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ABSTRACT 

 

Many people in our society are suffering from an upset stomach. The problems affect the 

individuals’ every-day-life. The aim of this study was to describe lived experience and 

perception of living with an upset stomach among a group of individuals. A qualitative study, 

inspired by a phenomenological perspective, was set up and interviews were performed with 

five individuals suffering from an upset stomach. The result of the study shows five 

categories; perceptions of a loosed control, perception of embarrassment, perception of 

inefficiency, restricted daily life and managing. Social relationships can be affected by the 

problems, as the participants are afraid of flatulence and bad smell in special situations. There 

is no cure for this type of stomach problem, but alternative medicine and other medical 

methods can be used to alleviate the symptoms, which are discussed. Dietary treatment may 

be a good alternative to traditional medical treatment. Our study supports that the relationship 

between nurses, doctors and patients are important. Many people with stomach problems 

experience that they are not taken seriously by medical staff and a deeper understanding and 

knowledge about common problems among these individuals are needed.   
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Inledning 
 

Många människor lever dagligen med kraftiga magbesvär utan att veta den egentliga orsaken 

till dem. En del av dessa kan hänföras till magåkomman colon irritabile eller Irritable bowel 

syndrome (IBS) som förekommer hos upp till en tredjedel av befolkningen i västvärlden 

(Wong, Guyatt, Cook, Griffith & Irvine, 1998). Av dem som söker vård för sina magbesvär 

beskriver många att de inte blir tagna på allvar eftersom läkarna inte hittar något patologiskt 

fel (Dotevall & Dotevall, 1988; Dancey & Backhouse, 1993). Vidare beskrivs att vissa 

undviker läkarkontakt av rädsla för att behöva genomgå obehagliga undersökningar eller att 

proverna ska visa på någon livshotande åkomma som till exempel cancer (Dancey & 

Backhouse, 1993). 

 

Enligt österländsk medicin påverkas hela kroppen av magbesvär. Kroppen, själen och anden 

är en helhet som påverkar varandra och kroppens centra är enligt denna teori placerad i 

magen. Förhållandet mellan kropp och själ kan beskrivas som två sidor av samma pappersark 

”Man kan inte skrynkla den ena sidan utan att också den andra sidan blir skrynklig” (Bruset & 

Tveiten, 2000 s. 32). 

 

I samhället finns en allmän uppfattning att stress kan ge upphov till magbesvär. Människan 

idag lever ett stressigt liv både på arbetet och privat. Höga krav, tidspress och en osund livsstil 

är faktorer som kan påverka människan negativt. Långvarig stress kan leda till en rad 

sjukdomar som kan vara av övergående eller av kronisk karaktär och kan även påverka magen 

negativt (Weil, 1999; Bladh, 2003).  

 

Bakgrund 

 

Colon irritable/Irritable bowel syndrome (IBS) 

Colon irritable och IBS är två olika namn på samma sjukdom, (Abrahamsson, 1994; Ericson 

& Ericson, 2002) som är vanligt förekommande i hela västvärlden. Cirka en tredjedel av 

befolkningen i USA och Storbrittanien lider av IBS och av dessa kräver 15 % behandling. 

Andra siffror visar att ända upp till 22 % lider av uttalad IBS (Wong et al, 1998). Sjukdomen 

är tre till fyra gånger vanligare hos kvinnor än hos män (Abrahamsson, 1994; Ekman & 

Arnetz, 2002). De vanligast förekommande symtomen vid denna sjukdom är buksmärta, 

uppsvälldhet, förändrade toalettvanor samt förändrad avföringskonsistens (Talley, 1998; 
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Ragnarsson & Bodemar, 1999; Ekman & Arnetz, 2002). Buksmärtan är ofta lågt sittande och 

beskrivs som knip eller kramp. Även högre sittande buksmärta förekommer, vilken beskrivs 

som en brännande känsla eller som fjärilar i magen (Talley, 1998).  

 

Sjukdomen IBS kan bryta ut när som helst i livet, men vanligast är att problemen börjar någon 

gång mellan tonåren och upp till 35- års ålder (Dancey & Backhouse, 1993). Många av de 

som vänder sig till sjukvården för att få hjälp med sina magproblem söker av rädsla för att ha 

drabbats av cancer eller av någon annan sjukdom (Bertram, Kurland, Lydick, Locke & Yawn, 

2001). För att ställa diagnosen IBS ställs först en noggrann anamnes innefattande 

levnadsvanor och livssituation. Sedan kan tjocktarmen röntgas och med rektoskopi kan andra 

sjukdomar uteslutas (Mellgren, 1987). 

 

Förändrade toalettvanor/avföringsvanor innebär oftast en förändrad avföringsfrekvens eller en 

känsla av ofullständig tarmtömning. En förändrad avföringskonsistens innebär diarré och 

obstipation, ofta omväxlande (Abrahamsson, 1994; Abrahamsson, 1996; Talley, 1998). Även 

väderspänning, extrem trötthet (Dancey & Backhouse, 1993), illamående, minskad aptit, 

dyspeptiska besvär och slemmig avföring är vanliga symtom (Abrahamsson, 1996; 

Ragnarsson & Bodemar, 1998; Bruset & Tveiten, 2000). Urogenitala besvär kan ingå i 

symtombilden och är vanligast bland kvinnor (Abrahamsson, 1996). 

