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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) är ett samlingsnamn för både Ulcerös 
kolit och Crohns sjukdom. Dessa sjukdomar är kroniska och kommer i skov, vilket innebär 
en tillfällig försämring i sjukdomsförloppet. Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av 
kroniska sjukdomar är att lyssna, se patienten och inte sjukdomen samt att försöka uppnå 
och främja hälsa hos patienten. Syfte: Att belysa unga vuxnas upplevelser av att leva med 
en inflammatorisk tarmsjukdom. Metod: Uppsatsen är baserad på en kvalitativ metod där 
data har samlats in via bloggar. 14 bloggar har utgjort källan för den kvalitativa 
innehållsanalysen.  Resultat: Presenteras via kategorier och subkategorier. Redogör för 
ungas upplevelser av att drabbas av en kronisk tarmsjukdom. De beskrev svårigheter med 
att få rätt diagnos och att det bidrog till försämrad livskvalité. Sjukdomarna medförde 
sociala begränsningar på grund symtomen som uppstod. Konklusion: Med ökad kunskap 
hos sjuksköterskor och omgivning kan det bidra till en förbättrad livskvalité och kan leda 
till att dessa individer vågar öppna upp sig och känna sig mindre ensamma i deras 
sjukdom. Sjuksköterskor har ett stort ansvar att stödja patienter i deras hälsoprocess. I 
samförstånd med patient och närstående ska sjuksköterskor tillhandahålla vård utifrån 
dennes behov. Genom att individernas upplevelser uppmärksammas får sjuksköterskor en 
bättre inblick och förståelse för hur det är att leva med IBD.  
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Background: Inflammatory Bowel Diseases (IBD) are a term for both Ulcerative colitis 
and Crohn's disease. These diseases are chronic and come in flares, which means a 
temporary deterioration in the course of the disease. The nurse's role in nursing people with 
chronic diseases is to listen, see the patient and not the disease, and to try to achieve and 
promote health. Aim: To illuminate young adult people's experiences of living with an 
inflammatory bowel disease. Method: The thesis is a qualitative method where data have 
been collected via blogs. 14 blogs have been the source of the narrative analysis. Result:  
Presented via categories and subcategories. Describes young people's experiences of 
suffering from a chronic bowel disease. They described difficulties in getting the right 
diagnosis which contributed to a deterioration in quality of life. The diseases caused social 
constraints due to the symptoms that arose. Conclusion: With increased knowledge from 
nurses and the society, it can contribute to improved quality of life and make these 
individuals dare to open and feel less lonely in their illness. Nurses have a responsibility to 
support patients in their health process. In consultation with the patient and the relative, 
nurses should perform care based on their needs. By paying attention to their experiences, 
nurses will get a better insight and understanding into how it is to live with IBD. 
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INLEDNING 

Vi har på nära håll sett vilken negativ inverkan inflammatoriska tarmsjukdomar kan ha på 
unga människors liv och vardag. Sjukdomarna medför begränsningar på grund av de 
fysiska symtom som uppstår, vilket i sin tur bidrar till hinder i det sociala livet. Att leva 
med en inflammatorisk tarmsjukdom är att leva med en livslång sjukdom. De flesta 
symtom är tabubelagda och för genanta att prata om. Trots tabun som föreligger kring 
sjukdomssymtomen är det viktigt att veta – du är inte ensam. Tiotusentals är idag drabbade 
av obotliga tarmsjukdomar. Uppskattningsvis är cirka 1 % av Sveriges befolkning 
diagnostiserade med inflammatoriska tarmsjukdomar. Varje år drabbas uppskattningsvis 
1000 människor av Ulcerös kolit och hälften så många av Crohns sjukdom. Sjukdomarna 
kan debutera i alla åldrar, men vanligtvis insjuknar människor i 15-30 års ålder (Mag-
tarmförbundet, u,å.). Uppsatsen belyser unga vuxnas upplevelser av att leva med 
inflammatoriska tarmsjukdomar. Med ökad förståelse för patienternas upplevelser kan 
sjuksköterskor på ett professionellt sätt hantera och bemöta deras behov av stöd och 
kunskap i vårdprocessen.  

BAKGRUND 

Inflammatoriska tarmsjukdomar 

Inflammatoriska tarmsjukdomar (Inflammatory Bowel Disease - IBD) är ett samlingsnamn 
för både Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Sverige är ett av de länder i världen med högst 
förekomst och incidens av dessa tarmsjukdomar (Pihl-Lesnovska, Hollman-Frisman, 
Hjortswang, Hjelm & Börjesson, 2017). Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är oerhört lika 
varandra och kan många gånger vara svåra att särskilja. Gemensamt är att de varar i skov 
och båda är kroniska sjukdomar, utan känd orsak eller med ett exakt botemedel (Jordan, 
Ohlsen, Hayee & Chalder, 2016). Ett skov innebär en tillfällig försämring i 
sjukdomsförloppet. Det finns tre olika klassifikationer vid skov. Svåra skov kännetecknas 
av fler än sex blodiga diarréer per dygn, medelsvårt/måttlig skov som utmärks av frekventa 
diarréer fyra till sex gånger dagligen, eller milda skov som karakteriseras av cirka fyra 
tarmtömningar per dygn. De som drabbas av IBD kommer att vara sjuka livet ut, men när 
Ulcerös kolit eller Crohns sjukdom inte är aktiva (inte i något skov) så kan de flesta leva 
ett förhållandevis normalt och besvärsfritt liv (Ericsson & Ericson, 2012).   

Uppkomsten till dessa inflammatoriska tarmsjukdomar är fortfarande okänd, men 
genetiska faktorer kan ha en påverkan på sjukdomarnas genesis (Ericsson & Ericson, 
2012). Schneider och Fletcher (2008) beskriver att på grund av den okända uppkomsten för 
sjukdomarna lämnar det de drabbade individerna med många rädslor och en ovisshet för 
deras nuvarande välbefinnande. Idag finns ett flertal speciella IBD-mottagningar som 
ansvarar för behandling och uppföljning av dessa patienter. Detta är en stor tillgång för 
dem drabbade då det är av betydande vikt att ha en kontinuitet i vårdandet för att 
sjuksköterskor ska få en bättre helhetsbild över patienternas sjukdomsförlopp. En 
kontinuitet bidrar också till att patienterna upplever en större trygghet till vården (Pihl-
Lesnovska et al., 2017).   
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Ulcerös kolit 

Ulcerös kolit innebär att tarmslemhinnan är kraftigt inflammerad och svullen. Detta kan 
leda till en ökad risk för blödningar från tarmen samt att en del slem kan förekomma. Det 
som utmärker sjukdomen är att inflammationen är begränsad till delar av tjocktarmen, 
alltså är tunntarmen inte inblandad (Ericson & Ericson, 2012). Sjukdomsorsaken är ännu 
okänd. Det har upptäckts att det finns en av avvikelse i tarmens immunförsvar, som gör att 
kroppen reagerar på tarmens egen bakterieflora. Det sättet människor lever har med största 
sannolikhet också påverkan på uppkomsten av sjukdomen. Många som har IBD upplever 
att mag-tarmproblemen förvärras vid stress och det kan till och med trigga igång ett skov 
(Jag har IBD, u.å.a). Symtombilden är bred, men generellt för de flesta som insjuknar är att 
de påvisar symtom som blodtillblandade diarréer, känsla av otillräcklig tarmtömning, slem, 
buksmärtor, trötthet, viktnedgång och feber. Symtombilden är olika beroende på i vilken 
fas sjukdomstillståndet befinner sig i för tillfället (Ericson & Ericson, 2012). 

Vid Ulcerös kolit är det inte ovanligt att kirurgisk behandling krävs som åtgärd för att få 
bukt på inflammationen. Kolektomi innebär ett kirurgiskt borttagande av tjocktarm eller 
den inflammerade delen av den. Denna typ av behandling kan i många fall vara 
livräddande (Ericson & Ericson, 2012).  Målet med all behandling av inflammatoriska 
tarmsjukdomar är att få patienter i remission och vilket innebär ett tillstånd utan tecken till 
en aktiv sjukdom (Jag har IBD, u.å.a). 

Crohns sjukdom 

Vanligaste lokalisationen för Crohns sjukdom är i tjocktarmen och/eller tunntarmen, men 
den kan uppkomma överallt i mag- och tarmkanalen. Vid Crohns sjukdom uppstår sår och 
inflammerade ytor i tarmslemhinnan alternerande med friska och sjuka tarmpartier. 
Symtom utanför mag-tarmkanalen kan uppkomma och då i form av inflammation i leder, 
gall-och levervägar samt i hud och i ögon. Symtomspektrat är nästan identisk med Ulcerös 
kolit, men en skillnad är magsmärtor som kan uppstå på höger sida nertill buken samt att 
avföringen inte alltid innehåller blod (Ericson & Ericson, 2012). Crohns sjukdom kan hos 
en del människor ligga till grund för uppkomsten av fistlar och abscesser, som är 
biverkningar av sjukdomen (Jag har IBD, u.å.b).  

Behandlingen av sjukdomen är livslång, och när den inte är inne i ett skov används 
underhållsbehandling för att hålla sjukdomen stabil. Den farmakologiska behandlingen 
varierar utefter sjukdomstillståndet, vid svåra skov är det av betydande vikt att snabbt 
behandla inflammationen. För att diagnostisera tarmsjukdomarna krävs det omfattande 
undersökningar, en klinisk överblick, röntgen, en utförlig anamnes, endoskopiska 
undersökningar och en variation av laboratorieprover som CRP, blodstatus, järn- och 
leverstatus (Ericson & Ericson, 2012). Den farmakologiska behandling är mycket 
individuell och läkemedel är inte en lösning som passar alla individer, utan det krävs tid för 
att hitta rätt behandling (Schneider & Fletcher, 2008).  
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Unga vuxna  

Unga vuxna är en relativt spretig åldersgrupp. Enligt RFSU Malmö (2012) klassificeras 
unga vuxna som människor mellan 20-29 år. Petry (2002) kategoriserar unga vuxna i 
åldern mellan 18-35 år. Enligt United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) (u.å.) definierar dem begreppet som människor i åldern 15-35 år, 
definitionen kan variera mellan olika länder. I uppsatsen har författarna valt att använda en 
egen definition på begreppet unga vuxna till individer mellan 18-30 år. 

