna skulle vara etiskt granskade och godkända, besvara denna studies syfte samt 

vara av kvalitativ metod. Detta resulterade i 97 träffar i Cinahl, 101 träffar i Pubmed 

och 30 i PsycINFO, sammanlagt 228 artiklar (Bilaga 1, 2, 3). Därefter genomfördes en 

granskning ur ett helikopterperspektiv över artiklarna, för att få en helhetsbild om vad 
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studierna handlade om (Friberg, 2017a). Detta gjordes genom att först läsa rubrikerna; 

de rubriker som inte passade in till studiens syfte sållades bort, vilket ledde till att 69 

artiklar kvarstod. Dessa 69 artiklars sammanfattningar (eng. abstract) lästes igenom. De 

sammanfattningar som inte svarade till studiens syfte var 50, vilka sållades bort i ett 

andra urval. Det gjordes även en manuell sökning av en artikel utifrån en av artiklarnas 

referenslista. Detta resulterade i att 18 artiklar kvarstod till granskning.  

Granskning och Analys 

De 18 vetenskapliga artiklarna som sållats ut till granskning av kvaliteten, granskades 

med hjälp av Röda Korsets granskningsmall, se bilaga 4 (Röda Korsets Högskola, 

2005). Granskningen inleddes med att författarna granskade varje artikel enskilt, vilket 

är något Polit och Beck (2017) rekommenderar för att öka verifierbarheten. Artiklarna 

lästes flera gånger för att få en övergripande bild över vad studierna handlade om och 

för att det, enligt Polit och Beck (2017), kan vara riskfyllt att ta resultat direkt ut sitt 

sammanhang. Därefter fylldes Röda Korsets granskningsmall (Rödakorsets högskola, 

2005) i enskilt av författarna till studien för att sedan gemensamt jämföra artiklarnas 

kvalité. Slutligen identifierades tio artiklar, som ansågs vara av god kvalité. Av de åtta 

som sållades bort var det två artiklar som var kvantitativa. En artikels resultat svarade 

inte till dess syfte och därför ansågs kvalitén vara låg samt att en artikel saknade etiskt 

godkännande. I de resterade fyra artiklarna var metoden inte tillräckligt välbeskriven, 

eftersom kriterierna enligt granskningsmallen inte uppfylldes. 

 

En innehållsanalys med deduktiv ansats utefter Patersons (2001) perspektivmodell låg 

till grund i studien. Innehållsanalysen av de tio artiklarna analyserades med inspiration 

av Graneheim och Lundman (2004). Analysarbetet inleddes med steg ett, vilket innebar 

att översätta de vetenskapliga artiklarnas resultatet från engelska till svenska samt att 

läsa igenom de flera gånger. Detta gjordes enskilt för att sedan diskutera de valda 

artiklarnas innehåll tillsammans. Resterande av analysprocessen gjordes tillsammans 

genom att fylla i en tabell, vilket resulterar i en översikt av varje artikel samt struktur. I 

steg två identifierades meningsbärande enheter från varje artikels resultat. De 

meningsbärande enheterna var meningar som beskrev personers upplevelser med 

inflammatoriska tarmsjukdomar. I steg tre skrevs de meningsbärande enheterna om till 

koder för att identifiera likheter och skillnader. Koderna bestod av ett ord eller en kort 
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mening som beskrev den meningsbärande enheten. Vidare i steg fyra kategoriserades 

koderna in i olika underkategorier. De som bestod av samma kod eller liknande kod 

sorterades in under samma underkategori. Slutligen i steg fem sorterades 

underkategorierna utefter om de sätter sjukdomen i förgrunden eller bakgrunden.  

Exempel på hur analysen har gått till ses i Tabell 1. Långsamt växte en text fram och 

bildade ett resultat som tog form i två innehållsområden och tio underkategorier.  

 

Tabell 1. Exempel på tillvägagångssätt i analysen 

Meningsbärande enhet Kodning Underkategori Innehållsområden  

”…’I had to give up my 

part time job as an 

electrician because 

toiletfacilities were not 

easily accessible’…” 

Begränsning Att tvings 

försaka 

Upplevelser när 

sjukdomen styr i det 

dagliga livet 

”I had to take the shovel 

and go dig a hole in the 

woods!  [Laughter] I’m 

not going to give up 

hiking!” 

Att hitta nya 

vägar 

Strävan efter 

kontroll 

Upplevelser när 

välbefinnandet får styra 

i det dagliga livet 

“I used to eat spicy food 

all the time. Can't eat 

spicy food anymore …” 

Begränsning Att tvingas 

försaka 

Upplevelser när 

sjukdomen styr i det 

dagliga livet 

 

 

Etiska överväganden 

Att skriva ett arbete med en allmän litteraturstudie kräver visst godkännande där 

försäkran om att fusk och ohederligheter inte kommer att förekomma inom 

forskningsområdet (Forsberg & Wengström, 2016). Genom att skicka in en försäkran 

om anti – plagiat kunde skribenterna försäkras vara ärliga i skrivandet under arbetets 

gång (Sandman & Kjellström, 2013). Helsingforsdeklarationen handlar om etiska 

principer som riktas till personer som deltar i medicinsk forskning. De etiska 

principerna uppdateras ständigt och syftar till att vägleda personer som medverkar i 

medicinsk forskning där människor inkluderas. Omsorgen om individen är en 

grundläggande etisk princip som ska gå före vetenskapens intresse (World Medical 
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Association [WMA], 2018). Oavsett resultat, om det stödjer eller inte stödjer 

författarnas förförståelse, ska redovisas. Detta ska göras eftersom det är oetiskt att dölja 

de resultat som inte stämmer överens med skribenternas förförståelse eller åsikter 

(Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Förförståelse  

Genom undervisning och verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeutbildningen 

ökade intresset för IBD. Vi upptäckte att IBD förekom på alla vårdenheter och att de 

personer som var drabbade av inflammatoriska tarmsjukdomar stötte på diverse hinder i 

det dagliga livet. Personer med IBD kunde bli bemötta med oförståelse, både från 

sjukvården och från vänner och familj. Denna oförståelse trodde författarna grundade 

sig i att kunskap saknades om vilka situationer som kunde upplevas påfrestande. Då en 

av författarna har någon som på nära håll lider av Crohns sjukdom har egna erfarenheter 

och upplevelser skapats, som därmed kunde bidra till en risk för bias. Bias innebär att 

förutfattade meningar påverkar resultatet (Forsberg & Wengström, 2016). Risken för 

bias minimerades genom att författarna kontinuerligt förde diskussioner sinsemellan. 

Författarna inkluderade även alla artiklar, oavsett om resultatet stämde in på deras 

förförståelse eller ej. Genom att vara medveten om förförståelse på olika plan kunde ett 

objektivs förhållningssätt antas, som i sin tur gynnade studiens utveckling. 
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Resultat 

Resultatet utgörs av tio kvalitativa vetenskapliga artiklar, varav åtta intervjustudier, en 

enkätstudie med öppna frågor samt en med båda datainsamlingsmetoderna. Att leva 

med en inflammatorisk tarmsjukdom påverkade olika aspekter i det dagliga livet. Med 

hjälp av Patersons perspektivmodell (2001) utvecklades tio underkategorier som 

beskriver olika upplevelser. Upplevelser när sjukdomen bestämmer i det vardagliga 

livet var: maten som fiende, trötthet som en ständig följeslagare, mediciner som stjälper 

istället för hjälper, en osynlig sjukdom som lätt leder till missförstånd, en vacklande 

framtidstro, att tvingas försaka. Upplevelser när välbefinnandet får styra i det vardagliga 

livet var: maten som medicin, strävan efter kontroll, hopp och stöd i den kroniska 

sjukdomen, att se nya möjligheter (se Figur 2).  

Upplevelser när sjukdomen bestämmer i det dagliga livet  
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Maten som fiende

Trötthet som en ständig 
förjeslagare

Mediciner som stjälper 
iställer för hjälper 

En osynlig sjukdom som 
lätt leder till missförstånd 

En vacklande framtidstro

Att tvingas försaka

Upplevelser när 
välbefinnandet får styra i 

det dagliga livet

Maten som medicin

Strävan efter kontroll

Hopp och stöd i den 
kronsika sjukdomen

Att se nya möjligheter
Figur 2. Analysträd 
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Maten som fiende 

Upplevelser av rädsla och ovisshet efter varje måltid beskrevs i studierna av 

McCormick et al. (2012) och Wilburn et al. (2017).  Personer i studien menade på att 

dem inte visste vad som utlöste deras mag-tarm relaterade symtom, vilket resulterade i 

att dem inte kunde njuta av sina måltider. Detta ledde till att flera personer utvecklade 

olika metoder för att förhindra skov eller symtom, något som beskrivs av McCormick et 

al. (2012) och Sykes et al. (2015). En teknik kunde vara att föra matdagbok där 

ingredienser, tillagningsmetod samt tid och mängd skrevs ner. I början upplevde 

personerna med IBD det som krävande eftersom journalföringen tog tid och var 

inskränkande i det dagliga livet (McCormick et al., 2012; Sykes et al., 2015). Detta 

resulterade i att det dagliga livet begränsades av ständig planering och att följa en strikt 

och skonsam kost, vilket framkommer i studier av McCormick et al. (2012), Purc-

Stephenson et al. (2015), Sammut et al. (2015), Sykes et al. (2015) samt Wilburn et al. 

(2017). Det upplevdes som krävande att behöva äta oftare och mindre portionsstorlekar 

(Sykes et al., 2015). Studier av Sykes et al. (2015) och Wilburn et al. (2017) beskrev att 

personer med inflammatoriska tarmsjukdomar inte kunde äta svårsmält mat som 

exempelvis är stekt, friterad, fet eller stark. Vidare beskriver Sykes et al. (2015) 

att personer upplevde frustration över att inte kunna äta livsmedel som magen tidigare 

mått bra av. 

 

Otrygghet var en central upplevelse som beskrevs i studier som handlade om personer 

med IBD (Purc-Stephenson et al., 2015; Sykes et al., 2015). Flera studier upplyste att 

personer upplevde otrygghet i samband med förtäring av livsmedel de själva inte hade 

tillagat eller ätit tidigare. Detta eftersom de var rädda över att de skulle bli serverade 

mat som inte passade och som sedan skulle ge upphov till mag-tarm relaterade symtom, 

som smärta eller akuta toalettbesök (Purc-Stephenson et al., 2015; Sykes et al., 

2015). Att besöka restauranger kunde för flera personer med IBD upplevas som 

påfrestande, eftersom de behövde be om alla ingredienserna samt hur maten var tillagad 

för att undvika oväntade symtom, relaterat till sjukdomen (Purc-Stephenson et al., 

2015). Det fanns även de personer med IBD som avstod från att äta innan de skulle iväg 

för att undvika att en eventuell olycka kopplat till symtom skulle uppstå (Jordan et al., 

2018). Det är krävande att ständigt behöva vara försiktig och noggrann med sin kost, 
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samtidigt som flera uppgav sig inte äta vid speciella tillfällen, vilket i sin tur generade i 

trötthet (Jordan et al., 2018; Purc – Stephenson et al., 2015).  