 

Vad som utlöser IBS är inte riktigt klart, men troligtvis spelar livsstil och stresspåverkan en 

viktig roll. Stress tycks i de flesta fall verka negativt på magen och kan förvärra redan 

uppkomna besvär (Dancey & Backhouse, 1993; Abrahamsson, 1996). Woodham och Peters 

(1998) uppger att IBS skulle kunna uppkomma efter en antibiotikakur eller efter en infektion i 

tarmen. Enligt Dotevall och Dotevall (1988) kan eventuellt brist på fibrer i kosten vara en 

orsak till sjukdomen. Detta bekräftas i en kvalitativ studie av Dancey och Backhouse (1993) 

som beskriver hur magproblem förbättras av mycket fibrer och grönsaker i kosten.  

 

Sjukdomen IBS anses bero på flera faktorer. Ett överskott på jästsvampen Candida albicans 

som naturligt finns i tarmen, kan rubba dess naturliga bakterieflora. Mediciner och stress kan 

förstöra välgörande bakterier i tarmen. Ungefär hälften av avföringen består av 

mikroorganismer och därför är risken stor att störningar i mikrofloran påverkar tarmens hälsa 

(Woodham & Peters, 1998; Ehdin, 2002). Det finns terapeuter som menar att två tredjedelar 

av dem som har IBS är allergiska mot minst en sorts mat. Gluten och mjölkprodukter tillhör 
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de vanligaste orsakerna men även citrusfrukter, te, kaffe och alkohol kan ge problem 

(Woodham & Peters, 1998; Bruset & Tveiten, 2000). 

 

Personer med IBS får förvärrade problem när de har stressade och pressade perioder. Det är 

lätt att istället för IBS sätta diagnosen gallsten eller magsår och det händer att buken öppnas i 

onödan för inspektion. Ibland hittas sår på tolvfingertarmen eller gallsten som opereras bort, 

men patientens besvär med magen kvarstår även efter operation eftersom den egentliga 

åkomman inte då behandlats (Mellgren, 1987; Abrahamsson, 1996).  

 

Det finns ännu ingen långvarig bot för sjukdomen, utan de drabbade måste lära sig att leva 

med sina besvär. Det finns olika sätt att lindra besvären på såsom motion och att inta måltider 

på ett avslappnat sätt. Det är viktigt att tugga maten ordentligt, liksom att lära sig att hantera 

stress på ett bra sätt (Woodham & Peters, 1998). Kostmässigt sett finns vissa 

rekommendationer, och olika typer av kost kan fungera. Glutenfri kost kan förbättra 

magbesvären för någon, medan laktosfri kost kan vara det bästa för en annan (Dancey & 

Backhouse, 1993). Fett är en faktor som kan förvärra besvären. Personer med IBS har 

förmodligen en reflektoriskt utlöst intolerans mot fett, vilken ger ökad 

kontraktionsbenägenhet främst i tjocktarmen (Dotevall & Dotevall, 1988; Abrahamsson, 

1996). 

 

Sjukdomen påverkar de drabbade på många sätt. I Dancey och Backhouses studie (1993) 

beskriver en kvinna sina besvär som ett handikapp som får henne att inte känna sig socialt 

accepterad på grund av sina kraftiga gasbesvär och långa toalettbesök. Ett av de största 

problemen i det dagliga livet kan vara hastigt påkomna diarréer. Detta begränsar de drabbades 

rörlighet då de alltid måste ha tillgång till en toalett. Även magkramp och gaser anses 

inskränka på det dagliga livet (Dancey & Backhouse, 1993). Behovet av närhet till en toalett, 

pinsamma väderspänningar och magkramper gör att många av de personer som drabbas av 

IBS isolerar sig. De vågar inte vistas bland folk av rädsla för att omvärlden inte ska förstå 

deras problem och deras många toalettvisiter. Detta gör att de känner sig frustrerade och att de 

inte har kontroll över sig kropp. Magen lever sitt eget liv. Magbesvär är ingenting man pratar 

öppet om, eftersom problemen upplevs som mycket pinsamma. De drabbade känner sig ofta 

ensamma med sina problem (Dancey & Backhouse, 1993; Meadows, Lackner & Belic, 1997; 

Bertram et al., 2001). 
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Magbesvären blir ofta sämre i perioder. Dessa kan vara alltifrån några timmar upp till ett par 

månader (Bertram et al., 2001). Vissa har mer besvär under vår och höst, medan andra har 

mer oregelbundna perioder (Mellgren, 1987). Även när de drabbade upplever sig ha ”bra” 

perioder känner de sig ändå stressade eftersom de aldrig vet när problemen återkommer 

(Bertram et al., 2001). 