Leva med en kronisk sjukdom 

Att drabbas av en kronisk sjukdom som ung vuxen kan vara mycket besvärligt. Människor 
som upplever ohälsa kan uppleva känslomässiga förändringar, mer specifikt en förändrad 
självbild och kroppsuppfattning. Att diagnostiseras med en kronisk sjukdom är för de flesta 
människor livsomvälvande. Att då leva i förnekelse och med en känsla av hopplöshet är 
vanligt förekommande (Klang & Thorell-Ekstrand, 2014).  Unga människor som lever med 
kroniska sjukdomar som IBD, lever varje dag med besvär som andra unga inte gör. De 
kanske går runt och oroar sig över var närmsta toalett finns, om magen ska låta, sin 
behandling, för nästkommande läkarbesök och för sina matvanor. Inte att förglömma är att 
de fortfarande är unga och även dem oroar sig för vanliga problem som tonårskärlek eller 
andra vardagliga bekymmer. På grund av dessa ovanstående faktorer kan det medföra 
sociala begränsningar i vardagen (Schneider & Fletcher, 2008).  

Al-Yateem, Docherty och Rossiters (2016) beskriver hur de unga vuxna lättare ska kunna 
hantera sin sjukdom genom en ökad förståelse av effekterna av sin kroniska sjukdom. De 
behöver också förstå vad som förväntas av dem och självklart behövs det information samt 
kunskap om sjukdomen från vårdgivaren. Enligt Jordan et al. (2016) kan en känsla av 
nedstämdhet uppstå när familjemedlemmar och vänner inte har förståelse för sjukdomen. 
Som ung kan det vara extra påfrestande att inte bli förstådd och sedd då kroppen redan är 
fylld av hormoner som kan påverka humöret och allt annat som hör vuxenblivande till 
(Jordan et al., 2016).  

Omvårdnad vid kroniska sjukdomar 

Omvårdnad är sjuksköterskans främsta arbetsuppgift. För sjuksköterskor är det av 
betydande vikt att lyssna in patienters egna berättelser för att därigenom skapa en 
förståelse för individens upplevelser (Klang & Thorell-Ekstrand, 2014). I sjuksköterskors 
profession är det grundläggande att se patienten och inte bara sjukdomen. För att skapa en 
optimal vård är det av betydande vikt att sjuksköterskor använder sig av det vårdande 
samtalet, som innefattar att patienten känner sig sedd och bekräftad (Wiklund, 2003). En 
person kan ha en sjukdom men samtidigt må bra. Ohälsa upplevs individuellt och är ett 
tillstånd där individens fysiska, emotionella, sociala och välbefinnande kan vara försvagat. 
Sjuksköterskors roll vid omvårdnad av kroniska sjukdomar är att försöka uppnå och främja 
en nivå av kontroll och välmående för patienten (Klang & Thorell-Ekstrand, 2014). Leung 
et al. (2015) beskriver hur mycket lagdynamiken mellan familj och patient har för 
betydelse för att båda parterna skulle kunna påverka hur omvårdnaden blir. Ett bättre 
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teamarbete och tydligare diskussioner bidrar till att vårdandet upplevdes mer tryggt. 
Sjuksköterskans stöd är viktigt för att få patienterna att känna sig delaktiga i vårdandet, 
samt att med en god kommunikation med sjuksköterskor bidrar det även till att 
patienternas familjer känner sig delaktiga. Vid besked av diagnos kan en känsla av rädsla 
och oro infinna sig. För att omvårdnaden ska bli optimal krävs det tydlig information från 
sjuksköterskan till patienten (Leung et al., 2015). I sjuksköterskans roll gäller det att ha 
kunskap om olika sjukdomstillstånd vilket underlättar bemötandet till patienten (Pihl-
Lesnovska et al. 2017).  

Hälsa 

Att uppnå hälsa innebär att känna välbefinnande och känslan av att ”vara till stånd”. Hälsa 
kan råda även om en individ drabbats av sjukdom. Det är vårdandets främsta uppgift att se 
till att patienter har möjligheten att uppnå en god hälsa och sedan se till att lindra 
påföljderna av eventuell sjukdom och annat lidande. Hälso- och sjukvårdens syfte är att 
stödja patienter i deras hälsoprocess för att på så sätt kunna stärka hälsan. Alla människors 
upplevelser av hälsa är individuell och upplevs olika för olika individer (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Världshälsoorganisationen (WHO, 1948) beskriver hälsa som ”ett 
tillstånd av fullständigt fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 
sjukdom och funktionsnedsättning”. Pihl-Lesnovska et al. (2017) beskriver hur det är 
möjligt att uppleva hälsa trots diagnos av IBD. Patienterna vill veta hur sjukdomen artar 
sig, vad den har för inverkan på det dagliga livet och lära sig tolka sina symtom för att 
kunna uppnå hälsa och välbefinnande (Pihl-Lesnovska et al., 2017).   

 
Livsvärld och livskvalité 

Begreppet livsvärld avser hur varje enskild människa upplever sig själv i förhållande till 
världen. Livsvärlden grundar sig i de mänskliga upplevelserna och av varje individs unika 
erfarenheter. Livsvärlden kan inte ses som en fysisk värld, den betraktas som en levd värld 
som formar varje individ (Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Nationalencyklopedin 
(u.å.a) innefattar ordet upplevelse en känsla som är svårbeskriven. Upplevelser är något 
som tas in och påverkar ens sätt att tänka, känna och vara. Schneider och Fletcher (2008) 
beskriver patienternas upplevelser av behandlingen av sjukdomarna som negativa. Det på 
grund av den bristande kunskap och symtomhantering som finns idag bland vårdpersonal 
(Schneider & Fletcher, 2008). Varje patient har sina egna upplevelser om hur det är att leva 
med en kronisk sjukdom och hur den påverkar den specifika individen och dennes 
livskvalité (Dahlberg & Segesten, 2010). Nationalencyklopedin (u.å.b) beskriver ordet 
livskvalité som en person som har möjlighet att leva bra. Världshälsoorganisationen 
(WHO, 1997) definierar begreppet livskvalité som ”en individs uppfattning om deras 
ställning i livet i utifrån kultur och de värderingar individen har och lever efter och i 
förhållande till individens mål, förväntningar och normer”.  
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PROBLEMFORMULERING 

Att leva med en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som ung vuxen medför att mötas av 
svårigheter och lidanden i en period i livet som karakteriseras av utveckling och förändring 
– både socialt, fysiskt och psykiskt. Sjukdomen för med sig begränsningar på grund av de 
fysiska symtom som uppstår, vilket i sin tur kan bidra till hinder i det sociala livet. Det 
problematiska med inflammatoriska tarmsjukdomar är att det fortfarande är ett relativt 
outforskat område och uppkomsten till sjukdomarna är ännu okänd, vilket bidrar till en 
osäkerhet och otrygghet för de drabbade. Det är värdefullt att uppmärksamma denna 
patientgrupp i och med att sjukdomen är livslång och de flesta av dessa patienter kommer 
att ha regelbunden kontakt med vården under resten av sina liv. 

Genom denna uppsats ämnar författarna skapa fördjupad kunskap inom berört område 
vilket främjar vårdpersonalens möjligheter till förståelse och kunskap kring bemötande för 
att främja hälsa och lindra lidande hos unga vuxna med IBD. Har denna specifika 
patientgrupp det stöd som de behöver för att kunna hantera och leva med sjukdomen? Med 
en djupare förståelse för hur deras upplevelser ter sig, blir det lättare för sjuksköterskor att 
planera deras omvårdnad och förstå̊ individens behov av stöd. Vilket i sin tur skapar en 
tryggare vård för patienter och förhoppningsvis ett stöd i att hantera sjukdomen för att 
bemästra att uppnå hälsa och välbefinnande. 

SYFTE 

Att belysa unga vuxnas upplevelser av att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). 

 

  



 7 

METOD 
Uppsatsen är byggd på en kvalitativ metod där data samlades in med hjälp av bloggar. 
Kvalitativa metoder ger enligt Segesten (2017a) en ökad förståelse för patienters 
livssituation, erfarenheter och upplevelser. Det är en empirisk vetenskaplig metod, för att 
dra slutsatser om innehåll kring olika stilar av kommunikation (Friberg, 2017a). Uppsatsen 
är en analys av flertalet narrativ. I narrativa studier analyseras berättelser som är kopplade 
till människors upplevelser om vård, lidande och hälsa. Dessa berättelser kan vara skrivna 
som texter i bloggar, självbiografier, skönlitteratur eller brev (Segesten, 2017a).  

Urval 

Inklusionkriterier användes för att få fram material som svarar på syftet i uppsatsen 
(Friberg, 2017b). Ett inklusionkriterie som användes var att avgränsa åldersspannet till 
unga vuxna mellan 18-30 år. Materialet i texterna innehåller unga vuxnas upplevelser av 
hur det är att leva med inflammatoriska tarmsjukdomar. Ytterligare ett inklusionkriterie 
som användes var att de valda bloggarna skulle ha varit skrivna av individer som är 
myndiga och som författat sina texter på svenska eller engelska. Det på grund av att risken 
för eventuella språkliga missförstånd reduceras, samt att författarna behärskar dessa två 
språk väl. De engelska texterna har först översatts och därefter tolkats över till svenska för 
att det skall bli enhetligt språkmässigt i resultatet. För att undvika missförstånd och för att 
behålla trovärdigheten ur texterna, har fotnoter använts längst ner på sidorna efter varje 
engelskt citat. Samtliga översättningar är författarnas egna. De valda bloggarna skulle vara 
öppna för allmänheten, men behövde inte vara aktiva idag. Ytterligare ett inklusionkriterie 
för uppsatsen var att det inte skulle finnas någon geografisk avgränsning, utan 
patientperspektivet har beaktats över hela världen, för att på så sätt få en bättre helhetsbild 
över det valda problemområdet. Uppsatsens resultat baseras på information från 14 valda 
bloggar (Bilaga 2). De bloggar som användes i uppsatsen var begränsade tidsmässigt till 
åren mellan 2009 - 2019 och det för att informationen skall vara relativt ny och relevant för 
uppsatsens syfte.   