 

Trötthet som en ständig följeslagare 

I studier om personers upplevelser med inflammatoriska tarmsjukdomar beskrevs hur en 

ständig trötthet påverkade det dagliga livet (Devlen et al., 2015; García‐Sanjuán et al., 

2018; Lesnovska et al., 2016; Martini & Ogden, 2016; Purc -Stephenson et al., 2015; 

Wilburn et al., 2017). Trötthet beskrevs främst uppkomma i samband med skov, men 

kunde även upplevas när sjukdomen var under kontroll (Martini & Ogden, 2016). 

Symtom kunde även uppkomma nattetid, vilket ledde till störd nattsömn och färre 

sömntimmar, något som för flera personer upplevdes vara utmattande. Den påtagliga 

tröttheten ledde till minskad ork att göra saker i det dagliga livet (Sykes et al., 2015; 

Wilburn et al., 2017). För att få ihop vardagen krävdes mycket vila under dagen, vilket 

kunde resultera i störd nattsömn och en ond cirkel skapades (García‐Sanjuán et al., 

2018).   

 

Studier visade även att tröttheten kunde upplevas som en ständig kamp (García‐Sanjuán 

et al., 2018; Martini & Ogden, 2016). Eftersom upplevelsen av trötthet var så pass 

påtagligt, behövde flera personer med IBD uppoffra hobbys och fritidsaktiviteter 

(Lesnovska et al., 2016; Wilburn et al., 2017).  Tröttheten upplevdes för flera som ett 

hinder eftersom de varken hade ork eller kraft att gå till skola eller arbete, vilket Devlen 

et al. (2015) och Wilburn et al. (2017) beskrev i sina studier. Personer med IBD 

upplevde emellanåt att tröttheten var mer påfrestande än att befinna sig i ett skov 

(García‐Sanjuán et al., 2018; Martini & Ogden, 2016). 

 

Flera studier beskrev hur personer med IBD behövde prioritera sin ork och lägga tid och 

energi på det som var viktigast i stunden, oftast var det jobbrelaterat (García - Sanjuán 

et al., 2018; Jordan et al., 2018). Ovissheten om framtiden gjorde att personer med IBD 

arbetade extra när de väl mådde bra, för att i förväg kunna kompensera för framtida 

perioder med sjukdom. Det överdrivna arbetet resulterade i ett ohälsosamt mönster som 

för flera personer upplevdes som slitsamt och utmattande (García - Sanjuán et al., 2018; 
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Jordan et al., 2018). Detta var något som kunde påverka relationer negativt, eftersom 

partnern flera gånger hamnade i skuggan (Martini & Ogden, 2016; Wilburn et al., 

2017).    

 

Mediciner som stjälper istället för hjälper  

Negativa upplevelser av läkemedel och dess biverkningar beskrevs i studier av Lesnovska 

et al. (2016) och Sammut et al. (2015). Läkemedelsbiverkningar av kortison kunde leda 

till ökad hårtillväxt på hela kroppen och viktuppgång till följd av ödem, vilket upplevdes 

som negativt. Dessa negativa kroppsliga förändringar resulterade i låg självkänsla och 

upplevelse av att inte känna sig attraktiv. Att inte känna sig attraktiv genererade i 

nedstämdhet och osäkerhet (Lesnovska et al., 2016; Sammut et al., 2015). 

 

Studier beskrev även att personer med IBD upplevde att det dagliga livet påverkades 

eftersom biverkningarna från läkemedel emellanåt kunde vara mer påfrestande än 

sjukdomen (McCormick et al., 2012; Sammut et al., 2015). Läkemedelsbiverkningarna 

ledde till att personer med IBD upplevde oro och osäkerhet vilket resulterade i att ett 

fåtal inte tog sina förskrivna läkemedel (Garcia – Sanjuán et al., 2018). Personer med 

IBD upplevde även orättvisa när läkemedel inte fungerade eller försämrade 

sjukdomstillståndet. När ingen behandling upplevdes fungera avtog även förtroendet för 

vården. Detta i sin tur genererade i upplevelse av osäkerhet gällande säkerheten om 

deras sjukdomsprognos (García‐Sanjuán et al., 2018; Martini & Ogden, 2016). 

 

Känslor av osäkerhet återfanns även i studier som handlade om personer som lever med 

IBD (García‐Sanjuán et al., 2018; McCormick et al., 2012; Purc-Stephenson et al., 

2015). Upplevelsen av att inte bli tagna på allvar vid vårdkontakt beskrevs i studierna. 

Läkarna testade sig fram mellan olika behandlingar, vilket gjorde att personerna med 

inflammatoriska tarmsjukdomar upplevde sig som försökskaniner (García‐Sanjuán et 

al., 2018; McCormick et al., 2012; Purc-Stephenson et al., 2015). När förtroendet för 

vården sjönk valde flera att experimentera med alternativa behandlingar för att hitta 

något som fungerar. Ett exempel på alternativ behandling som upplevdes hjälpa var 

kinesisk medicin (Purc-Stephenson et al., 2015). Förutom att 
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läkemedelsadministreringen upplevdes otrygg, så var läkemedlen dyra. I studien skriven 

av McCormick et al. (2012) påpekas det av personer med IBD att kostnaden för 

läkemedel var en betydande faktor. Det var inte alla som hade råd med sjukhusbesök 

eller läkemedel vilket upplevdes skrämmande. 

En osynlig sjukdom som lätt leder till missförstånd  

Studier beskrev hur personer med IBD upplevde sjukdomen som osynlig eftersom den 

inte syns på utsidan, vilket ledde till en bristande förståelse från omgivningen (Jordan et 

al., 2018; Martini & Ogden, 2016; Purc - Stephenson et al., 2015). Personer med 

inflammatoriska tarmsjukdomar berättade i studien gjord av Martini och Ogden (2016) 

att deras familjemedlemmar fanns där för dem när dem insjuknade och låg på sjukhuset. 

Däremot upplevde de att empatin och förståelsen försvagades i samband med att tiden 

gick och sjukdomens svårighetsgrad trappades ner (Martini & Ogden, 2016). Brist på 

kunskap om sjukdomen hos både närstående, vänner och allmänheten gjorde att de 

upplevde sig kränkta, när människor i deras närhet inte trodde att det var något fel på 

dem (Martini & Ogden 2016). Personer med IBD upplevde att det förelåg en bristande 

förståelse om sjukdomen, vilket gjorde att de upplevde att de inte fick det stöd de hade 

önskat (Jordan et al., 2018; Purc - Stephenson et al., 2015). Vidare beskrev författarna 

hur IBD misstogs för IBS, något som upplevdes vara förminskande. 

 

I studien av Purc - Stephenson et al. (2015) beskrev personer med IBD att de upplevde 

att personer från deras omgivning uppfattade dem som smittsamma och äckliga 

eftersom kunskap om sjukdomen saknades. Eftersom sjukdomen är centrerad i mag-

tarmkanalen upplevde flera personer med IBD oro över att andra skulle se dem som 

ofräscha. Av denna anledning valde flera att visa att de var extra noga med sin hygien 

genom att tvätta händerna och hålla det rent runt omkring sig, till exempel när de lagade 

mat (Jordan et al., 2018). Att ständigt behöva ändra på sitt beteende kunde leda till att 

personer med inflammatoriska tarmsjukdomar upplevde avundsjuka på andra som inte 

befann sig i samma situation. Dessa upplevelser ledde till en strävan och en längtan 

efter att få vara normal (Martini & Ogden, 2016; McCormick et al., 2012). 
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Den bristande förståelse upplevdes inte enbart från omgivningen, utan även från 

sjukvården (García‐Sanjuán et al., 2018; McCormick et al., 2012; Purc-Stephenson et 

al., 2015). Flera personer med IBD upplevde att deras läkare endast tittade på symtom, 

provsvar samt övervakade medicinering istället för att fråga hur de mådde eller om 

något hade förändrats i deras dagliga liv (García‐Sanjuán et al., 2018). Vidare beskriver 

McCormick et al. (2012) samt Purc - Stephenson et al. (2015) att personer med 

inflammatoriska tarmsjukdomar upplevde att deras sjukdom inte togs på allvar och när 

de väl sökte vård förminskades deras problem. Resultatet av den bristande förståelsen 

ledde till att personer med IBD upplevde att de fick en senare diagnos än nödvändigt 

(McCormick et al., 2012; Purc - Stephenson et al., 2015).  

 

En vacklande framtidstro  

I studier av Martini och Ogden, (2016) samt Sykes et al.  (2015) beskrevs det hur en del 

personer med inflammatoriska tarmsjukdomar upplevde hopplöshet efter att ha blivit 

diagnostiserade med en kronisk sjukdom. Detta eftersom sjukdomen i nuläget inte går 

att bota (Martini & Ogden, 2016; Sykes et al., 2015). Existentiella upplevelser hos 

personer med IBD framkom, vilket resulterade i att frågor som “varför just jag” eller 

“hur hände detta mig” ställdes (Martini & Ogden, 2016; Purc-Stephenson et al., 2015).  

 

Att få diagnosen IBD upplevdes för flera vara betungande och ledde till känsla av 

underlägsenhet (Martini & Ogden, 2016). Samma studie visade att upplevelsen av 

hopplöshet kunde bli allt starkare vid återfall eller skov eftersom sjukdomen blev allt 

mer påfrestande. Flera personer upplevde även oro över att symtom skulle förvärras 

med tiden, eller att de skulle insjukna i tarmcancer (Purc - Stephenson et al., 2015). 

Personer med IBD i studien gjord av Martini och Ogden (2016) upplevde att de 

förlorade allt när de befann sig i ett skov, eftersom det dagliga livet begränsades. 

Exempel på detta var att de inte kunde gå till jobbet, skolan eller andra aktiviteter 

(Martini & Ogden, 2016).  

 

Att behöva stanna hemma och få hjälp och stöttning från andra beskrevs i studier som 

jobbigt, eftersom personer med inflammatoriska tarmsjukdomar upplevde sig vara en 
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börda för andra (Garía - Sanjuán et al., 2018; Wilburn et al., 2017). Detta kunde i sin tur 

generera i en upplevelse av hopplöshet. Eftersom sjukdomen var krävande upplevde 

personer med IBD att de behövde använda sig av ett kompensatoriskt beteende. Genom 

att de lade all sin tid och ork på att bry sig om och hjälpa andra när de själva mådde bra 

så upplevde de sig inte lika belastande (García - Sanjuán et al., 2018; Wilburn et al., 

2017). 

  

Att tvingas försaka 

Upplevelsen av social isolering beskrevs i flera studier om personer med IBD (García‐

Sanjuán et al., 2018; Lesnovska et al., 2016; Martini & Ogden, 2016; Purc - Stephenson 

et al., 2015; Sammut et al., 2015; Sykes et al., 2015).  Social isolering upplevdes till 

följd av att personer med IBD inte ville belasta andra personer i sin omgivning. Flertalet 

personer tvingades avstå från att gå på restauranger eller andra sociala sammanhang, 

eftersom de var rädda att oförutsägbara mag-tarmrelaterade symtom skulle uppstå 

(Sammut et al., 2015; Sykes et al., 2015). En annan faktor som påverkade var 

upplevelsen av oro och rädsla över att det inte skulle finnas en toalett i närmaste 

omgivning (Lesnovksa et al., 2016). I flera studier beskrev personer med 

inflammatoriska tarmsjukdomar att det upplevdes som genant att behöva gå på toaletten 

flera gånger och valde därför att avstå från sociala sammanhang (García‐Sanjuán et al., 

2018; Lesnovska et al., 2016; Martini & Ogden, 2016; Purc-Stephenson et al., 2015).   

 

I flera studier framkom det att sjukdomen upplevdes begränsa personer med IBD 

eftersom möjlighet till toalettbesök och typiska symtom hindrade och på så sätt 

påverkade arbete och ekonomi negativt (Devlen et al., 2014; Lesnovska et al., 2016; 

Purc-Stephenson et al., 2015; Sammut et al., 2015). Personer med IBD upplevde att val 

av arbeten var begränsat och att tillgång till arbete var otillräckligt på grund av att de 

inte kunde jobba heltid samt var i behov av en toalett i sin närhet.  

 

” …’I had to give up my part time job as an electrician because toiletfacilities were not 

easily accessible’…” (Sammut et al., 2015, s.13). 
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Studier visade att den kroniska sjukdomens symtom kunde vara så pass påfrestande att 

de behövde sjukskriva sig oftare alternativt begära färre timmar på sitt arbete. Detta 

upplevdes påverka ekonomin och det sociala nätverket i det dagliga livet (García‐

Sanjuán et al., 2018; Lesnovska et al., 2016; Sammut et al., 2015). Vidare beskrivs det 

hur personer med IBD upplevde utstötning på arbetsplatsen eftersom de fick 

individualiserade uppgifter snarare än kollektiva, vilket ledde till att kommunikationen 

med kollegor minskade (Sammut et al., 2015). Vidare beskrevs att personer med 

inflammatorisk tarmsjukdom upplevde att de blev hånade av kollegor eftersom 

toalettbesöken kunde ske med täta intervaller (Sammut et al., 2015). 

 

Upplevelsen av att sjukdomen kräver planering beskrivs i flera studier (Devlen et al., 

2014; García‐Sanjuán et al., 2018; Jordan et al., 2018; Lesnovska et al., 2016; Martini & 

Ogden, 2016; McCormick et al., 2012; Purc-Stephenson et al., 2015; Sammut et al., 

2015; Sykes et al., 2015; Wilburn et al., 2017). Flertalet personer med inflammatoriska 

tarmsjukdomar upplevde att de behövde vakna tidigare för att lyckas hinna med att gå 

på toaletten och därmed förhindra att ”en olycka” inträffade under resans gång (Sykes et 

al., 2015). Toalettbesöken upplevdes för flera personer med IBD som stressfulla 

eftersom tiden var oförutsägbar och kunde variera avsevärt. Detta resulterade i att de 

kunde förlora sömntimmar och en lugn start på dagen (Devlen et al., 2014; Sykes et al., 

2015). 

 

Jordan et al. (2018) och Willburn et al. (2017) beskrev att personer upplevde det som 

stressande och orosladdat att åka till nya platser eftersom kännedom om vart närmaste 

toalett inte fanns. Detta resulterade i att flera behövde lägga ner sin tid på att leta upp 

om toaletter fanns i närheten av platsen som de skulle till, vilket upplevdes som stressigt 

och tidskrävande (Jordan et al., 2018; Willburn et al., 2017). Vidare beskriver 

författarna att flera personer med IBD upplevde att de behövde avstå från olika resmål 

till följd av att tillgång till toaletter inte fanns. Resvägen till platsen var även 

betydelsefull för personer med inflammatorisk tarmsjukdom och upplevdes som 

begränsande. Att åka kollektivt var därför något som flera personer undvek eftersom det 

inte alltid fanns tillgång till toalett, vilket upplevdes som otryggt (Jordan et al., 2018; 

Willburn et al., 2017). 
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Upplevelser när välbefinnandet får styra i det dagliga livet 

Maten som medicin 

I studier som handlade om personer med IBD beskrevs det hur en strikt och skonsam 

kost hade en gynnsam inverkan på sjukdomen och dess symtom (McCormick et al., 

2012; Purc-Stephenson et al., 2015; Sammut et al., 2015; Sykes et al., 2015; Wilburn et 

al., 2017). Sjukdomen påverkades positivt av att äta mindre portioner, flera gånger om 

dagen (Sykes et al., 2015). Välbefinnande i det dagliga livet upplevdes när skov och 

symtom, som till exempel smärta, kunde förebyggas genom olika tekniker, som att föra 

matdagbok. Upplevelsen av välbefinnande påverkas av vad som åts, hur mycket och hur 

det hade tillagats (Sykes et al., 2015; McCormick et al., 2012).  

 

Strävan efter kontroll 

Flera personer med IBD beskrev i studien av McCormick et al. (2012) att de upplevde 

kontroll genom att göra justeringar i det dagliga livet och inte låta sjukdomen styra. 

Andra personer med IBD tillät sig inte bli besegrade av sig sjukdom och gav därför inte 

upp sina hobbys (McCormick et al., 2012).  

 

” I had to take the shovel and go dig a hole in the woods! [Laughter] I’m not going to 

give up hiking!” (McCormick et al., 2012, s.8). 

 

I studier beskrevs det att flera personer med IBD ändrade på sitt tankesätt efter att de 

hade blivit diagnostiserade och insåg att det hade kunnat vara värre (García ‐ Sanjuán et 

al., 2018; Purc - Stephenson et al., 2015). Detta resulterade i att personer med IBD 

upplevde en känsla av hopp och möjligheten till välbefinnande kunde sättas i 

förgrunden eftersom ett positivt tänkande tillämpades (García ‐ Sanjuán et al., 2018; 

Purc - Stephenson et al., 2015).  
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Hopp och stöd i den kroniska sjukdomen 

García - Sanjuán et al. (2018) beskrev i sin studie att personer med inflammatorisk 

tarmsjukdom upplevde initialt ett förtroende och glädje efter fastställd diagnos. 

Upplevelsen av tillit och trygghet var hög eftersom flertalet nu fått en diagnos, vilket 

genererade i en upplevelse av hopp om att det dagliga livet skulle bli bättre (García - 

Sanjuán et al., 2018).  

 

Flertalet personer upplevde även att relationerna till vänner och familj stärktes till följd 

av satt diagnos (García ‐ Sanjuán et al., 2018; Lesnovska et al., 2016; Wilburn et al., 

2017).  Det fanns även de som upptäckte vilka som var deras riktiga vänner eftersom de 

upplevde att flera vänner försvann vid insjuknandet (Martini & Ogden, 2016; Purc - 

Stephenson et al., 2015). I studien av Lesnovska et al. (2016) beskrev personer med 

IBD att deras partners stöttade dem vid genanta olyckor, vilka kunde ske på oväntade 

platser.  

 

Vidare beskrev Purc - Stephenson et al. (2015) i sin studie att det upplevdes för fler 

personer med IBD som tryggt att veta att stöd fanns. Trygghet kunde även upplevas i 

möten med personer med samma sjukdom. Eftersom inflammatoriska tarmsjukdomar 

kan skilja sig åt med symtom, kunde vardagen se olika ut för flera personer (Purc -

Stephenson et al., 2015). Somliga personer med IBD upplevde att de stod personer som 

hade samma sjukdom närmre, än andra personer i deras liv. Genom att dela med sig av 

erfarenheter och strategier kunde både hopp och stöd upplevas (Jordan et al., 2018; Purc 

- Stephenson et al., 2015).   

 

Att se nya möjligheter 

I en studie beskrevs det att en tredjedel av personerna med IBD hade utvecklat nya 

egenskaper och förmågor (Purc - Stephenson et al., 2015). Författarna beskrev vidare att 

personer med IBD upplevde att de lättare kunde hantera stress, fysiska smärta och 

känslor, vilket resulterade i en upplevelse av hopp inför framtiden. Den förändrade 

livsstilen med begränsningar hade inte endast upplevts som negativ eftersom flera 
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personer hade börjat äta nyttigare, slutat röka och börjat träna mer (Purc -Stephenson et 

al., 2015). Personer med IBD som tidigare hade haft ett beroende upplevde efter ställd 

diagnos att de behövde ändra på sina ohälsosamma levnadsvanor för att inte förvärra 

sjukdomstillståndet. Vad som tidigare upplevdes som hopplöst, upplevdes nu som 

möjligt eftersom förändringen ingav hopp om ett bättre liv (Purc - Stephenson et al., 

2015). 

 

I wouldn’t be the same person if I hadn’t got the disease. It’s hard to 

explain but I feel like I’ve gained strength through already experiencing 

some of the weakest and worst moments of my life. I know that there isn’t 

much life can throw at me that I can’t get through…it’s like a gift wrapped 

in barbed wire.  

(Purc-Stephenson et al., 2015, s.1200–1201).  

 

Slutligen beskrev Purc – Stephenson et al. (2015) att sjukdomen lett till att personer 

med IBD utvecklat nya intressen, vilket öppnade upp för ytterligare utbildningar, jobb 

eller hobbys. Efter att diagnos satts beskrev en person hur intresset och kunskapen ökat 

om sjukdomen och valde därför att studera vidare och doktorera inom psykologi. 

Utbildningen ledde sedan till att personen kunde arbeta med andra som hade kroniska 

sjukdomar och stödja dem. Purc - Stephenson et al. (2015) påpekar att personer med 

IBD upplevde en befrielse av att hjälpa andra. Detta eftersom de upplevt sig som en 

börda och belastning för andra under flera år och kunde nu återgälda.  