Datainsamling 

Den data som har använts i uppsatsen söktes fram via sökmotorn Google. För att uppnå en 
opåverkbar sökning har tidigare sökhistorik raderats. Datainsamlingsmetoden skall vara i 
relation till uppsatsens syfte och problemformulering (Friberg, 2017b). Vid sökningarna 
uppkom ett stort antal sökträffar, som begränsades medvetet genom att välja ut de fyra 
första sidorna på sökmotorn Google. Därefter valdes de mest relevanta bloggarna ut som 
svarade på arbetets syfte. För vidare information om tillvägagångssätt av sökningarna 
redovisas det i Tabell 1 ’Redovisning av sökhistorik’ (Bilaga 1). De sökord som användes 
var bland annat; young adults, experiences, living with IBD, blogs, Crohns sjukdom, blogg, 
ulcerative colitis och life quality.  
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Analys 

Genom att analysera flertalet berättelser vill författarna skapa kunskap om hur människor 
med IBD upplever sin hälsa/ohälsa. Att analysera berättelser kräver en öppenhet för att inte 
påverka innehållet med sin förförståelse och därigenom kan texterna visa sin mening 
(Dahlborg - Lyckhage, 2017a). I uppsatsen har Danielsons (2017) beskrivning där 
benämningar använts utifrån en kvalitativ innehållsanalys där begreppen meningsbärande 
enhet, kod, subkategori och kategori nyttjats. Danielson (2017) beskriver att den 
meningsbärande enheten skall svara på syftet och genom att sätta en kod på den 
meningsbärande enheten knyts innehållet samman för att på så sätt få fram innebörden i 
texten. Subkategorin innehåller flertal koder som har samma innehåll. Dessa är en del av 
kategorin. Under analysarbetet gick författarna igenom texterna i sin helhet, att materialet 
sedan gick att återberätta. Efter detta steg valdes meningsbärande enheter ut för att hitta de 
bärande delarna i texten som sedan kodades. Slutligen bildade koderna subkategorier som 
tillsammans skapade en kategori, vilket i sin tur bidrog till huvudkategorier i resultatet 
(tabell 3). Ett metodologiskt redskap som användes under analysen var att kontrollera 
tidigare förkunskap genom att reflektera under tiden arbetet fortlöpte. Dahlborg – 
Lyckhage (2017a) beskriver att det är viktigt att kunna tygla förkunskapen så att innehållet 
i texterna inte påverkas och styrs.   

Tabell 3: Exempel på de olika stegen för analys av insamlade data.  

Meningsbärande enhet Kod Subkategori Kategori 

Det tog lång tid för 
vårdcentralen att skicka mig 
till rätt läkare. Eftersom jag 
var väldigt smal och snudd 
på underviktig vid den här 
tiden, på grund av 
sjukdomen, trodde de först att 
jag hade ätstörningar. 

Bristande 
kunskap 

Att inte bli tagen på 
allvar av 
sjukvården 

Diagnosen som 
förändrade mitt liv 

Jag tålde inte mediciner, de 
slutade att fungera, skov 
pågick i flera år och jag var 
mitt inne i mina studier på 
högskolan som jag inte 
orkade fokusera på tillslut. 
Jag hoppade av efter 2,5 års 
studier eftersom jag hamnade 
i en depression. 

Skov Begränsningar i det 
sociala livet 
 

Det här är min 
vardag 

Under hösten har jag försökt 
förbättra mina vardagliga 
rutiner för att lätta på stress 
och oro. Det går i rätt 
riktning även om jag känner 
att energin är låg. Jag 
försöker först och främst 

Prioriteringar 
och rutiner 

Rutiners betydelse 
för välmående 

Att ta kontroll över 
sitt mående 
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göra det som är viktigt, andra 
mindre viktiga uppgifter och 
aktiviteter får jag ta när jag 
känner att jag hinner och 
orkar. 

Etiska överväganden 

Vid insamling av empiriskt material är det av betydande vikt att ta hänsyn till etiska krav. 
Det finns fyra olika etiska principer som skall användas och dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. Det för att skydda deltagarnas 
integritet och identitet (Vetenskapsrådet, 2003). I och med att bloggarna som använts går 
att läsa av allmänheten har samtyckeskravet och informationskravet inte beaktats. Enligt 
Vetenskapsrådet (2003) innebär samtyckeskravet att deltagarna i en undersökning själva 
har rätt att bestämma över sin medverkan, men om information finns i myndighetsregister 
eller någon typ av media behöver inte deltagarna lämna samtycke. Forskare har enligt 
informationskravet skyldighet att informera uppgiftslämnare om de villkor som berör 
undersökningsdeltagare (Vetenskapsrådet, 2003).  

Denna uppsats är baserad på bloggar och då är det av betydande vikt att vara noggrann 
med att inte namnge de använda bloggarna, vare sig författaren eller namnet på bloggen. 
Konfidentalitetskravet nyttjades i uppsatsen för att obehöriga inte skall kunna identifiera 
vilka bloggar som används. Det kravet kan beskrivas som ett moraliskt tvång att inte 
avslöja uppgifter om personers identitet och rätten om att få vara privat (Kjellström, 2017). 
Nyttjandekravet betraktades i uppsatsen för att insamlade personuppgifter inte skulle 
utlånas av obehöriga och därför har dessa uppgifter inte valts att redovisas. 
Vetenskapsrådet (2003) beskriver att personuppgifter om enskilda individer endast får 
brukas av forskare och inte användas för kommersiellt bruk.  

Etiska riktlinjer som kretsar kring forskning på internet är idag relativt otydligt. Eftersom 
bloggförfattarna i fråga inte alltid är medvetna om att informationen används vidare är det 
av stor vikt att som författare av uppsatsen och användare av data, visa hänsyn tydlighet 
kring de etiska aspekterna (Ali & Skärsäter, 2017). Gemensamt för de använda bloggarna 
är att de har velat förmedla information om sjukdomstillstånden, samt att de delat med sig 
av sina upplevda känslor och tankar till läsarna. I uppsatsen framgår det inte vilka bloggar 
som författarna har använt sig av på grund av etiska skäl. Med tanke på att de som skrivit 
bloggarna inte blivit informerade om att deras innehåll används i studiesyfte, så valde 
författarna att anonymisera bloggarna.  

Det krävs tålamod att analysera texter utan att göra egna antaganden (Dahlborg - 
Lyckhage, 2017a). För att hantera förförståelse har författarna innan sökning av insamlad 
data reflekterat över tidigare kunskap om IBD. Detta för att bli medveten om den egna 
uppfattningen och de fördomar som författarna besitter av det berörda problemområdet för 
att förförståelse inte skall komma att påverka resultatet. Genom att använda reflektion 
skapas medvetenhet av tidigare kunskaper, samt att lära sig begränsa förförståelsen så att 
det inte tar över textens mening (Dahlborg - Lyckhage, 2017a). 
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RESULTAT 

Det framtagna materialet som ingår i denna uppsats har delats in i kategorier och 
subkategorier som presenteras i tabell 4 nedan. I det sammanställda resultatet använder 
författarna endast information utifrån de valda bloggarna, där arbetets syfte bärs upp. I 
resultatet använder sig författarna inte av några egna åsikter eller av andra fakta.  

Tabell 4: Redovisning av framtagna kategorier och subkategorier. 

Kategori Subkategori 
Diagnosen som förändrade mitt liv Att inte bli tagen på allvar av sjukvården 

Att ta del av omgivningens reaktioner 
Lära sig acceptera sjukdomen  
 

Det här är min vardag Begränsningar i det sociala livet 
Försämrad livskvalité 

Att ta kontroll över sitt mående 
 

Må bra med hjälp av kost 
Rutiners betydelse för välmående 
 

Diagnosen som förändrade mitt liv 

Att drabbas av en kronisk och livslång sjukdom vid ung ålder innebär en stor 
livsförändring. Hela livsvärlden kastas omkull och rätt prioriteringar är avgörande för att 
kunna leva ett så bra liv som möjligt. När diagnos fastställdes så upplevde många att 
sjukdomens symtom minskade i och med att korrekt behandling sattes in. 

Att inte bli tagen på allvar av sjukvården 

Bloggarna har beskrivit problematiken med att få rätt diagnos ställd. Hur det blivit slussade 
mellan vårdenheter och blivit missbedömda av läkare som gett fel diagnoser. En kvinna 
beskrev att hon var mycket underviktig på grund av symtomen av sin ännu oupptäckta 
Crohns, vilket ledde till att läkaren antydde ätstörningsproblematik. Det tog ett tag innan 
hon fick en ordentlig undersökning, vilket då fastställde diagnosen Crohns sjukdom. Flera 
unga vuxna har beskrivit i deras bloggar hur differentialdiagnoser konstaterades, alltifrån 
stressproblematik, ätstörning och allmänna magbesvär.  De berättade även att det krävdes 
omfattande undersökningar och provtagningar för att tillslut fastställa rätt diagnos. Samt 
även hur krävande det var fysiskt och psykiskt att inte veta vad det var som ”var fel på 
mig”. 

Det började som små känningar, som utvecklades i kramper som tillslut eskalerade 
till täta ”värkar”. När ”värkarna” är i full gång kommer de med bara några 
minuters mellanrum, och magen spänns till en hård stålballong som gör så ont att 
det svartnar för ögonen. Vid det här laget brukar jag också kräkas av smärtan. Det 
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tog lång tid för vårdcentralen att skicka mig till rätt läkare. (Blogg 14, 2014, 
januari). 

Att inte bli tagen på allvar av vården gjorde att flera drog sig för att söka vård även om de 
många gånger anade att tillståndet de befann sig i var allvarligt. Tabun kring mag- och 
tarmsjukdomar gjorde det inte heller lättare för dem då de behövde ”samla sig mentalt” för 
att orka söka hjälp.  

Att ta del av omgivningens reaktioner 

Eftersom IBD inte syns på utsidan så berättade flera att det var svårt för människor 
runtomkring att förstå deras upplevelser av att leva med sjukdomen. Bloggskribenterna 
förklarade att omgivningen saknade förståelse för hur det känns att leva och kämpa med en 
osynlig sjukdom som IBD. Flera berättade även om hur omgivningens okunskap inom 
området ledde till att de inte gärna ville prata om sin sjukdom. Att prata om ämnet avföring 
kan kännas tabubelagt. En kvinna berättade att det ”endast” var okej att prata om i 
samband med dåliga skämt i omgivningen. För någon kanske det är ett skämt, men för en 
annan är det dennes vardag. Att inte kunna prata med någon om sin problematik ledde till 
att många väntade länge innan de sökte vård och innan de tillslut har fick rätt hjälp.  

Det är pinsamt att berätta att man oregelbundet får diarréer, att man flera gånger 
trott att man skulle släppa en fis - men det blev så mycket mer. Det är det ingen som 
tar på allvar. Det är bara okej att prata om i samband med ett dåligt skämt eller 
något. Det är inte förrän de ser att man blir blek i ansiktet, springer på toa 
femtioelva gånger om dagen och inte orkar äta, då börjar dem förstå. (Blogg 10, 
2011, november). 