 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen utgår från fyra trovärdighetsbegrepp: tillförlitlighet, verifierbarhet, 

pålitlighet och överförbarhet. Tillförlitlighet handlar enligt Shenton (2004) om den 

valda designen och om studiens resultat besvarar syftet med studien. Verifierbarheten 

styrs av hur väl studien är beskriven och om den är reproducerbar. Vidare beskriver 

Shenton (2004) att pålitligheten syftar till hur resultatet från andra artiklar har 

behandlats och om förförståelsen har påverkat studiens resultat, samt hur många som 
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har deltagit i analysprocessen. Överförbarheten avgörs av hur väl studiens kontext är 

framställd samt graden av abstraktionsnivå (Shenton, 2004).  

Tillförlitlighet 

Flera aktiviteter har gjorts för att stärka studiens tillförlitlighet. En pilotsökning 

genomfördes som visade att det fanns forskningsmaterial inom det valda området 

(Shenton, 2004). I den strukturerade sökningen användes tre olika databaser, vilka alla 

beskrivs som lämpade för det undersökta området. Detta leder till att chansen för att 

finna relevanta artiklar ökar (Shenton, 2004). Studiens sökblock byggde på relevanta 

sökord från syftet, vilka översattes till engelska med hjälp av ett svensk - engelskt 

lexikon för att minska risken för felaktig översättning. Det finns dock en risk att 

översättningen kan ha blivit fel eftersom svenska och engelska ord kan ha fler än en 

betydelse i sammanhanget. Trunkering, booelskaoperatorer samt frassökning har 

använts inom sökblocken, vilket bidrar till att väsentliga sökträffar uppkommit 

(Graneheim & Lundman, 2004). Resultatet är baserat på aktuell forskning och artiklar 

som beskriver personupplevelser. Dessutom speglar resultatet deltagarnas upplevelser 

genom citat (Graneheim & Lundman, 2004). Slutligen bedöms resultatet beskriva 

upplevelser av att leva med IBD i det dagliga livet och därmed besvaras syftet (Shenton, 

2004).  

 

Verifierbarhet 

Verifierbarheten styrs av hur väl genomförandet är beskrivet, andra som läser studien 

ska kunna göra om studien och få liknande resultat (Shenton, 2004). Genomgående har 

det funnits en strävan efter att beskriva genomförandet av studien väl genom att 

sökvägar, urval och den strukturerade sökningen är beskrivna steg för steg. En väl 

beskriven metod stärker verifierbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). Sökscheman 

finns tillgängliga i bilagor och det finns även en beskrivning av hur nyckelorden 

identifierades, detta ökar möjligheten att göra om studien. Artiklarna är granskade efter 

Röda Korsets granskningsmall (Rödakorsets högskola, 2005), som är beprövad. Även 

denna finns med som bilaga, vilket ökar möjligheten för andra att kunna göra en 

liknande granskning. Verifierbarheten stärks även av att det finns en tabell över hur 

analysprocessen kan gå till.  
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Pålitlighet 

Pålitlighet anses vara den del där trovärdigheten speglas genom att undersöka hur 

objektiva författarna varit i sin studie (Shenton, 2004). Pålitligheten sänks om resultatet 

speglar författarnas egna fördomar och förförståelse. För att minska risken för bias 

skrevs förförståelsen ner för att kunna sätta den åt sidan och därmed analysera 

datamaterialet med en objektiv blick. Studiens objektivitet kan dock aldrig anses vara 

helt uppfylld eftersom författarna sedan tidigare har en egen förförståelse, särskilt då en 

av författarna har en på nära håll som lever med Chrons tarmsjukdom. Detta leder till att 

det kan vara svårt att förbise fördomar, trots medvetenhet om detta (Graneheim & 

Lundman, 2004). Alla artiklar inkluderades, oavsett om de svarade eller inte svarade till 

författarnas förförståelse. Alla artiklar som använts i resultatet analyserades steg för 

steg, först enskilt och sedan tillsammans. På så sätt har författarnas egna fördomar eller 

förförståelse inte påverkat valet av artiklar som ingick i studien eller vilken del av 

resultatet som skulle inkluderas (Graneheim & Lundman, 2004). Under arbetets gång 

har författarna även deltagit i seminarier där arbetet granskats av medstudenter och 

handledare. Att artiklarna är skrivna på engelska medför en risk för feltolkning vid 

översättning. De vetenskapliga artiklarna har alla bearbetats lika och granskats på 

samma sätt. Alla artiklar som sållats ut har fått ingå i resultatet, däremot har inte alla 

artiklar fått lika mycket utrymme.  

Överförbarhet 

Överförbarhet syftar till om studiens resultat går att tillämpa i andra kontexter eller 

grupper. Överförbarheten fokuserar på kontexten som ingår i studierna, urvalet samt 

abstraktionsgraden som finns i arbetets analys (Shenton, 2004). Studien som är gjord 

utgår från personer med kroniska tarmsjukdomar. Urvalet är därav brett eftersom inga 

begränsningar gjorts avseende kön, ålder, etnicitet, yrke etc. (Graneheim & Lundman, 

2004). Delar av kategorierna är generella för kroniska sjukdomar, medan andra är mer 

specifika för just IBD. Exempelvis går resultatet att överföras till andra kroniska 

osynliga sjukdomar. Studierna som ingår i arbetet är genomförda i sex olika länder runt 

om i världen.  
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Resultatdisskusion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att leva med en 

inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i det dagliga livet. Resultatet bygger på två 

innehållsområden: Upplevelser när sjukdomen bestämmer i det dagliga livet och 

Upplevelser när välbefinnandet får styra i det dagliga livet. Utifrån resultatet kommer 

tre fynd: Bristande förståelse, Begränsningar i det vardagliga livet och Utveckling av 

färdigheter och förmågor efter satt diagnos, att diskuteras med hjälp av Patersons (2001) 

perspektivmodell “The shifting perspectives model of chronic illness”, som tidigare är 

beskriven i bakgrunden. 

Bristande förståelse  

Det kan inte nog betonas hur viktigt det är att ta personer med IBD på allvar. Ett centralt 

fynd i studien var dock att personer med IBD upplevde att det föreligger en bristande 

förståelse från omgivningen och inte minst från sjukvårdspersonal i det dagliga livet. I 

flertalet artiklar som ingick i litteraturstudien beskrev personer med inflammatoriska 

tarmsjukdomar att de inte blev trodda eller tagna på allvar gällande deras symtom och 

smärta. Samtidigt fanns motsatsen där personer med IBD beskrev att de fått läkare som 

tagit deras situation på allvar och funnits tillgängliga när frågor och funderingar 

uppkom. Detta var något som uppskattades mycket. Det fanns även de personer vars 

vänner och familj visade förståelse för sjukdomen. Samtidigt är inte problemet med 

misstro och att inte bli tagen på allvar unikt för den studerade gruppen. Problemet med 

att inte bli trodd eller tagen på allvar är något som förekommer hos flertalet 

patientgrupper med kroniska sjukdomar (Danny, 2004). I studien av Danny beskrevs det 

hur kvinnor i fertil ålder inte blev tagna på allvar när de sökte vård för smärta och 

symtom förknippade med endometrios. Istället förminskades deras symtom och 

normaliserades, likt personer med IBD som sökt vård. Liknande fynd beskrivs i studien 

av Clarke och Iphofen (2008) som fann att personer med kronisk långvarig smärta inte 

blev tagna på allvar och att de ständigt behövde bevisa för andra att de hade smärta 

relaterat till sjukdom. Personer med kronisk långvarig smärta beskrev även att deras 

sjukdom upplevdes som osynlig och att omgivningen saknade förståelse för dem, något 

som har stora likheter med det som visats i studien med kroniska tarmsjukdomar. 
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Pattersons perspektivmodell “The shifting perspectives model of chronic illness” går att 

tillämpa i mötet med personer som har kronisk tarmsjukdom. Modellen kan nyttjas i den 

konkreta vården förutsatt att sjuksköterskan är öppen för personers upplevelser i det 

dagliga livet oavsett om hälsa eller ohälsa är i förgrunden. Genom att vara införstådd i 

personens upplevelser av sjukdomen och lyhörd för deras tankar och känslor kan ett gott 

bemötande skapas vilket i sin tur ökar välbefinnandet oavsett om sjukdomen eller 

välbefinnandet är i fokus (Paterson, 2001).  

 

För att vården ska kunna ge en så effektiv och säker diagnos som möjligt behöver 

vårdpersonal vara lyhörda och ta del av personens berättelser. Att inte bli tagen på allvar 

kan fördröja en eventuell diagnos, vilket i sin tur skapar onödigt lidande. I studien av 

Danny (2004) presenteras ett liknande resultat där kvinnor med endometrios upplevde 

att de inte blev tagna på allvar gällande symtom, något som ledde till en fördröjd 

diagnos med lidande. I den aktuella litteraturstudiens resultat framgick det att kunskap 

om inflammatoriska tarmsjukdomar ofta är bristfällig, vilket indikerar på att ytterligare 

kunskap behövs. Genom att utveckla kunskap om personers upplevelser och 

sjukdomens tillstånd kan den bristande förståelsen minimeras och vården utvecklas.  

  

Begräsningar i det vardagliga livet  

IBD är en sjukdom som på olika sätt begränsar vardagen hos den drabbade, inte bara 

kroppsligt utan även socialt och ekonomiskt. Det framkom i studien att sjukdomen flera 

gånger sätts i förgrunden och tvingade personer att försaka exempelvis arbete och 

aktiviteter i det dagliga livet. Samtidigt fanns det de personer som inte lät sjukdomen 

styra i vardagen, utan istället valde att sätta sjukdomen i bakgrunden. På så sätt 

begränsades inte dessa personer med IBD lika mycket i sitt dagliga liv. Detta kunde till 

stor del bero på om sjukdomen var i en aktiv fas i samband med ett skov eller om 

sjukdomen var i en lugnare fas.  

 

Att begränsas i det dagliga livet är inget som är specifikt för just inflammatoriska 

tarmsjukdomar, utan begränsningar förekommer även bland personer med andra 

kroniska diagnoser. Likt inflammatoriska tarmsjukdomar begränsades exempelvis 
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personer med KOL av att energin inte räcker till. De begränsades i sin förmåga att 

utföra vardagliga uppgifter eller delta i sociala sammanhang, utan att bli påverkade av 

dyspné (Lahaije et al., 2010). Andra faktorer som påverkade det sociala sammanhanget 

för personer med IBD var att behövde ha tillgång till toalett. De kunde heller inte äta allt 

som serverades och behövde därför att avstå från att delta. Det fanns även de som inte 

kunde utföra sina hobbys på grund av symtom. Personer med inflammatoriska 

tarmsjukdomar upplevde sig även vara ekonomisk begränsade på grund av många 

läkarbesök och dyra läkemedel. Ytterligare en begränsning var att jobbmöjligheterna 

minskade på grund av sjukdomen.  Likt flera kroniska sjukdomar, som diabetes, 

kardiovaskulära sjukdomar och kroniska respiratoriska sjukdomar var behandlingen 

kostsam och begränsade jobbmöjligheterna (Abegunde et al., 2007; Roskes, Donders & 

Van Der Gulden, 2005).  

 

Att inte låta sjukdomen ta över livet kan kopplas till Patersons perspektivmodell “The 

shifting perspectives model of chronic illness” där personen själv till viss del kan styra 

perspektivbytena (Paterson, 2001). Genom att vara medveten om sjukdomen och dess 

begränsningar kan anpassningar göras. Vid kronisk sjukdom är det vanligt att 

sjukdomen ligger i förgrunden, eftersom begränsningar väger tyngre än möjligheterna. 

Trotts sjukdom kan hälsa ändå upplevas, eftersom begränsningarna kan bli en del av det 

dagliga livet. Det är däremot när sjukdomen tar över som möjligheterna i vardagen 

påverkas så att ohälsa upplevs. 

 

Att inte kunna delta i sociala sammanhang, arbeta eller utföra dagliga uppgifter är något 

som begränsar flera personer med kroniska sjukdomar. Det är av vikt att olika aktörer 

blir medvetna om dessa begräsningar för att kunna underlätta för personer med IBD i 

vardagen. Genom att som arbetsgivare vara insatt i den anställdas situation kan personer 

erbjudas alternativ som underlättar. Det är även av vikt att familj och närstående är 

insatta i personens sjukdom för att underlätta vid sociala sammanhang. Detta kan göras 

genom att servera mat som personen kan äta, undvika aktiviteter som personen inte 

klarar av att delta i samt ha förståelse för personens symtom och de behov som kan 

uppkomma.  
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Utveckling av färdigheter och förmågor efter satt diagnos  

Att drabbas av en inflammatorisk tarmsjukdom kan vara som en berg- och dalbana och 

det är därför viktigt att komma ihåg att det inte enbart finns negativa upplevelser under 

sjukdomens förlopp. Det framkom i litteraturstudien att det fanns personer som efter 

diagnos fick försämrad livskvalité eftersom sjukdomen sattes i förgrunden, vilket ledde 

till självömkan. Samtidigt fanns personer med IBD som hade lärt sig hantera stress och 

lärt sig mer om hur en sund livsstil påverkade sjukdomen positivt. Samtidigt.  

 

Utveckling av färdigheter och förmågor har även visat sig i andra kroniska sjukdomar, 

som till exempel diabetes typ 2. Det beskrevs i artikeln av Chong et al. (2017) att 

personer med diabetes typ 2 inledde ett liv med en sundare livsstil efter diagnos. 

Liknande kunde även ses i artikeln av Neutel och Campbell (2008), där de beskrev 

livsstilsförändringar hos personer med hypertoni. Vår litteraturstudie visade att efter 

fastställd diagnos upplevde flera personer med inflammatoriska tarmsjukdomar att de 

öppnade upp för nya intressen inom bland annat hälso- och sjukvård, vilket i sin tur 

ledde till ytterligare utbildning och karriärändring. Det fanns även artiklar om andra 

sjukdomar som har visat att diagnosen har lett till utveckling av nya hobbys och 

intressen i det dagliga livet. Exempelvis artikeln av Louis och Machado (2015) som 

beskrev hur personer med Parkinson har utvecklat nya hobbys till följd av tremor. 

Genom att de utvecklade dessa nya kunskaper och intressen kunde sjukdomen sättas i 

bakgrunden och välbefinnande ta plats i förgrunden.   

 

Patersons modell (2001) illustrerar att sjukdomen kan gå fram och tillbaka och variera. 

Under vissa perioder tar sjukdomen över och i andra perioder sätts sjukdomen i 

bakgrunden. När sjukdomen hamnade i bakgrunden ökade välbefinnandet och livet fick 

en mer positiv inriktning med ökade färdigheter och förmågor att göra nya saker. 

Genom att sjuksköterskan är medveten om i vilket perspektiv personen befinner sig i 

kan stödet inriktas på det som är centralt för personen hen möter och möjligheten att 

uppnå hälsa ökar. Personer med inflammatorisk tarmsjukdom behöver inte endast 

stöttning när de upplever ohälsa utan även när frågor om välbefinnande sätts i 

förgrunden.  

 



 

32 

 

Det är av vikt att som vårdpersonal stötta personer med kroniska sjukdomar och att 

fokus läggs på vad personen fortfarande kan göra snarare än vad som inte kan göras 

(Vooijs et al., 2017). Flera personer med kroniska sjukdomar kan behöva hjälp med att 

acceptera sjukdomen och få vägledning från professionella yrkesgruppers, exempelvis 

sjuksköterskor, läkare eller dietister. Stödgrupper kan även vara till hjälp eftersom 

personer med IBD flera gånger kunde känna sig ensamma i sin sjukdom och därigenom 

få stöd från andra i liknande situation. Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att 

personer med IBD får den stöd och hjälp som de behöver i det dagliga livet från 

människor runtomkring. Detta för att skapa ett samhälle med goda förutsättningar för att 

leva ett bra liv trotts de begräsningar som sjukdomen medför. Lika väl är det av vikt att 

närstående får stöd och rådgivning vid frågor och funderingar. Detta kan göras genom 

att anordna lättillgängliga webbsidor om inflammatoriska tarmsjukdomar och hur det 

kan vara att leva med en, samt att tipsa om stödgrupper, både för personen med sjukdom 

och närstående. Ideella organisationer såsom tarm, - uro- och stomiförbundet ILCO 

(1965) och Magtarmförbundet (1979) är föreningar som finns till för personer med 

sjukdomar i mag - tarmkanalen samt deras närstående. Organisationernas uppgift är att 

förmedla information och kunskap till samhällets individer samt erbjuda stöd och 

vägledning (ILCO, 1965; Magtarmförbundet, 1979).  

 

Dessa organisationer kan öka samhällets förståelse genom att upplysa om sjukdomen 

och sprida kunskap. Organisationerna kan minska de upplevda begränsningarna som 

sjukdomen medför genom att anordna olika aktiviteter och träffar anpassade utefter 

deltagarnas behov. Eftersom sjukdomen kan medföra ekonomiska begränsningar kan 

dessa ideella organisationer vara till hjälp då de besitter kunskap om hur samhällets 

stödsystem fungerar. Personer med inflammatoriska tarmsjukdomar kan även ta del av 

andras erfarenheter genom dessa organisationer. Detta tillsammans med stöd från andra 

medlemmar kan bidra till att upplevelsen att vara ensam i sin sjukdom minimeras vilket 

i sin tur kan göra att en ny och positiv syn på sjukdomen utvecklas. Organisationerna 

finns inte enbart för personer med sjukdomar i mag- och tarmkanalen, utan även för 

närstående. Eftersom kunskapen om sjukdomen idag är relativt låg, arbetar dessa 

organisationer ständigt med att uppdatera om ny forskning (ILCO, 1965; 

Magtarmförbundet, 1979).  
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Det etiska begreppet ansvar kan delas in i det professionella ansvaret och det personliga 

ansvaret. Det professionella ansvaret handlar om att som sjuksköterska informera samt 

erbjuda stöd för att bibehålla hälsa. Det personliga ansvaret handlar däremot om att 

individen själv tar ansvar för sina handlingar (Sandman & Kjellström, 2013). Eftersom 

flera skov uppkommer i samband med en ohälsosam livsstil är det viktigt att individen 

själv tar ansvar och gör livsstilsförändringar, med stöd och råd från professionella. 

Genom att lyssna aktivt och anpassa de råd och stöd som ges utefter personens 

förutsättningar kan en mer gynnsam vård ges. Eftersom svårighetsgraden och 

upplevelserna av att leva med inflammatoriska tarmsjukdomar varierar och är unika 

behöver sjuksköterskan möta personen i den situation som den befinner sig i.  

 

Denna studie har betydelse för både sjukvården och för samhället i stort då det framkom 

tydligt i resultatet att personer med inflammatoriska tarmsjukdomar upplever att det 

finns en bristande förståelse, både från vänner och familj samt från sjukvården. Enbart i 

en artikel beskrevs vad personer med inflammatoriska tarmsjukdomars upplever när 

välbefinnande var i förgrunden. Därmed finns det behov av ytterligare kunskap inom 

området.  

Slutsats 

Inflammatoriska tarmsjukdomar påverkar det dagliga livet negativt, men det finns även 

möjligheter att uppleva välbefinnande i vardagen. Bristen på kunskap hos allmänheten 

och vårdpersonal är relaterad till det faktum att sjukdomen är dold och att kunskap om 

sjukdomen sällan sprids utanför denna kontext. Den bristande kunskapen kan leda till 

missförstånd om personens sjukdom och avsaknad av förståelse från omgivningen. De 

huvudsakliga begränsade områdena för sjukdomen är: sociala sammanhang, ekonomi 

och möjligheter till arbete samt aktiviteter. Sjukdomens symtom begränsar och 

komplicerar det vardagliga livet.  
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Sökschema 1 
Se guiden Stöd för informationssökning i examensarbeten på sjuksköterskeprogrammet som finns på 

kursytan för information om hur sökschemat ska fyllas i. 

Databas: Cinahl Complete 

Datum: 2020-10-27 

Syfte: Att beskriva personers upplevelser av att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) 

i det dagliga livet 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1-inflammatorisk 

tarmsjukdom Inflammatory Bowel Diseases [MH] OR 

IBD [fritext] OR 

“Crohn’s disease*” [fritext] OR 

“Ulcerative colitis” [fritext] OR 

“Inflammatory bowel disease” [fritext]  
 

17,082  

2-upplevelser 
Qualitative Studies [MH] OR 

“Qualitative stud*” [fritext] OR 

Interview* [fritext] OR 

Hermeneutic*[fritext] OR 

Experience* [fritext] 

711,122  

3-dagliga livet 
Life Experiences [MH] OR 

“daily life”[fritext] OR 

“daily lives” [fritext] OR 

“living with” [fritext]  

183,213  

4 1 AND 2 AND 3 145  

Begränsningar Sökning nr 4 + publicerade senaste 10 åren + 

peer review + engelskspråkig + svenskspråkig 

97 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 
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Sökschema 2 
Se guiden Stöd för informationssökning i examensarbeten på sjuksköterskeprogrammet som finns på 

kursytan för information om hur sökschemat ska fyllas i. 