Även om många har påvisat utanförskap och ensamhet i sin sjukdom beskrev de även om 
det stöd som de har fått av närstående. Det har haft stor betydelse för att lättare acceptera 
och hantera sjukdomen. Många har även hittat gemenskap med andra som lever med IBD 
via sociala kanaler. Dem beskrev att de ”hittat hem” och ”funnit sin familj” när de funnit 
andra människor i samma sits att samtala med. En ung man skrev att han håller sin blogg 
vid liv för andras skull och för att ingen skall känna sig ensam i sin sjukdom.   

Jag kommer nu ihåg varför jag började med att skriva och till och med varför jag 
startade den här bloggen. Ibland måste vi falla, för att komma ihåg varför vi flyger. 
De människor jag känner som lider, de är alltid i mitt sinne men är ännu mer i 
mina tankar. (Blogg 1, 2016, juni). 1 

                                                

1 I know remember why I started of all this and even why I started this blog. Sometimes we have to fall to 
remember why we were flying. The people I know that suffer, they are always in my mind but even more on 
my mind now.  

2 I stood up and handed in my resignation and it was the best decision I could have made. I have since come 
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Lära sig acceptera sjukdomen  
 
Trots mångas unga ålder vid fastställd diagnos beskrev dem hur de har hittat sitt sätt att 
leva med sjukdomen, även fast en känsla av ensamhet, oro och rädsla infunnit sig. 
Bloggskribenterna beskrev i bloggen att det kändes som att få ett dödsbesked vid fastställd 
diagnos. Förståelsen av vad det innebar fanns inte där, trots detta upplevdes ändå en lättnad 
över att äntligen fått svar på sina symtom och sitt mående. Vid ett skov tröstade de sig med 
att det endast var temporärt och att det skulle bli bättre. En kvinna skrev att hon fick stöd 
genom sin sambo som varit lyhörd och hjälpsam, det hade således fört dem närmare 
varandra. Genom stödet ifrån sin sambo har hon lättare kunnat acceptera sjukdomen och 
vågat vara mer öppen med den. Hon beskrev att magproblemen har påverkat henne både 
positivt och negativt. 
 

På ett sätt hatar jag min mage och skulle vilja byta ut den men samtidigt så vet jag 
att den har gjort mig till den jag är, den har gjort mig stark.  (Blogg 8, 2018, mars). 

 
Flera skrev att det tog ett tag att acceptera den kroniska sjukdomen och att lära sig leva 
med den. När sjukdomen väl accepterades, blev det lättare för de att hantera den och skapa 
de bästa möjliga förutsättningarna för att kunna leva med en kronisk sjukdom. Flera 
berättade även hur viktigt det var med en positiv inställning till livet. Många har skrivit om 
hur ”sjukdomen inte skall äga mig, utan jag skall äga min sjukdom” och det har med 
acceptansen av sjukdomarna att göra. En kvinna beskrev hur sjukdomen bidrog till en 
ohållbar jobbsituation på grund av förnekelse av sjukdom. En dag orkade hon inte mer och 
började inse att hon behövde acceptera vilka begränsningar sjukdomen medförde.  
 

Jag stod på mig och sade upp mig, det var det bästa beslutet jag kunde ha gjort. 
Jag har sedan dess verkligen accepterat min sjukdom. Det är en stor skillnad 
mellan att säga ”jag har en kronisk sjukdom” och att därefter sedan leva och 
acceptera de begränsningar som sjukdomen medför. (Blogg 2, 2014, augusti). 2  

 
Vidare redogjorde bloggarskribenterna om ett verktyg som har gjort det lättare att leva med 
IBD och det är vikten av att lära sig om egenvård. Att på egen hand kunna ta hand om 
sjukdomen. Lära sig känna igen symtom och kunna den grundläggande 
anatomin/fysiologin för att veta hur sjukdomarna artar sig. Med hjälp av detta så beskrev 
dem att det har blivit lättare att leva med sjukdomen.  

Det här är min vardag 

Det var svårt att klara av vardagliga sysslor när kroppen hela tiden motarbetar. Att leva 
med en konstant trötthet orsakat av IBD beskrev många som en vardag som istället medför 
begränsningar. De flesta unga vuxna har stora drömmar om framtiden och om livet. De 

                                                

2 I stood up and handed in my resignation and it was the best decision I could have made. I have since come 
to truly accept my illness.  There is a big difference between saying “I have a chronic illness” and living what 
you are saying. 
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beskrev att vid ung ålder väntar stora beslut och dessa blir påverkade av de 
inflammatoriska tarmsjukdomar då det leder till begräsningar i det sociala livet. 

Begränsningar i det sociala livet 

De berättade hur livets frågor ställdes på sin spets när fastställd diagnos gavs. Utifrån de 
sociala aspekterna, såsom skola och jobb, berättade han hur bland annat tröttheten var ett 
faktum. Trots tolv timmars sömn per natt så orkades inte dagarna i skolan med. En 
bloggskribent skrev om att hon vid 21-års ålder blev diagnostiserad med IBD och under 
denna tid studerade hon vid högskolan. Sjukdomen påverkade henne så pass mycket att 
hon blev tvungen att avsluta sina studier. Flera berättade i sina bloggar hur de har förlorat 
vänskap för att de inte haft tillräckligt med energi för att delta på aktiviteter och för att orka 
socialisera sig. Omgivningen hade inte haft någon vidare förståelse för sjukdomstillstånd.  

Att vara i min lägenhet gör mig lugn, min mage må vara galen, men jag är hemma. 
Jag har mitt badrum, mitt privatliv och jag kan slappna av. Inte drömmen direkt, 
men jag har alltid en nödlösning och letar alltid reda på var närmaste toalett finns. 
Allt som vi tar för givet varje dag, att vakna upp och göra vad vi vill, promenera 
eller ta en löptur, rasta hunden, pendla till jobbet eller sitta i möten. Dessa saker 
kan jag inte göra när symtomen blossar upp. (Blogg 5, 2018, september). 3 

Då människor med IBD kan ha begränsande kostalternativ så har det medfört att de 
upplever att omgivningen inte har kunskap nog att ta deras kost i beaktande. Vidare 
berättade en kvinna att middagsvärden inte vågat bjuda in henne på grund av osäkerheten 
kring kosten. Många förklarade hur tabun kring sjukdomarna orsakat svårigheterna att våga 
öppna upp sig och prata om det samt hur de lever i förnekelse på grund av det. Att de hela 
tiden behövde förminskade sina problem och att de försökte låtsas att allt var okej för att 
sjukdomen inte syns något utifrån.  

Jag tycker det är något svårt att prata med människor om Crohns sjukdom. Jag 
försöker förklara vad det gör för min kropp utan att vara för grafisk, och sedan 
försöker jag vanligtvis inte göra en stor affär genom att säga "men jag gör mitt 
bästa för att hantera det så bra jag kan". Jag tycker att det bara är enklare att 
låtsas som om allt är okej. Då är det vanligt att få höra, "men du ser inte ens sjuk 
ut”. (Blogg 4, 2015). 4 

                                                

3 Being inside the apartment, at least I’m calm. My stomach may be crazy, but I’m home. I have bathrooms, I 
have privacy, I can relax. Not ideal, but I always have an exit strategy and a bathroom plan. All the little 
things most of us take for granted every day — waking up and doing whatever we want, going for a run, 
going for a walk, walking our dogs, commuting to work, sitting in a meeting — those are things I cannot do 
when I’m flaring. 

4 I find it somewhat difficult to talk to people about Crohn’s Disease. I try and explain what it does to my body 
without being too graphic, and then I usually try and make out that it’s really not that big of a deal by saying “but I 
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En sådan banal sak som att besöka toaletten var en stor bov i dramat för en del av 
bloggskribenterna. Att spendera hela morgnar eller dagar med att ständigt kasta sig in på 
toaletten, bidrog till stora begränsningar i vardagen. De berättade hur beroende dem var av 
att veta var närmsta toalett fanns och att utan en toalett så begränsades det sociala livet 
enormt. Flera beskrev även hur Crohns sjukdom och Ulcerös kolit svängde i 
sjukdomstillståndet, ena månaden skötte sig magen utan problem, medan månaden efter 
blev allt än mer besvärligt. Dagarna kantades av kraftiga besvär och de hade ett nytt skov 
tillmötes. Många berättade även om svårigheterna med de tvära kast som ändrade om deras 
vardag. Att plötsligt bli sjukskriven och inlagd på sjukhus, förlora all ork och isolera sig 
från sociala livet upplevdes som mycket problematiskt.  

Jag mådde bra i flera månader, sedan så fick jag plötsligt sjuka diarréattacker. 
Sprang på toa 5-7 gånger fram till jag var helt svag och darrig. Missade till min 
stora besvikelse dansen den dagen. (Blogg 12, 2015, april). 

Försämrad livskvalité 

Till följd av sjukdomen och dess konsekvenser av att inte kunna bibehålla en normal 
vardag, beskrev de hur deras psykiska mående förändrades och en del utvecklade även en 
depression. Återkommande skov och upprepande försök till lyckad behandling tog upp en 
sådan stor tid och energi av deras liv att partnerskapet blev drabbat. De berättade hur de 
frekventa toalettbesöken gjorde så att livskvalitén nästintill var obefintlig. De sociala 
begränsningarna som uppstår i och med de inflammatoriska tarmsjukdomarna och dess 
symtom gav för flera en känsla av isolering. Vilket bidrog till sämre psykiskt och fysiskt 
mående som i sin tur ledde till en försämrad livskvalité. Något som även bidrog till nedsatt 
livskvalité var att den sexuella lusten svalnade. Mycket till följd av att de inte kunde 
bibehålla en normal vardag på grund av tillstånden och blev så pass påverkade att sexlusten 
blev nedsatt.  

Jag hade ständigt kramp i magen, med ett behov av att gå på toaletten hela tiden. 
Jag sov lite på natten på grund av min oregelbundna arbetstid och mina frekventa 
toalettbesök. Jag hade ingen energi och min livskvalitet var hemsk. (Blogg 13, 
2014, mars). 5 

 
Bloggskribenterna skrev i sina bloggar hur mycket tid sjukdomen upptog. Symtom, skov 
och behandling ledde till att flera behöver gå ned i arbetstid eller sjukskriva sig när de 
mådde som sämst i sjukdomen. Vidare skrev de att dem missar mycket utav det vardagliga 
livet. Att de inte kan delta på alla aktiviteter de vill. Dessa begränsningar beskrevs ha en 
stor påverkan på deras psykiska mående. En individ berättade om Crohns sjukdom, sin tid i 
gymnasiet och om skoven det sista året innan studenten. Där hemstudier blev räddningen 

                                                                                                                                              
do my best to manage it as well as I can”. I find that it’s just sometimes easier to pretend everything’s ok. Then 
there is usually a compliment given to me like “but you don’t even look sick”.  

5 I was constantly crampy with an urge to go to the bathroom.  I slept little at night due to my job hours and 
frequent bathroom trips.  I had no energy, and my quality of life was horrible. 
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för att kunna gå ur skolan. Detta på grund av all tid som spenderades i en sjukhussäng. 
Skälen till sjukhusbesöken var de symtom som sjukdomen orsakade som näringsbrist, 
uttorkning, blodbrist och akuta operationer. Tillslut ledde sjukdomen till en psykisk 
utmattning.  
 

Jag och min jävla mage, jag hatar dig just nu och du har ställt till så himla mycket 
för mig genom åren! Förstört, och gjort mig psykiskt och fysiskt nedbruten. Jag 
misshandlade dig så du misshandlade mig tillbaka! Snälla magen, snälla Ulcerös 
kolit. Nu när jag hjälper och offrar allt för dig. Kan inte du hjälpa till lite då? 
(Blogg 10, 2011, november). 

Att ta kontroll över sitt mående 

Med hjälp av verktyg som att ändra kosten och att ha rutiner i vardagen har det bidragit till 
förbättrat välmående i sjukdomen. Genom att de prioriterade det viktiga i vardagen har det 
för många lett till minskad stress och en bättre kontroll över sitt mående.  

Må bra med hjälp av kost 
 
Flera beskrev vikten av att lägga om kosten för att kunna uppleva välmående och genom 
detta få ökad kontroll över sjukdomen. Då tarmen har svårare att ta upp näringsämnen på 
grund av inflammationer beskrev de att viktnedgång var ett faktum och således behövde 
många tänka mer på att få i sig näringsrik kost. De förklarade även hur magen och tarmen 
reagerade med smärta och magknip beroende på vad de åt. Det krävdes mycket tålamod av 
dem för att testa sig fram för att se vad deras magar klarade av och vad de mådde bäst utav. 
Flera små mål om dagen var vad dem förespråkade för att lättare hålla vikten och det ledde 
även till minskade antal magknip.  
 
Många berättade att de undvek att äta svårsmält mat, så som tomatskal och svamp. 
Eftersom de upplevde att detta förvärrar inflammationen i tarmen och ledde till enorm 
smärta. Vidare förklarade de att fiberrik mat många gånger gjorde magen sämre, då den är 
mer svårsmält och magen fick arbeta längre med den typen av mat. De beskrev även att vid 
en svår pågående inflammation så kan svårsmält mat stoppa upp och därmed orsaka 
tarmvred. De beskrev fördelarna med att ha testat sig fram med kosten och ha funnit sina 
begränsningar. Att de genom denna process även har lärt känna sin kropp och har fått 
lättare att kontrollera den. Medicineringen var det centrala för att hålla sjukdomen i 
"schack" men kontrollen över kosten har förbättrat deras livskvalité och lett till mindre 
smärta och magknip. Den ökade medvetenheten kring kosten beskrevs ha en 
“kontrollerande" förmåga på sjukdomen.  
 
Att välja bort till exempel gluten i sin kost har för många påvisat gott resultat i  
läkandeprocessen. Även om de vet att det inte finns någon vetenskaplig forskning som 
bevisar att kostförändringar kan ”bota sjukdomen” så har det ändå visat sig att deras 
tarmflora har förbättrats, vilket har bidragit till ett förbättrat mående.  
 

I åratal åt jag vad jag ville och kunde aldrig läka upp. Tillsammans med 
förändringen i mina mediciner, så började jag också äta glutenfritt. Det har varit 
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en krokig väg i min glutenfria resa och jag måste verkligen kämpa med lite begär 
då och då. Men i slutändan har det verkligen hjälpt mig i min läkandeprocess. 
(Blogg 1, 2014, april).6 

 

Rutiners betydelser för välmående och hälsa 
 
Många beskrev att rutiner i vardagen var viktigt för att de skulle må bra. Genom att ha 
kontroll över sina vardagliga rutiner ledde det i sin tur till bättre välmående och hälsa. När 
energinivån var låg beskrevs rutiner som värdefullt för att på så sätt orka med vardagliga 
sysslor. En bloggskribent förklarade betydelsen av att frysa in mat för att på så sätt få i sig 
näringsrik kost varje dag, även de dagar energinivån var för låg för att stå och laga mat. 
Enligt bloggskribenterna var det påfrestande att hamna i en situation där de stod utan mat, 
speciellt under perioder där magen krånglade. Därför planerades maten grundligt in då det 
beskrevs som det primära av bloggarna för att kunna må bra i sin sjukdom.  

 
Jag jobbar också på att förbättra mina rutiner, bättre koll på mina vardagliga 
sysslor och åtaganden. Detta för att få viktigare saker gjort före annat. 
Förhoppningsvis kan jag göra min vardag mindre stressig på detta vis, samt bli 
mer effektiv. (Blogg 7, 2019, januari). 

 
En bloggskribent beskrev hur hon flyttade ifrån sin stad för att börja arbeta på ett nytt jobb. 
Hon kände ingen där hon skulle bo och den inre stressen blev stor. Vidare skrev hon om 
hur hennes mage snabbt blev dålig och därmed i ett skov. Hon beskrev därför vikten av att 
hålla fast i sina vardagliga rutiner för att må bra i sin tarm. Prioriteringar i vardagen har för 
många också förbättrat måendet och det på grund av minskad stress. Att hålla fast vid 
rutiner så som att gå och lägga sig i tid och att prioritera de mest viktiga sakerna har 
bidragit till en mycket lugnare mage. Det i sin tur har lett till mindre oro och stress i livet 
generellt.   

Nu under hösten har jag börjat förändra mina dagliga rutiner för att hitta en bättre 
balans i livet. Det finns väldigt mycket att arbeta på, både fysiskt och mentalt. Det 
kan gälla bättre rutiner för sömn, måltider och träning exempelvis. Att skala bort 
onödiga aktiviteter som stjäl tid är också något jag fokuserar på, att prioritera det 
viktiga helt enkelt. (Blogg 7, 2018, augusti). 

Resultatsammanfattning 

Att vara ung och drabbas av en kronisk sjukdom må vara ett tufft besked att ta emot. Vid 
ung ålder kantas livet av stora val inför framtiden. Bloggskribenterna beskrev svårigheter 

                                                

6  For years I ate what I wanted and never healed up.  Along with the change in meds, I also went gluten-free.  
It has been a bumpy road in my gluten-free journey and I really have to fight some cravings every now and 
then. But ultimately it really has helped in my healing process. 
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med att få rätt diagnos fastställd och hur ovissheten om sjukdomstillståndet medförde 
lidande. Det var både psykiskt och fysiskt påfrestande att inte få hjälp i tid. För de 
individer som drabbats av IBD har samhällets okunskap bidragit till försämrad livskvalitet. 
Det på grund av tabun att berätta om sjukdomarna som föreligger och att inte rätt stöd från 
omgivningen funnits. De upplevde utanförskap och ensamhet i sin sjukdom eftersom IBD 
är sjukdomar som inte syns på utsidan. Detta medförde begränsningar i vardagliga livet. 
De sociala begränsningar som beskrevs var att dem inte orkade med skola och jobb, samt 
att delta i aktiviteter. Bloggskribenterna beskrev även vikten av att acceptera sjukdomen, 
för att kunna hantera den och således skapa rätt förutsättningar för att kunna leva med den. 
Genom att ta kontroll över sin sjukdom ledde detta till ett förbättrat mående och en bättre 
hälsa. Individerna beskrev hur viktigt det var att ha rutiner i vardagen och dem såg det som 
en ledande faktor till välmående. Att kunna hantera och ändra om kosten har för många 
varit avgörande för att må bra och orka med vardagen.    
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DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras uppsatsens metod och resultat. Metoddiskussionen omfattar 
svagheter och styrkor med den valda metoden, samt det kvalitativa utfallet av uppsatsen. I 
resultatdiskussionen diskuteras huvudfynden kritiskt och sätts sedan i samband med 
sjuksköterskeprofessionen.  

Metoddiskussion 

I uppsatsen har författarna valt att belysa unga vuxnas upplevelser av att leva med en 
inflammatorisk tarmsjukdom. Kvalitativa studier grundar sig i att skapa förståelse för en 
individs livssituation. På så sätt ges en fördjupad uppfattning kring problemområdet som 
syftar på patienters upplevelser. Vidare skriver Friberg (2017a) att med kvalitativa studier 
ges en bättre förståelse av vad lidande innebär i relation till ett hälsoproblem och hur dessa 
skall tillgodoses. Denna tes bekräftas av Segesten (2017a) som i motsvarande ordalag, 
framhärdar att den kvalitativa metoden ökar förståelsen för patienters upplevelser och 
erfarenheter. Den kvalitativa metoden är adekvat för att belysa upplevelserna av att leva 
med IBD. Jämförelsevis så ansågs en kvantitativ metod inte som aktuell i denna uppsats, 
primärt av två skäl. 1. Som följd av den tabun många känner kring IBD upplevdes 
möjligheten att inhämta rådatamaterial med kvantitativ metod inte tillräcklig, dels på grund 
av tidsbrist men även för att de kan vara svårt att få dem att berätta om deras 
sjukdomshistoria till följd av tabun. 2. Vidare är det just den individuella upplevelsen som 
författarna önskar åskådliggöra, varvid den kvalitativa metoden är mer tillämpbar, vilket 
också har stöd i litteraturen av Friberg (2017a) och Segesten (2017a). Kvantitativ forskning 
innebär att ta reda på förekomsten av ett problemområde och detta genom att använda sig 
av sökintstrument så som till exempel enkäter, observationsschema och experiment 
(Dahlborg-Lyckhage, 2017b). I denna typ av studie använder sig forskaren av en objektiv 
tolkning och använder sig av modeller för att kunna förklara fenomen som har observerats 
(Billhult, 2017).  