Databas: PudMed 

Datum: 2020- 11 -04 

Syfte: Att beskriva personers upplevelser av att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i det 

dagliga livet 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1-inflammatorisk 

tarmsjukdom 

Inflammatory Bowel Diseases [Mesh] OR 

IBD [fritext] OR 

Crohn’s disease [fritext] OR 

Ulcerative colitis [fritext] OR 

Inflammatory bowel disease [fritext]  

 

115, 284  

2-upplevelser Qualitative Research [Mesh] OR 

Qualitative studies [fritext] OR 

Interview [fritext] OR 

interviews [fritext] OR 

Hermeneutic[fritext] OR 

Hermeneutics[fritext] OR 

Experiences [fritext] OR 

Experience [fritext] 

 

1,425,947  

3-dagliga livet life experiences [fritext] OR 

daily life [fritext] OR 

daily lives [fritext] OR 

living with [fritext]  

 

84, 851  

4 1 AND 2 AND 3 150  

Begränsningar Sökning nr 4 + publicerade senaste 10 åren + 

engelskspråkig + svenskspråkig 

101 8 
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Sökschema 3 
Se guiden Stöd för informationssökning i examensarbeten på sjuksköterskeprogrammet som finns på 

kursytan för information om hur sökschemat ska fyllas i. 

Databas: PsycINFO 

Datum: 2020-11-05 

Syfte: Att beskriva personers upplevelser av att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i det 

dagliga livet 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1-inflammatorisk 

tarmsjukdom 

IBD [fritext] OR 

“Crohn’s disease*” [fritext] OR 

“Ulcerative colitis” [fritext] OR 

“Inflammatory bowel disease” [fritext]  

 

1,719  

2-upplevelser MAINSUBJECT.EXACT (“Qualitative Methods”) 

OR 

“Qualitative stud*” [fritext] OR 

Interview* [fritext] OR 

Hermeneutic*[fritext] OR 

Experience* [fritext] 

 

1,130,770  

3-dagliga livet MAINSUBJECT.EXACT (“Life Experiences”) OR 

“daily life”[fritext] OR 

“daily lives” [fritext] OR 

“living with” [fritext]  

63,816  

4 1 AND 2 AND 3 52  

Begränsningar Sökning nr 4 + publicerade senaste 10 åren + peer 

review + engelskspråkig + svenskspråkig 

30 3 
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Mall för granskning av vetenskapliga artiklar                      

 

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar   

 
Detta är ett hjälpmedel för att bedöma vetenskapliga artiklars kvalitet och användbarhet för Dina 

studiesyften. Besvara inte kriterierna med endast Ja eller Nej. Motivera alltid Din bedömning. Alla frågor 

är inte relevanta för alla artiklar. 

 

Börja med slutet! 

1. Konklusion och/eller diskussion. (eng. 

Conclusion/discussion) 

Egna anteckningar 

Försök att inledningsvis skapa Dig en uppfattning om forskarens 

konklusioner och/eller diskussion. Det ger dig en utgångspunkt i 

den fortsatta läsningen. Det är viktigt att veta vad presentationen 

av artikeln ska leda till för att kunna bedöma relevansen i vad 

som representerar underlaget för forskarens argumentation.   

 

a) Vilka resultat dominerar diskussionen och/eller 

konklusionen?   

b) Formulera Din uppfattning om   

konklusionen/diskussionen. Det kommer att vara en värdefull 

utgångspunkt i Din vidare läsning. 

 

2. Syfte (eng. Purpose, Aim) 
 

a) Vad är syftet med studien/undersökningen?  b) Finns det 

några specifika frågeställningar formulerade?   

c) Verkar det rimligt i förhållande till Din egen utgångspunkt?   

 

3. Bakgrund 

(eng. Introduction, Background, Literature review, Conceptual 

framework) 

 

a) Refererar författaren till tidigare forskning? Om ja, vilken?   

b) Presenteras en teori som utgör ramen för studien?  Om ja, 

vilken/vilka?   

c) Finns viktiga termer och/eller begrepp definierade?  Om ja, 

vilken/vilka?   

d) Förtydligas eller förklaras det i bakgrunden varför denna 

studie är nödvändig? Om ja, med vilka argument?   

e) Beskriver forskaren sin egen förförståelse eller sitt eget 

synsätt (viktigt i studier med kvalitativa data).  Om ja, hur?   

f) Verkar bakgrunden rimlig i förhållande till Din 

egen utgångspunkt och författarens syfte?  

 

 

Detta förstår jag inte: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

     
           Röda Korsets Högskola 

CF,ÅK   

                         November,2005  

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar 
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Detta förstår jag inte: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Röda Korsets Högskola 

           CF, ÅK   

   November,2005  

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar 

1. Metod (eng. Method: Study setting, Sample, 

Participants, Procedure, Intervention) 

 

a) Vilken typ av studie utfördes (ex. experiment. hermeneutisk 

textanalys) 

 

b) I vilken miljö genomfördes studien ex. sjukhus, skola, 

laboratorium)? 

 

c) Urval (vem, vilka, vad undersöktes)? Beskriv ev. 

försökspersonerna var de unika på något sätt eller 

“normaltyper”. 

 

d) Hur gick man tillväga för att välja deltagare/försökspersoner 

(ex. slumpmässigt urval, konsekutivt, strategiskt urval)? 

  

e) Hur många deltagare/försökspersoner ingick i studien? 

 

f) Erhölls godkännande från etisk kommitté? Beskrivs det hur 

försökspersonernas identitet skyddades och frivillighet 

garanterades? 

 

g) Hur gick datainsamlingen till (ex. mätningar, enkäter, 

intervjuer, observationer)? 

 

h) Verkar metoden för datainsamlingen och ev. val av 

försökspersoner rimliga och relevanta i förhållande till din egen 

utgångspunkt och forskarens syfte? 

 

i) På vilket sätt analyserades materialet (statistiska metoder, 

begreppsanalys. viss tolkningsmetod etc)? 

 

j) Användes beskrivande statistik (tabeller, figurer, 

stapeldiagram etc) och/eller statistiska analyser? Om ja, vilka? 

 

k) Vid statistisk analys, vilka variabler undersöktes? 

 

l) Beskriv hur validitet och reliabilitet (kvantitativa analyser), 

trovärdighet och överförbarhet (kvalitativa analyser) säkerställs 

 

m) Tycker du att metodavsnittet gett en tydlig beskrivning av 

tillvägagångssättet? Skulle det vara möjligt att föra om 

(replikera) studien genom att följa metodbeskrivningen? 

 

n) Verkar metoden som helhet rimlig i förhållande till din egen 

utgångspunkt och forskarens syfte? Finns det svagheter av 

betydelsen för just dina syften? 
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Detta förstår jag inte: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Röda Korsets Högskola 

           CF, ÅK   

   November,2005  

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar 

5. Resultat (eng. Results, Findings) 
 

a) Beskriv resultaten av undersökningen 

 

b) Om statistiska analyser använts identifiera de resultat som är statistiskt 

signifikanta och ange signifikansnivån 

 

c) Vid tolkande analyser, ange teman och/ eller kategorier. Verkar 

resultaten logiska, tillförlitliga och trovärdiga? 

 

6. Diskussion och/eller konklusion (eng. Discussion, Conclusion 

Implications for further research) Läs nu diskussion och konklusion 

igen 

 

a) Vilka slutsatser drar forskaren? 

 

b) Vilka begränsningar diskuterar forskaren? 

 

c) Räkna upp förslag på fortsatt forskning, forskarens och/eller egna 

 

d) Verkar detta rimligt i förhållande till din egen utgångspunkt och 

forskarens syfte? 

 

7. Innebörden av studiens för den praktiska vården (eng. Clinical 

implications, Implications for practice) 

 

a) Vilka resultat kan ha betydelse för den praktiska vården enligt 

forskaren? 

 

b) Anser du att resultaten är lämpliga att omsätta i praktiskt arbete? Om 

ja, i vilken miljö? 

 

c) Hur skulle användandet av dessa resultat förändra arbetet på din 

avdelning? Beskriv utifrån tidsaspekten, arbetsbelastning, ekonomi, 

juridiska och etiska aspekter kvalitet för vem/vilka grupper 

 

8. Sammanfattande helhetsbedömning 
 

a) Syftet: varför har undersökningen gjorts? 

 

b) Genomfördes: på vilket sätt har undersökningen gjorts? 

 

c) Kvaliteten: hur bra anser du att undersökningen är? 

 

d) Relevant: är denna studie relevant för dina patienter? 
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Artikelöversikt* 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings-

metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Devlen, J., Beusterien, K., 

Yen, L., Ahmed, A., 

Cheifetz, A. S., & Moss, A. 

C. 

 

The Burden of Inflammatory 

Bowel Disease: A Patient-

Reported Qualitative 

Analysis and Development of 

a Conceptual Model 

 

USA, 2015 

Att beskriva 

effekterna av 

inflammatorisk 

tarmsjukdom 

(IBD) 

ur patientens 

perspektiv och 

att informera om 

utvecklingen av 

en konceptuell 

modell 

 

Ändamålsenligt urval. 27 

deltagare, 14 män 13 

kvinnor. Ålder 20 - 59, 

medelålder 31,5.  

Inklusionskriterier: 

Personer över 18 år, med 

mild eller måttlig UC eller 

CD och som tog 

Mesalamin. 

  

Fokusgrupper samt 

individuella intervjuer 

med en utformad 

moderatorguide. En 

review av publicerade 

studier gjordes även 

 

Intervjuerna transkriberades 

och analyserades enligt 

Grounded Theory för att 

identifiera teman och hitta 

möjliga kopplingar mellan 

teman.Teman som framkom 

jämfördes med olika begrepp 

som återfanns i artiklar och 

litteratur med IBD specifika 

PRO åtgärder.   

Tematisk Innehållsanalys 

Informerat samtycke samt 

etiskt godkännande från 

Institutional Review Board 

Deltagarna beskrev 

varierande symtom och 

upplevelser, bla smärta, 

diarré, blodig avföring, 

viktminskning, trötthet. 

Symtomen orsakar störningar 

i de dagliga aktiviteterna, bla 

kostbegränsning, 

livsstilsförändringar och 

tillgång till toalett. Störningar 

i arbete, skola, föräldraskap  

och relationer upplevdes 

också 

 

Tillförlitlighet: Studien ger svar på syftet 

och innehar en jämlik fördelning i kön och 

stor variation i ålder vilket stärker 

tillförlitligheten. Tillförlitligheten sänks 

pga begränsat urval 

Verifierbarhet: Stärks då det är en 

utförligt beskriven metod. Frågorna är 

däremot inte väl beskrivna och en 

inkluderad intervjuguide inte finns, vilket 

sänker verifierbarheten.   

Pålitlighet: Ingen förförståelse eller citat 

redovisade - sänker pålitligheten. Däremot 

finns ett etiskt godkännande samt flera 

källor redovisade, vilket stärker. 

Överförbarhet: Kontexten och urvalet är 

väl beskrivna, vilket stärker 

överförbarheten. 