Uppsatsen är en kvalitativ metod där berättelser analyserades via bloggar. Författarna har 
valt att använda sig av upplevelser för att komma nära självupplevda händelser. Dahlborg-
Lyckhage (2017a) menar att syftet med att analysera narrativ är att skapa förståelse för 
människors olika livsberättelser. Vidare menar de att det är intressant att använda sig av 
dessa berättelser i vetenskapligt syfte eftersom det beskriver upplevda händelser. Ur ett 
omvårdnadsperspektiv handlar skrivna berättelser om hur individer upplever hälsa, ohälsa, 
vård och lidande (Dahlborg-Lyckhage, 2017a). De beskrivna livsberättelserna kan vara 
författade i vetenskapligt syfte och ge en detaljerad bild av det vardagliga livet (Dahlberg, 
Dahlberg & Nyström, 2008). Bloggar som är författade av människor med en kronisk 
sjukdom ger läsaren insikt om hur det är att leva med en begränsning i vardagen och detta 
från ett patientperspektiv. Att använda sig av bloggar som data kan även öka kunskapen 
om utmaningar och upplevelser de som lever med IBD har. Det kan även vara en bra 
datakälla att använda i kvalitativ forskning (Owen et.al., 2017).  

Att använda sig av bloggar som analysmaterial upplever författarna som en styrka, då 
innehållet i texterna ger intryck av en äkthet som berör den som läser. Ytterligare en fördel 
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med att analysera bloggar är att bloggskribenterna själva beskriver sina upplevelser och det 
bidrar till att studiens syfte bärs upp. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) beskriver att 
livsberättelser som används i vetenskapligt syfte ger ett bra underlag då en detaljerad bild 
av vardagliga livet ges. Friberg (2017b) menar att urval är ett måste för att avgränsa 
sökresultaten och för att få fram den information som är mest intressant för studiens syfte. 
Detta görs via att använda sig av inklusions- och exlusionskriterier. I uppsatsen har 
författarna därför valt att använda sig av dessa kriterier för att lättare hitta information för 
studiens relevans. De bloggar som använts i uppsatsen har varit öppna för allmänheten att 
läsa och dessa har valts för att underlätta för författarna. Hade bloggar som varit privata 
använts så skulle ett godkännande behövas från bloggskribenterna eftersom dessa bloggar 
är låsta och lösenord hade krävts för att få tillgång till texterna. Detta hade därigenom sänkt 
trovärdigheten eftersom det eventuellt hade kunnat omöjliggöra en replikation av 
uppsatsen. Vidare menar Segesten (2017b) att medier som är öppna för allmänheten kan 
användas i examensarbeten och om det krävs medlemskap för åtkomst på till exempel 
bloggar så bör avsändarens medgivande hämtas in.  

Innan arbetet startades hade författarna en grundläggande kunskap om sjukdomarna och 
dess symtom. Under tiden uppsatsen pågick ökade förståelsen och en fördjupad kunskap 
gavs om hur det är för unga vuxna att leva med IBD. Med den ökade kunskapen gavs 
bredare synvinklar om sjukdomstillstånden och författarna reflekterade över sin egen 
förförståelse för att inte den skulle påverka bloggtexternas innehåll. Owen et al. (2017) 
menar att utmaningar med att använda sig av bloggar som data kan leda till missförstånd 
av upplevelser och erfarenheter. Detta för att möjligheten till förtydligande av texterna inte 
är tillgängliga och att det endast är individen som läser texterna som skapar en egen 
uppfattning om innehållet. Det kan även leda till att analysen av blogginläggen bidrar till 
sämre trovärdighet och pålitlighet (Owen et.al., 2017). Författarna har förhållit sig till 
dessa möjliga svagheter i metod av datainsamling genom att kritiskt granska innehållet i 
bloggarna och vid upprepade tillfällen kontrollera med varandra att de lästa texterna 
upplevs på samma sätt. Detta för att undvika att ”färga” de förekommande berättelserna 
och därigenom sänka trovärdigheten.  

För att värdera en studies trovärdighet används inom den kvalitativa forskningstraditionen 
begrepp som pålitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet. Trovärdighetskriterier är ett 
verktyg för att se om den information som framhävs har studerats på rätt sätt. Genom 
pålitlighet beskriver forskaren hur dess förförståelse har påverkat studien. Hur 
förförståelsen i uppsatsen har bearbetats och på vilket sätt den inte kommit att påverka 
författarna (Mårtensson & Fridlund, 2017). Vidare beskrivs det att bekräftelsebarheten kan 
öka om det finns en tydlig beskrivning av hur författarna har gått tillväga med arbetet. I 
denna uppsats finns det nogsamt beskrivet i metoddelen hur författarna har arbetat, vad för 
material som använts och hur materialet har tillhandahållits. Överförbarhet är ytterligare ett 
begrepp som använts i den kvalitativa forskningstraditionen och det innebär i vilken 
utsträckning resultatet för studien kan komma att spridas vidare till andra sammanhang 
(Mårtensson & Fridlund, 2017).  

På grund av etiska skäl har bloggarna i uppsatsen anonymiserats och detta för att obehöriga 
inte skall kunna identifiera bloggskribenterna. I den här uppsatsen har författarna valt att 
avgränsa och definiera begreppet ”Unga vuxna” till människor mellan 18-30 år, oaktat 
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könstillhörighet, då det är den mest vanliga åldern att debutera i dessa inflammatoriska 
tarmsjukdomar. I sökningarna av bloggarna beaktades individernas ålder och de bloggar 
som inte uppfyllde ålderskriterierna exkluderades. Bloggar har varit skrivna under år 2009-
2019 för att informationen som framkommit i texterna skall vara relativt ny och aktuell. 
Resultatet i uppsatsen baseras på 14 olika bloggar. Efter att ha läst ett flertal olika bloggar 
så började författarna se samband mellan innehållet i de valda bloggarna och beslöt sig 
därefter för ett specifikt antal att förhålla sig till. Vissa bloggar valdes bort då de inte 
uppfyllde inklusionskriterierna.  

Sökmotorn som använts för att få fram information till resultatet i uppsatsen och som 
svarade an på syftet ’att belysa unga vuxnas upplevelser av att leva med en inflammatorisk 
tarmsjukdom (IBD)’ var Google. Att använda sig av internet för att söka information 
beskriver Segesten (2017b) som något som kan vara lite problematiskt. Det kan vara ett 
brokigt sätt att få fram data via stora sökmotorer då det finns ofantliga mängder 
information tillgängliga på internet. För att avgränsa sökresultaten användes svenska och 
engelska sökord. Eftersom upplevelser är det som uppmärksammas i uppsatsen ansåg 
författarna att en bred sökning skulle kunna bidra till en större förståelse av upplevelser 
världen över, än att bara se till Sveriges befolkning. Med tanke på att sökresultaten på 
Google var enormt, så gick författarna igenom det fyra första sidorna överskådligt och 
sedan så valdes de bloggar ut som svarade på uppsatsens syfte. Vidare skriver Segesten 
(2017b) att många av sökverktygen kan vara influerade av reklam och sponsring. Vilket i 
sin tur kan bidra till svårigheter att veta om innehållet är köpt eller om det är autentiskt och 
stämmer överens med den information som faktiskt vill nås. Författarna har tagit detta i 
beaktande och varit noggranna med att välja bort bloggar där inlägg eller dylikt varit 
uppenbart sponsrade exempelvis via synlig reklam. I uppsatsen har de valda bloggarna där 
genuin information framkommit om bloggskribenternas upplevelser och erfarenheter 
använts.  

Resultatdiskussion  

I resultatet lyfts unga vuxnas upplevelser av att drabbas av en inflammatorisk 
tarmsjukdom. De skriver hur livsvärlden förändras och att prioriteringar krävs för att kunna 
leva ett bra liv. Bengtsson (2014) beskriver vikten av att planera och ha rutiner i vardagen 
för personer med inflammatorisk tarmsjukdom, för att på så sätt kunna klara av att leva ett 
bra liv trots sjukdomen. Att drabbas av en kronisk och livslång sjukdom kan för många 
vara livsomvälvande. Greenley et al. (2017) menar att det är extra problematiskt att 
drabbas av en kronisk sjukdom i ung vuxen ålder då många präglas av en 
utvecklingsperiod i livet, både fysiskt och psykiskt. Vidare förklarar Bulut och Törüner 
(2018) att IBD är kroniska inflammatoriska sjukdomar som påverkar den unga 
åldersgruppen. Ångest, depression och sexuell dysfunktion är vanligt förekommande hos 
dessa unga patienter och det är åkommor som inte blir observerade. Därför anser Bulut och 
Törüner (2018) att denna patientgrupp ska uppmärksammas ytterligare för att tidigare hitta 
symtom på psykiska sjukdomar, minskad sexualdrift, nödvändiga behandlingar och ge 
rådgivning till denna specifika patientgrupp. Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) skall sjuksköterskan genomföra 
omvårdnad i partnerskap med patient och närstående samt visa en öppenhet gentemot dem. 
Sjuksköterskorna skall bemöta varje patient som en unik person och värna om dennes 
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behov och rättigheter, för att på så sätt kunna skapa en kontinuitet i vården. Författarna 
anser att det är viktigt som sjuksköterska att visa en öppenhet för problematiken att leva 
med en inflammatorisk tarmsjukdom som ung vuxen. Vidare måste kunskaperna kring de 
inflammatoriska tarmsjukdomarna öka i framförallt primärvården, då de ofta är dem som 
först möter patienter Detta kan bidra till att patientgruppen unga vuxna fångas upp och får 
en utredning i tid. Författarna anser att denna patientgrupp inte tas på allvar på grund av 
åldern. Den unga åldern speglar inte kroniska sjukdomar och det verkade vara lätt att få 
differentialdiagnoser istället.  
 
Ett huvudfynd som framkom i resultatet var de begränsningar som uppstod i det sociala 
livet till följd av IBD. Symtomen av sjukdomarna så som trötthet och diarréer var något 
som påverkade individernas vardag i stor utsträckning och medförde sociala 
begränsningar. De orkade tillslut inte med att prestera på skola, jobb och fritidsaktiviteter. 
Vilket bidrog till en försämrad vardag i allmänhet och sänkt livskvalité i synnerhet. Detta 
fynd styrks av Bengtsson (2014) som beskriver att personer med en inflammatorisk 
tarmsjukdom kan få en försämrad livskvalité. Till följd av sjukdomarnas svåra symtom blir 
det många besök på sjukhuset, ytterligare behandlingar och i vissa fall kan operation även 
behövas. De inflammatoriska tarmsjukdomarna kan leda till sociala begränsningar och 
vidare till att personerna i förlängningen ofrivilligt blir isolerade och detta på grund av 
rädslan av att det inte finns en toalett i närheten. Det kan då vara svårt att få det vardagliga 
livet att fungera, så som skola, arbete och fritid på grund av symtomen av sjukdomarna 
(Bengtsson, 2014). 
 