García-Sanjuán, S., Lillo-

Crespo, M., Richart-

Martínez, M., & Sanjuán 

Quiles, Á. 

 

Understanding life 

experiences of people 

affected by Crohn’s disease 

in Spain.  

 

Spanien, 2018 

 

Att beskriva 

livserfarenheter 

för personer 

med Crohns 

sjukdom för att 

förstå de 

förändringar de 

måste möta 

varje dag sedan 

de fick 

diagnosen 

Snöbollsmetoden. Tot. 19 

deltagare; 7 män och 12 

kvinnor. Ålder 25–83. 

Diagnostiserad Crohns 

sjukdom 

Inklusionskriterier: 

diagnostiserad minst 1 år, 

över 18 år, bosatt i 

provinsen Alicante 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Intervjuerna genomfördes i 

deltagarnas hem, varade i ca 

50 min. Utfördes av en 

författare. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades ordagrant.  

Data analyserades med hjälp 

av Colaizzi sjustegsmetod, av 

alla författarna. Skriftligt 

samtycke, etisk godkänd av 

Etikkommittén vid 

forskningskontoret vid 

Alicantes universitet 

Personer med Crohns behöver 

lära sig att leva med ett 

kroniskt tillstånd som 

begränsar deras dagliga liv. 

Flera med Crohns beskriver 

att de upplever ensamhet och 

osäkerhet. Personerna 

beskriver att de måste 

utveckla strategier för att 

fortsätta leva ett liknande liv 

som de tidigare levt 

Tillförlitlighet: Studien svarar på syftet. 

Deltagarna har bekräftat transkriberat 

material vilket stärker tillförlitligheten. 

Urvalet är något begränsat- sänker 

Verifierbarhet: Stärks eftersom det finns 

en utförlig beskrivning av genomförande 

och analys. Sänks då det inte finns en 

inkluderad intervjuguide 

Pålitlighet: Sakna förförståelse – sänker 

Konsekvent intervjuprocess. Alla 

författare har analyserat. Citat illustrerar 

teman. Deltagare har granskat vilket 

stärker pålitligheten.  

Överförbarhet: Väl beskrivet urval och 

kontext vilket stärker överförbarheten.  
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Jordan, C., Ohlsen, R., 

Hayee, B. H., & Chalder, T. 

 

A qualitative study exploring 

the experience of people with 

IBD and elevated symptoms 

of anxiety and low mood and 

the type of psychological 

help they would like 

 

Storbritannien, 2018 

 

 

 

 

 

Att undersöka 

de specifika 

situationer, 

tankar, 

uppfattningar, 

bedömningar, 

övertygelser och 

beteenden som 

personer med 

IBD beskriver, 

kopplade till 

deras symtom på 

ångest och låga 

humör 

Ändamålsenligt urval. tot. 

25 deltagare; 11 män och 

14 kvinnor. Medelålder 

36,5 år (22–68). IBD 

klinik i sydöstra London. 

IBD och medelsvåra till 

svåra symtom på ångest 

och nedstämdhet 

 

Internt bortfall: 8 personer 

 

Inklusionskriterier: över 

18 år och bekräftad IBD 

diagnos 

 
Semistrukturerade 

individuella intervjuer 

Intervjuerna utfördes av 

huvudförfattaren, via telefon, 

skype eller ansikte mot 

ansikte. Intervjuerna varade i 

ca 45 min. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant och 

analyserades av 

huvudförfattaren via en 

tematisk innehållsanalys. 

Alla deltagare fyllde i 

samtycke. 

 

Etisk godkänd av NRES-

kommittén London-

Bloomsbury 

 

Två teman identifierades som 

symtom på ångest “under 

prestanda” och “förhindra en 

olycka”.  

 

Två teman för symtom på 

nedstämdhet “bristande 

förståelse” och “stigma” Den 

typ av psykologisk hjälp som 

önskades var framförallt 

expertis och förståelse. 

Tillförlitlighet: Styrks av att: studien 

svarar till syftet, pilotintervjuer, samt god 

variation på deltagarurvalet 

Verifierbarhet: metoden är väl beskriven 

och intervjufrågor finns beskrivna, vilket 

stärker verifierbarheten. 

Pålitlighet: Styrks av: att två av 

författarna granskade analyserna, en liten 

grupp deltagare granskade resultat, 

konsekvent intervjuprocess och teman 

illustreras med citat samt av att en viss 

förförståelse redovisas. Enbart en av 

författarna har analyserat, vilket sänker 

pålitligheten. 

Överförbarhet: Urvalet är väl beskrivet, 

likaså är kontexten, något som stärker 

överförbarheten.  

Lesnovka, K. P., Frisman, G. 

H., Hjortswang, H., & 

Börjesson, S. 

  

Critical Situations in Daily 

Life as Experienced by 

Patients With Inflammatory 

Bowel Disease 

  

Sverige, 2016 

 

 

 

 

 

Att beskriva hur 

patienter med 

IBD upplever 

kritiska 

incidenter i det 

dagliga livet i 

förhållande till 

deras sjukdom 

och symtom 

Strategiskt urval  

30 deltagare varav 14 män 

och 16 kvinnor. Ålder 29–

83.  

 

Semistrukturerade 

individuella intervjuer 

 

Utvalda personer kontaktades 

via telefon och intervju 

bokades. Tre intervjuer ägde 

rum i deltagarens hem och 27 

på sjukhuset. Juni - december 

2010 

 

intervjuerna spelades in, ca 40 

min och transkriberades. 11 

intervjuer transkriberades av 

forskarna och 19 av erfarna 

sekreterare, därefter lästes de 

igenom ytterligare en gång för 

att se att det stämde överens.  

 

Induktiv analysprocess 

Studien utfördes i enlighet 

med Helsingforsdeklarationen 

och godkänd av den regionala 

etikkommittén. Skriftligt 

informerat samtycke från 

deltagarna 

224 kritiska incidenter  

som upplevdes i det  

dagliga livet som delades 

in i 21 underkategorier, fem 

kategorier och ett 

huvudområde  

 

Huvudområdet var  

"Tarmen styr livet. 

 

Fem kategorier identifierades: 

att tappa tarmkontrollen, 

ha en kropp som luktar, 

att inte kunna uppfylla  

egna och andras 

förväntningar, 

inte tros på eller bli sedd, 

och uppleva frustration på 

grund av biverkningar och 

ineffektiv behandling 

 

Tillförlitlighet: Svarar på studiens syfte 

två pilotintervjuer har gjorts vilket stärker 

tillförlitligheten. Däremot är urvalet något 

begränsat, vilket sänker tillförlitligheten 

något.  

Verifierbarhet: Metoden är utförligt 

beskrivet- höjer verifierbarheten. Brist på 

inkluderad intervjuguide utan enbart en 

inledningsfråga sänker verifierbarheten.  

Pålitlighet: Intervjuerna är utförda av 

samma författare, flera författare som har 

analyserat datamaterialet, studien är etiskt 

godkänd vilket stärker pålitligheten. 

Däremot sänks pålitligheten pga den korta 

beskrivningen av förförståelsen.  
Överförbarhet: Urval och kontext är väl 

beskrivna vilket stärker överförbarheten 
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Martini, L., & Ogden, J. 

 

A qualitative study of 

patients’ experience of living 

with inflammatory bowel 

disease: A preliminary focus 

on the notion of adaptation 

  

Storbritannien, 2015 

 

Att undersöka 

processen att 

anpassa sig till 

livet med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom 

Ändamålsenligt urval. 10 

med Crohns; 5 kvinnor, 

medelålder 28,2 (23–31) 

och 5 män, medelålder 

30,2 (18–39), samt 12 med 

ulcerös kolit; 9 kvinnor, 

medelålder 32,1 (19–60), 

3 män, medelålder 42,7 

(36–48). 

Inklusionskriterier: minst 

16 år, bosatt i 

Storbritannien, IBD som 

diagnos i minst 18 mån. 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

 

Deltagare fick 

informationsbrev. Intervjuerna 

skedde via telefon. Dem 

spelades in och 

transkriberades av 

huvudförfattaren. Intervjuerna 

varade mellan 40–45 min, 

ägde rum under 3 veckor i 

mars 2014.   

 

Analyserades tematiskt. 

Skriftligt informerat samtycke. 

Etiskt godkänd enligt 

universitetets etikkommitté 

Resultaten tog upp 

olika upplevelser och 

anpassningar som personer 

med IBD har genomgått 

sedan diagnos. Det kunde 

handla om att anpassa sig 

efter en ny diet och lära sig 

hur man  

hanterar specifikt svåra 

situationer i sin  

sjukdom 

 

Tillförlitlighet:  
Studien svarar till syftet. Pilotintervjuer 

fanns med vilket stärker tillförlitligheten. 

Dock är urvalet något begränsat som i sin 

tur sänker.  

Verifierbarhet: 

Analys, genomförande och datainsamling 

är väl beskriven. Intervjufrågorna som 

använts finns beskrivna, detta stärker 

verifierbarheten 

Pålitlighet:  

Saknar förförståelse - sänker pålitligheten, 

Däremot har båda författarna har 

analyserat materialet vilket stärker 

pålitligheten.  

Överförbarhet:  

Urvalet är väl beskrivet – stärker  

McCormick, B. J.,  

Hammer, R. R., Farrell, M, 

R., Geller, G., James, M. K., 

Loftus Jr, V. E., Mecer, M-

B., Tilburt, C. J., & Sharp, R. 

R 

 

Experiences of patients with 

chronic gastrointestinal 

conditions: in their own 

words 

 

USA, 2012 

 

Syftet med 

förälderstudien 

var att 

undersöka 

deltagarnas 

attityder och 

övertygelser mot 

probiotika, 

biotekniska 

probiotika och 

tillämpningar av 

metagenomiska 

tekniker 

136 deltagare med 22 

fokusgrupper. ⅔ var 

kvinnor resterande män.  

Inklusionskriterier: minst 

21 år, kunna engelska 

flytande, kan skriftligt 

informera samtycke.   

 

Diagnostiserats med IBD 

specifikt eller IBS samt a 

vårdats på någon av 

studieplatserna under de 

senaste två åren.  

Fokusgruppsintervju samt 

semistrukturerad 

frågeformulär med öppna 

frågor  

 

Externt bortfall: 16 st 

 

Deltagarna fyllde i en anonym 

demografi i ett frågeformulär.  

Därefter fick de ta del av en 

halvstrukturerad guide med 

öppna frågor som utvecklats 

gemensamt av varje utredare 

på varje studieplats. Frågor 

utformades efter hand i 

intervjun däremot belystes 

alla specifika ämnesområdena 

oavsett intervju.  

Datainsamling pågick under 

Mars - Augusti 2009 

 

Kvalitativ innehållsanalys  

 

Godkänd av Institutional 

Review Boards 

 

Resultatet tar upp tre  

teman som känner-  

tecknar det dagliga livet med 

IBD/IBS:   

-identifiering av  

sjukdom och personlig 

- identitet, läkemedel  

och terapi   

- dagliga  

anpassningar.  

 

Ett återkommande 

ämne som finns  

till grund för de tre  

teman ovan är:  

dikotomin av 

upplever osäkerhet  

och strävar efter  

kontroll 

 

 

Tillförlitlighet:  

Studien svarar till syftet vilket stärker 

tillförlitligheten. Däremot ät urval 

begränsat som i sin tur sänker.   

Verifierbarhet: 

Utförlig beskrivning av analys och 

datainsamling samt genomförande stärker 

verifierbarheten. En beskrivning av 

intervjufrågor saknas däremot och sänker. 

Pålitlighet: 

Förförståelse är redovisad samt att flera 

forskare har analyserat materialet. Citat 

finns även redovisade, allt detta stärker 

pålitligheten. 

Överförbarhet: 

Kontext och urval är bra beskrivna vilket 

stärker överförbarheten. 
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Purc-Stephenson, R., 

Bowlby, D., & Qaqish, S. T. 

 

A gift wrapped in barbed 

wire” positive and negative 

life changes after being 

diagnosed with inflammatory 

bowel disease. 

 

 Schweiz, 2015 

 

Att undersöka 

de positiva och 

negativa 

förändringar 

patienter med 

IBD har upplevt 

sedan diagnosen 

Ändamålsenligt urval. 382 

deltagare ingick i online 

studien. 

internt bortfall: 9 st 

totala deltagare i den 

slutliga analysen: 378 

Ålder 18 - 62, 

medelåldern 31. 82,5%, 

mestadels kvinnor, 

resterande män.  

 

Inklusionskriterier:  

IBD som diagnos,  

flytande i engelska, över 

18 år. 

 

Onlineundersökningen 

innehöll demografisk 

information, 

sjukdomsrelaterade 

information samt öppna  

frågor och 5 punkts skalor. 

 

Forskarna publicerade studien 

på internet och rekryterade 

deltagare via olika 

webbplatser och medicinska 

kliniker. Intresserade blev 

ombedda att slutföra 

undersökningen via en länk 

eller kontakta forskarna för en 

papperskopia med returkuvert. 

anonymitet fanns i 

inledningsbrevet samt begäran 

om informerat samtycke. 

University of Windsor 

godkände forskningen 

 

Data undersöktes induktivt 

med hjälp av Grounded 

theory. Textdata lästes flera 

gånger. Återkommande ämnen 

eller kommentarer 

identifierades till 

subkategorier. Relaterade 

subkategorier kombinerades 

till olika teman 

 

Ca 73% av  

deltagarna rapporterade  

att sjukdomen påverkade  

deras liv positivt på något  

sätt.  Fem teman  

kopplade till de  

positiva  

förändringarna: 

Interpersonella  

relationer, personlig  

tillväxt, värdera livet, nya  

livsstilar och andlig  

tillväxt. 

 

80% rapporterade även sin 

sjukdom som något negativ 

Tre temana kopplade till 

negativ inverkan: 

Frihet begränsningar, 

psykologiska biverkningar, 

och social isolering.  

 

Tillförlitlighet: Studien svarar på syftet 

vilket stärker tillförlitligheten. Beskrivet 

citat från deltagarna.  Kan sänka den något 

då mestadels är kvinnor. Höjs däremot pga 

variation i ålder och antal deltagare.  

Verifierbarhet: Utförligt beskriven 

analysprocess och genomförande. 

Datainsamling finns med och är bra 

beskriven. Något som sänker 

verifierbarheten är däremot är att det inte 

finns en inkluderad intervjuguide samt att 

svarsalternativen inte är utförligt beskrivna 

från 1–5.   

Pålitlighet: Stärks då det är mer än en 

forskare som deltagit i analysen. Däremot 

så finns ingen förförståelse beskriven 

vilket sänker pålitligheten.  

Finns ett etiskt godkännande.  

Överförbarhet: Urvalet och kontexten är 

bra beskrivet, vilket stärker 

överförbarheten. Sänks däremot pga att 

kön inte är beskrivet procentmässigt 

Sammut, J., Scerri, J., & 

Xuereb, R. B.  

 

The lived experience of 

adults with ulcerative colitis 

 

Spanien, Storbrittanien 2015, 

 

Att undersöka 

den levda 

upplevelsen för 

vuxna med 

ulcerös kolit 

Homogent målmedvetet 

urval. 10 deltagare; 6 

kvinnor, 4 män.  

Medelålder 45,3 (29–60) 

 

Inklusionskriterier: över 

18 år, diagnostiserad med 

ulcerös kolit, engelska 

eller maltesiska som 

språk. Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Deltagarna fick välja plats för 

intervju, varade mellan 80–

120 min. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades. 

 

Fenomenologisk analys av alla 

författare. Skriftligt samtycke 

från alla deltagare. Etiskt 

godkännande från den 

institutionella forskningsetiska 

kommittén 

Tre huvudteman framkom: 

“att leva med fysiskt obehag”, 

“emotionell oro i den leva 

upplevelsen” och “sociala 

interaktioner” 

Tillförlitlighet: Stärks då syftet besvaras, 

sänks pga begränsat urval. 

Verifierbarhet: Utförlig beskrivning av 

forskningsprocessen samt motivering till 

beslut, vilket stärker verifierbarheten. 

Hade stärkts ytterligaste av inkluderad 

intervjuguide. 

Pålitlighet: Stärks pga: cpga Citat som 

illustrerar teman, en författare som 

analyserat, en annan författare som 

granskat samt gemensam genomgång. 

Sänks pga saknad förförståelse. 

Överförbarhet: urval och kontext är väl 

beskrivet, vilket stärker överförbarheten 
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Sykes, D. N., Fletcher, P.  C., 

& Schneider, M. A 

 

Balancing my disease: 

women's perspectives of 

living with inflammatory 

bowel disease 

 

Kanada, 2015 

 

Att undersöka 

de levda 

upplevelserna 

för kvinnor med 

inflammatorisk 

tarmsjukdom 

genom att 

specifikt 

undersöka deras 

hantering av sin 

sjukdom efter 

diagnos 

Homogent, ändamålsenligt 

urval. 8 deltagare samt 

respektives mest stödjande 

person. 32–50 år med 

diagnostiserad IBD. 

 

Inklusionskriterier: 

kvinna, 20–50 år, IBD 

diagnos i minst 2år 

Exklusionskriterier: andra 

tarmsjukdomar, cancer, 

demens, graviditet. 

 

Semistrukturerade 

individuella intervjuer 

samt frågeformulär 

innehållande demografisk 

information 

Deltagarna fyllde i bakgrunds 

formulär, sedan genomfördes 

intervjuerna som spelade in 

för att sedan transkriberas. 

Intervjuerna varade mellan 40 

min och 2,5h.  

 

Materialet analyserades 

fenomenologiskt och 

individuellt av forskarna för 

att sedan diskuteras och 

jämföra resultat.  

 

Etiskt godkännande. 

Deltagarna har givit samtycke. 

Författarna har bekräftat att 

dem uppfyller ICMJE:s krav 

För att uppnå balans beskrev 

kvinnorna förändring av diet, 

justering av dagliga rutiner 

och hantering av symtom med 

mediciner. Modifieringarna 

beskrevs som viktiga för att 

kontrollera den 

inflammatoriska 

tarmsjukdomen i det dagliga 

livet 

Tillförlitlighet: Studien svarar till syftet 

stärker tillförlitligheten. Brist på variation i 

urval sänker tillförlitligheten.  

Verifierbarhet: Någorlunda utförlig 

beskrivning av analys och datainsamling. 

En beskrivning av intervjufrågor hade 

stärkt verifierbarheten ytterligare.  

Pålitlighet: Stärks av att: förförståelse 

redovisas, alla författare har analyserat 

materialet, citat som beskriver teman samt 

att transkripten skickades till den 

intervjuade personen 

för säkerställ att inget har missat. 

Överförbarhet: Urvalet är välskriven, lika 

så kontexten, vilket stärker 

överförbarheten.  

Wilburn, J., Twiss, J., Kemp, 

K., & McKenna, S.  

 

A qualitative study  

of the impact of Crohn’s 

disease  

from a patient’s perspective 

 

Storbritannien, 2017 

 

Att förstå hur 

livet för 

människor med 

Crohns sjukdom 

(CD) påverkas 

Deskriptiv 

fenomenologisk metod.  

30 deltagare (60% 

kvinnor). 25–68 år med 

diagnostiserad Crohns 

sjukdom. 

 

Inklusionskriterier: över 

18 år och engelskspråkiga 

 

Exklusionskriterier: 

personer som återhämtas 

från någon IBD relaterad 

operation eller om de hade 

komorbiditeter.  

 

Ostrukturerade 

djupgående kvalitativa 

intervjuer  

 

Intervjuerna skedde enskilt 

och varade mellan 15–50 min. 

Intervjuerna transkriberades 

och analyserades av minst två 

forskare oberoende av 

varandra samt utifrån 

behovsteorier.  

 

Uttalanden granskades av hela 

forskningsgruppen. En erfaren 

gastroenterologisk ssk 

arbetade nära forskarna för att 

säkerställa att ingen viktig 

information missades och att 

Chrons till största sannolikhet 

skulle vara orsaken till de 

identifierade problemen 

Teoretisk tematisk analys 

Etiskt godkänd av National 

Research Ethic Service 

Committee North West. 

 

Resultatet presenterade tretton 

huvudteman som påverkade 

Chrons sjukdom: näring, 

hygien, kontinuitet, 

infektionsfrihet, trygghet, 

självkänsla, roll, 

attraktionskraft, relationer, 

intimitet, tydlighet, nöje och 

autonomi. 

Tillförlitlighet: 

Studien ger svar på syftet vilket stärker 

tillförlitligheten. Urvalet är något 

begränsat med tanke på antalet deltagare 

vilket sänker, däremot är ålders 

variationen bred - stärker 

Verifierbarhet: 

Väl beskriven analysprocess, 

genomförande och datainsamling - stärker 

Däremot sänks verifierbarheten pga att 

intervjuerna är svåra att återskapa då en 

beskrivning av frågor inte finns med. 

Ingen intervjuguide inkluderad - sänker 

Pålitlighet: 

Flera forskare har analyserat intervjuerna 

oberoende av varandra vilket stärker 

pålitligheten. Citat finns även beskrivna. 

Etiskt godkännande - stärker 

Överförbarhet: 

Kontext och urval bra beskrivet - stärker 
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