Resultatet påvisar att inflammatoriska tarmsjukdomarna kan orsaka extrem trötthet som är 
svår att vila bort och detta i sin tur påverkar individernas fysiska, psykiska och sociala 
livssammanhang. På grund av hög sjukfrånvaro kan personerna även hamna i en försämrad 
ekonomisk situation. Vilket kan bidra till nedsatt och försämrad livskvalité. Vilket i sin tur 
kan öka stressen i vardagen och leda till ett försämrat sjukdomstillstånd (Bengtsson, 2014). 
Greenley et al. (2017) styrker resultatet genom att unga vuxna med IBD upplever en stor 
psykologisk påfrestning där sviterna av sjukdomen bidrar till en nedsatt livskvalité. Bulut 
och Törüner (2018) beskriver på liknande sätt att under försämring av sjukdomarna har det 
visat sig att patienters livskvalité har reducerats signifikant. Vidare menar de att patienter 
som befinner sig i ett skov upplever mer ångest och depressiva symtom och detta på grund 
av psykiska och fysiska obehag som kan uppstå. Det i sin tur har också bidragit till att 
sociala relationer och personlig produktivitet har minskat och försämrat deras livskvalité 
(Bulut & Törüner, 2018).  
 
Omvårdnadens mål är att främja välmående hos patienter och förebygga ohälsa och lindra 
lidande (Högskolan i Skövde, 2017). Författarna menar på att sjuksköterskor inte bara skall 
se sjukdomen utan också se patienten och förstå dennes livsvärld. För att på så sätt bidra 
till att patienterna känner stöd i deras vardag och får råd om hur de skall handskas med 
eventuella besvär. Det kan då leda till att livskvalitén ökar och att ensamheten och 
isoleringen förhindras. Författarna anser att med regelbundna möten och samtal kan 
sjuksköterskor lättare fånga upp ohälsa och hjälpa till att besvara deras frågor och 
funderingar de har kring IBD. Förståelsen för patientens livsvärld grundas på en öppenhet 
för deras vardagliga liv och dennes livssammanhang. Genom att sjuksköterskan stödjer 
patienten för att kunna leva på ett meningsfullt sätt, bidrar det till ökat välmående hos 
dessa (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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I resultatet framgår det hur individerna har förbättrat sitt mående genom kost och rutiner. 
Genom att lägga om sin kost och vara noggrann med att få i sig små mål under dagen, har 
det i sin tur lett till bättre mående där de upplever mindre smärta och färre magknip. 
Bergeron, Bouin, D’Aoust, Lemoyne och Presse (2018) styrker detta genom att förklara att 
individer med IBD tenderar att ha begränsade kostalternativ och genom att undvika vissa 
typer av livsmedel kan det förbättra deras välmående. Gastrointestinala symtom såsom 
buksmärta, lös avföring, ökad tarmtömningsfrekvens och uppblåsthet har minskat med 
hjälp av undvikande av vissa livsmedel. Vidare förklarar Bergeron et al. (2018) att genom 
att undvika fiberrik mat och alkohol under perioder med skov så har det bidragit till att 
deras magar mått mycket bättre. Rutiner beskrevs som ett annat verktyg för att kunna 
kontrollera sitt mående. Med låga energinivåer krävs prioriteringar och rutiner för att orka 
med vardagliga sysslor. Genom att göra prioriteringar i vardagen har det för många 
bidragit till ett bättre välmående och hälsa. WHO (1948) beskriver hälsa som inte bara 
frånvaro av sjukdom. Att undvika vissa livsmedel är vanligt bland individer med IBD och i 
synnerhet de som drabbats av Crohns sjukdom. De kostbegräsningar som flera har drabbats 
av kan variera beroende på hur sjukdomstillståndet ser ut för tillfället (Bergeron et al., 
2018).  För sjuksköterskor är det viktigt att samverka med andra professioner för att kunna 
ge bästa möjliga vård, samt för att kunna skapa en bättre kontinuitet i vårdandet för 
patienten (Ericson & Ericson, 2012). Författarna anser att det är av betydande vikt att 
sjuksköterskorna ser patientens behov av stöd och hjälper patienten att få kontakt med en 
dietist. Genom att få råd och stöd av en dietist så kan ökad kunskap ges om kost och 
därmed kan det bidra till att patienternas hälsa och livskvalité förbättras.  
 
Ett annat huvudfynd som framkom i resultatet är deras upplevelse av att inte bli tagen på 
allvar av sjukvården. Dahlberg & Segesten (2010) beskriver vikten av ett följsamt 
vårdande. I omvårdnaden är ett viktigt redskap att använda sig av sin kunskap och alla sina 
sinnen. Att sjuksköterskor skall lyssna, se, känna och tänka. Genom att uppmärksamma 
och lyssna på vad patienten har att säga så ges en bättre bild av sjukdomstillståndet och 
sjuksköterskan kan därmed lättare förstå hur patienten upplever sin sjukdom. Författarna 
anser att om sjuksköterskeprofessionen tar detta i beaktande, så kan det sin tur främja hälsa 
och förebygga ohälsa. I resultatet beskrevs det att det tog lång tid för många att bli rätt 
diagnostiserade då de inte fick genomgå de provtagningar och undersökningar som 
krävdes. Individerna blev istället diagnostiserade med differentialdiagnoser. 
Bloggskribenterna beskrev att det tog mycket på dem fysiskt och psykiskt då de kände att 
något var fel, men inte fick svar på vad det var. Ballou och Keefer (2017) bekräftar att 
sjukdomen är förknippad med hög sjukdomsbörda och låg livskvalité.  
 
Okunskapen ledde till att individerna inte ville prata om sjukdomarna med andra eftersom 
det upplevdes vara tabubelagt att prata om avföringsvanor. De flesta kan skämta om det, 
men att prata om ämnet upplever de vara svårt. Sjukdomarna har medfört ensamhet till 
följd av omgivningens oförståelse, men vissa har funnit stöd genom andra som också lever 
med IBD. De har funnit varandra genom bloggar och kan på så sätt nå ut till varandra. De 
hjälper och stöttar andra som också befinner sig i samma situation. För sjuksköterskor är 
det av betydande vikt att berätta både för anhöriga och den drabbade att ingen är ensam. 
Vidare kan sjuksköterskor även berätta om olika föreningar och organisationer som finns 
för både drabbade och anhöriga, vilket kan bidra till en bättre samhörighet (Ericson & 
Ericson, 2012). Författarna anser att sjuksköterskor på ett enkelt sätt kan göra att 
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patienterna känner sig mindre ensamma i sin sjukdom. Dels genom att de själva finns som 
stöd men även att dela ut broschyrer och ge ut tydlig och adekvat information om 
sjukdomarna och eventuella stödföreningar. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är 
ensamhet en känsla av att vara osedd, ohörd och att ingen bryr som om en. Vidare förklarar 
dem att en känsla av ensamhet i vården kan uppstå när sjukvårdspersonal har det stressigt 
och inte tar sig tid till att lyssna på vad patienten har att berätta.  

Det som framkom i resultatet var att det tog lång tid att få rätt diagnos ställd och utifrån 
den information som har åskådliggjorts upplevs det lätt att ”hamna mellan stolarna”. 
Möjligtvis på grund av den bristande kunskap om sjukdomarna men också och att 
symtomen för IBD påminner om flera andra tillstånd, så som stress, förstoppning och 
magproblematik överlag. När patienten känner förtroende och vågar öppna upp sig i 
samtalet med sjuksköterskan ges en bättre förståelse över patientens livsvärld. Högskolan i 
Skövde (2017) bekräftar att det är viktigt att sjuksköterskan är närvarande för patienten för 
att kunna få en förståelse över patientens livsvärld. Genom förståelsen kan sjuksköterskan 
på ett bättre sätt stödja patientens hälsoprocesser. Det är betydelsefullt för patienten att 
sjuksköterskan använder sig av en stödjande kommunikation där det centrala är att hjälpa, 
stödja och lösa problem (Eide & Eide, 2009).  

 
Att inte få rätt diagnos ställd skapar lidande för dessa patienter och den fördröjda 
diagnostiseringen bidrog till försämrat mående. Garcia-Sanjuán, Lillo-Crespo, Richart-
Martinez och Sanjuán-Quilles (2018) stödjer resultatet genom att förklara att den 
information som gavs till IBD-patienter många gånger var för klinisk, vilket bidrog till att 
patienterna inte känner sig tillräckligt välinformerade och har svårt att förstå innebörden av 
den erhållna informationen. Vidare skriver de att det behövs mer råd om hur patienterna 
specifikt skall kunna hantera sjukdomarna rörande livsstil och vanor, samt att 
informationen som ges skall främja välbefinnande och hälsa. Sjukvårdspersonal (som 
läkare och sjuksköterskor) bristande kunskap om hur patienter upplever hur det är att leva 
med IBD. Sjukvårdspersonal saknar verktyg för att ta hand om dessa patienters 
frågeställningar, oro och tankar efter fastställd diagnos. De menar även att det inte finns 
några tydliga riktlinjer att förhålla sig till, i synnerhet kring Crohns sjukdom. Utbildningen 
som ges inom detta område är bristfällig och sjukvårdspersonal har ofta en begränsad 
förståelse och kunskap för hur det dagliga livet är för patienter med IBD (Garcia-Sanjuán 
et al., 2018). 
 
Resultatet visar även att sjukdomstillstånden kunde förvärras inte bara genom att få fel 
diagnos ställd, utan också på grund av tabun som föreligger kring ämnet IBD. Det bidrog 
till att flera inte vågade ta upp sina problem med omgivningen och sjukvården. Vilket då 
gjorde att de inte vågade söka hjälp och gick med symtomen under en lång tid. Enligt 
Wiklund (2003) skall sjuksköterskor använda sig av det vårdande samtalet. Det innebär att 
när patienten känner sig värdig, bekräftad och sedd så ges utrymme till personen att våga 
vara sårbar och blotta sitt lidande.  Ett lidande kan även skapas om sjuksköterskan inte tror 
på patienten och den smärtan som personen uttrycker att den upplever. Genom att bekräfta, 
vara lyhörd och se patienten så leder detta till ett ökat förtroende, vilket kan bidra till att 
patienten vågar öppna upp sig (Wiklund, 2003). I sjuksköterskans profession är det 
betydelsefullt att lyssna in patienternas berättelser för att vidare kunna frambringa 
förståelse för dennes upplevelser (Klang & Thorell-Ekstrand, 2014). Bengtsson (2014) 
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beskriver att sjuksköterskans främsta omvårdnadsåtgärd är att informera, ge kunskap och 
råd, vara ett stöd och vara insatt i patientens läkemedelsbehandlingar. Patienten behöver få 
kunskap om sjukdomen och om behandlingar för att sedan kunna utföra egenvård. Genom 
vårdpersonalens undervisning kan patienten få redskap för att lättare kunna hantera sin 
sjukdom trots försämrad livskvalité (Bengtsson, 2014). Det som efterfrågades av patienter 
var mer individanpassad information om hur det är att leva med kroniska sjukdomar, 
tjänster som underlättar självständighet och mer kunnig sjukvårdpersonal i 
ungdomsspecifika frågor (Al-Yateem et al., 2016). Genom att använda sig av mer 
individanpassad information så anser författarna att de unga vuxna som lever med IBD kan 
bli mer självständiga i hälsoprocessen och kan förmodligen då uppleva en godare hälsa. 
Resultatet belyser betydelsen av att sjuksköterskan i sin profession är öppen och ser 
patientens lidande. Individerna i bloggarna beskrev problematiken med att få rätt diagnos 
ställd och att inte bli tagen på allvar av sjukvården. För att utveckla sjuksköterskans roll 
inom problemområdet anser författarna att det krävs lyhördhet, mer och fördjupad kunskap 
för att denna specifika patientgrupp skall fångas upp i tid.  

Konklusion 

Med denna uppsats ämnade författarna att belysa unga vuxnas upplevelser av att leva med 
IBD, därmed ge ökad kunskap hos inom vården och även för befolkningen i samhället. Det 
har framkommit att brist på kunskap från vården har påverkat personer med 
inflammatoriska tarmsjukdomars livsvärld och livskvalité. Resultatet påvisar att det tar 
lång tid för de att få rätt diagnos ställd och få information om hur deras livskvalité 
försämras till följd av sjukdomens symtom. De saknade förståelse ifrån sin omgivning då 
ämnet uppfattades vara tabubelagt och det bidrog till att många inte vågade prata om det. 
Med ökad kunskap inom detta problemområde skulle det kunna ge individer med IBD en 
förbättrad livskvalité och en känsla av gemenskap.  Sjuksköterskor har ett ansvar att stödja 
patienter i deras hälsoprocess, att i samhörighet med patient och närstående utföra vård 
utifrån patientens behov.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 
Genom uppsatsens resultat får läsaren en ökad förståelse för hur det som ung vuxen är att 
leva med IBD. Författarna anser att uppsatsen skall kunna användas som underlag för att 
ge sjuksköterskor bredare kunskap i hur det är att leva med IBD. I det framkomna 
resultatet har det påvisats en bristfällig kunskap om upplevelserna av individernas 
livsvärld. Resultaten som framkommit skall i denna uppsats kunna spridas vidare till 
vårdenheter som är inriktade på mag- och tarmproblematik, så som IBD-mottagning och 
endoskopimottagning. Mer specifikt så är resultatet överförbart till legitimerade 
sjuksköterskor, IBD-sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. I forskningssammanhang 
går resultatet att vidareutveckla med fortsatt forskning av unga vuxnas upplevelser av IBD. 
Det framtagna materialet i uppsatsen kan utgöra underlag för en mer omfattad studie som 
inkluderar intervjuer för att då skapa ett bredare omfång av problemområdet. Resultatet i 
uppsatsen kan med fördel även överföras till patienter och anhöriga på sjukhus eller 
vårdcentral genom att lämna ut uppsatsens i pappersformat så att den finns tillgänglig att 
läsa. Då kan de drabbade få reda på mer om sin sjukdom, hur andra i samma sits känner 
och upplever tarmsjukdomarna. De närstående kan även dra nytta av innehållet i uppsatsen 
och skapa en bättre förståelse för hur det är som ung vuxen att leva med IBD.  
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Vidare skall uppsatsens resultat kunna ge sjukvårdspersonal en större förståelse för 
problematiken som uppstår i det vardagliga livet hos de som lever med IBD genom att ge 
ut uppsatsen i aktuella vårdsammanhang. På så sätt kan sjuksköterskor få det lättare att 
bemöta denna specifika patientgrupp samt att fånga upp dem i tid. Med ökad kunskap inom 
det valda problemområdet skulle det kunna leda till att dessa individer upplever en 
förbättrad livskvalité. Resultatet visar att bli diagnostiserad i ett tidigare skede hade 
minskat deras lidande och med behandling tidigare insatt hade det i sin tur ökat 
välmåendet. Med mindre tabu kring problemområdet hade personerna vågat öppna upp sig 
och visa sitt lidande. Det hade kunnat bidra till att de sökte hjälp i tid och lättare få 
omgivningen att förstå deras livssituation, samt att få stöd ifrån vården och samhället. 
Författarna anser att kliniska implikationer hade varit särskilt värdefulla inom 
primärvården, då sjukvårdspersonalen där oftast är dem första att möta dessa patienter, 
men överallt inom hälso- och sjukvården kan resultatet användas för att bli mer upplysta 
om problemområdet. Vidare är förhoppningen att bidra till att den omvårdande 
vetenskapen i förlängningen skall leda till en bättre upplevd vård för IBD-patienter.  
Framtida forskning och utveckling inom ämnet skulle kunna vara att studera anhöriga och 
närståendes upplevelser av att leva intill en person med IBD. Att få en fördjupad kunskap 
om hur de anhöriga/närstående upplever livssituationen för de med IBD, skulle det kunna 
leda till att dem som har en inflammatorisk tarmsjukdom känner sig förstådda och sedda av 
sin omgivning. I längden finns förhoppningen att via den ökade kunskapen från 
omgivningen, så skulle tabun minska och därmed kan det bli lättare för dem med 
misstanke om IBD att våga söka vård i tid. Det i sin tur kan öka dessa individers 
välbefinnande och förbättra deras livskvalité.   
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Bilaga 1.  

Tabell 1: Redovisning av Sökhistorik 
 

Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

Granskade 
bloggar 

Använda 
bloggar 

24/1-2019 Google  Young adults experiences 
living with IBD blogs 

1 220 000 19 5 

24/1-2019 Google Blogg Crohns sjukdom 
 

47 100 10 2 

24/1-2019 Google IBD blogg 49 400 12 1 

25/1-2019 Google Young adults with 
ulcerative colitis life 
quality blog 

1 960 000 8 2 

25/1-2019 Google Therésé blogg crohn 
 

24 600 1 1 

25/1-2019 Google Ulcerös kolit blogg 37 000 9 
 

2 

25/1-2019 Google Crohn blogg 65 800 5 
 

1 

 
  



 

 

 

Bilaga 2.  

Tabell 2: Redovisning av bloggar 
 

Titel Vem? 
 

Beskrivning 

Blogg 1 Amerikansk man i 30-års 
åldern. Har haft sjukdomen 
Crohns i över 14 års tid.  

Skriver generellt om IBD och 
sin Crohns. Beskriver hur 
symptom och vardagen kan 
se ut. Ej aktiv blogg idag. 

Blogg 2 Australiensk kvinna 26 år, 
diagnostiserades med Crohns 
sjukdom augusti 2012. 

Berättar sin historia/sina 
upplevelser och peppar andra 
med tips o matt leva med 
Crohns. 

Blogg 3 Amerikansk kvinnlig 
bloggare, mamma och ca. 30 
år gammal Lever med 
ulcerös kolit.  

Skriver om “tabun” kring 
Ulcerös kolit, lyfter upp 
viktiga frågor kring IBD. 
Fortfarande aktiv idag. 

Blogg 4 Australiensisk 19-årig 
kvinna. Diagnostiserad med 
Crohns sjukdom 2014.  

Delar med sig av sin historia 
från sjukdomens början, till 
där hon befinner sig idag.  

Blogg 5 Kvinna i 30-års åldern som 
blev diagnostiserad med 
Crohns sjukdom under 
barndomen. 

Berättar om sitt liv med 
Crohns och hur sjukdomen 
begränsar henne. Hur hennes 
livssituation och hennes 
relationer har påverkats 
negativt på grund av 
sjukdomen. 

Blogg 6 27-årig kvinna som blev 
diagnostiserad med Crohns 
sjukdom vid 12 års ålder. 
 

Hon beskriver hur det var 
under hennes skolgång under 
tonåren och om beslut som 
var tvungen att fattas när hon 
blev vuxen. I samband med 
detta kämpade hon med sin 
Crohns.  

Blogg 7 Man som blev diagnostiserad 
med Crohns sjukdom vid 18-
års ålder. 
 

Beskriver problem som 
uppkom i skolan och hur 
hans livskvalité förändrades. 

Blogg 8 Kvinna i 20-års åldern med 
Crohns sjukdom.  

Beskriver hur sjukdomen har 
påverkat henne både positivt 
och negativt. Hur hon har lärt 
sig att leva med sjukdomen. 

Blogg 9 Svensk kvinna i 20 års ålder 
med Ulcerös kolit. 

Berättar om hennes liv med 
ulcerös kolit och hur det 
begränsar hennes vardag. Har 
ingen aktiv blogg idag. 



 

 

 

Blogg 10 Kvinna på 23 år som har 
Ulcerös kolit.  
 

Skriver om sitt liv med 
Ulcerös kolit och att det 
behöver uppmärksammas.  
Inte aktiv blogg idag. 

Blogg 11 Kvinna på 21 år som lever 
med Crohns sjukdom.  

Beskriver hur det är att leva 
med Crohns sjukdom i 
terapeutiskt syfte och som en 
egen dagbok. 

Blogg 12 Svensk kvinna 25 år gammal, 
som fick sin diagnos när hon 
var 13 år.  

Berättar om sitt liv med 
Crohns och hennes mående 
innan och efter behandling I 
syfte att hjälpa andra unga. 
Har en aktiv blogg än idag. 

Blogg 13 Amerikansk kvinna som 
lever med Ulcerös kolit och 
diagnostiserades 2012. 

Har skrivit ett långt inlägg 
om hur hennes liv 
förändrades på grund av 
sjukdomen, och hur det blev 
bättre efter stomioperation. 

Blogg 14 Svensk kvinna som 
diagnostiserade 2008 med 
Crohns sjukdom. 

Har i flera inlägg i hennes 
blogg berättat om 
sjukdomen, hur hon fick reda 
på den, symtom och hur hon 
lever med den. Har idag 
fortfarande en aktiv blogg. 

 