 

Något som tas upp är problem med sexualitet och förhållanden. En oro för att råka släppa 

väder i samliv med sin partner kan finnas. Andra bekymrar sig över hur en eventuell partner 

skulle reagera, eller undviker helt enkelt att skaffa en partner på grund av magbesvären 

(Dancey & Backhouse, 1993; Meadows et al., 1997; Bertram et al., 2001). 

 

Det sista stora problemet som kan ses i litteraturen är bemötandet inom sjukvården. Många 

drabbade känner att deras problem inte tas på allvar och att sjukvårdspersonalen inte har 

förståelse för deras problem (Dancey & Backhouse, 1993; Bertram et al., 2001). 

 

Stress  

Magproblemen har relaterats till stressfyllda situationer. Vid stress utlöses en rad 

stresshormoner i kroppen. Tillexempel noradrenalin, adrenalin och kortisol. Kortisol har i 

normala doser en positiv inverkan på kroppen, men vid långvariga förhöjda värden kan 

kroppen påverkas negativt. Immunförsvaret kan bli försvagat, kolesterolvärdet höjs, 

magbesvär kan inträda samt att muskler kan brytas ned. Förhöjda kortisolvärden kan vara en 

konsekvens av långvarig stress (Doctare, 2000; Ehdin, 2002).  

 

Det finns två typer av stress, positiv och negativ. Positiv stress upplever vi när vi känner när 

vi har kontroll över en situation och vet om att vi kommer att klara den uppgift vi känner 

stress inför. Att trots stress eller nervositet genomföra uppgiften gör att personen känner sig 

stimulerad när uppgiften väl är utförd. Detta är positiv och stimulerande stress som ger en 

känsla av ökat självförtroende. Negativ stress innebär att vi känner uppgiften som för stor 

eller på annat sätt ogenomförbar. Detta gör att vi känner oss otillräckliga och odugliga och att 

vi upplever stressen som något negativt istället för som en positiv energikälla. Att få vara 

delaktig och känna att man som personal kan påverka arbetstempo, uppgifter och liknande 

kan minska den negativa stressen (Frankenhaeuser & Ödman, 1992). Människan kan reagera 

på många olika sätt av stress. Vi kan t.ex. påverkas emotionellt och bli nedstämda, känna oro 

och kan uppleva otillräcklighet (Ekman & Arnetz, 2002). 
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Understimulering kan också utlösa stress. Alla människor behöver utmaningar och stimulans 

för att kunna utvecklas som personer och för att känna sig duktiga och behövda. Att vara 

arbetslös är en situation då stress kan uppstå av understimulering. En annan situation som kan 

utlösa stress är rädslan för att förlora sitt arbete. Känslan av att vara maktlös och att inte ha 

kontroll över livet kan bidra till att människor upplever stress och får följdsjukdomar. För alla 

är det tyvärr inte möjligt att helt kunna påverka sitt arbete eller sin arbetsmiljö i någon större 

omfattning. Då är det extra viktigt att ha en fritid och ett privatliv som kan ge möjlighet till 

avslappning och lugn (Frankenhaeuser & Ödman, 1992). 

 

Symtom på stress kan vara hjärtklappning, hög puls, sömnproblem, muskelspänningar, dåligt 

minne, diarré och ökad produktion av magsaft. Kronisk stress kan ge permanenta skador i 

kroppen som kan leda till svåra sjukdomar (Ekman & Arnetz, 2002). 

 

Det finns fyra personer som haft stor betydelse för stressforskning. Dessa är Cannon, Wolf, 

Wolff och Selye. Cannon har beskrivit kamp och flykt reaktioner. Han studerade 

matspjälkningen med hjälp av röntgen och fann att tarmrörelserna påverkas av emotionella 

tillstånd. Även andra fysiologiska reaktioner, som förberedde människan på flykt och kamp 

noterades. Upptäckterna av inverkan på magen fortsattes sedan av Wolf och Wolff som 

genom en studie kom fram till att magsaftproduktionen och motoriken i magen ökade vid 

ilska. Även Selye har funnit samband mellan känslor och magbesvär. Stressorer, både 

emotionella och fysiska inverkar på individen fysiologiskt (Frankenhaeuser & Ödman, 1992; 

Rydén & Stenström, 2000). 

 

Genom att se över och eventuellt förändra sina levnadsvanor och sin kost kan personen själv 

motverka att bli stressad och få följdsjukdomar. Kaffe och tobak kan förändra mag- och 

tarmkanalens aktivitet och därför rekommenderas personerna med magbesvär att avstå från 

detta. Efter en stressad dag förbränns stresshormonerna i kroppen av motion. Motion ökar 

även utsöndringen av endorfiner, som är kroppens eget morfin. Regelbundna måltider och 

små sådana med mycket frukt och grönt, hjälper magen att hålla ämnesomsättningen igång 

och hålla blodsockernivån stabil (Bruset & Tveiten, 2000; Ehdin, 2002). 

 

Copingstrategier 

Händelser kan inverka och påverka individer olika beroende på vilka copingstrategier 

personen har. Med coping menas de handlingar, ansträngningar, krafter, tankar och känslor 
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som individen använder sig av för att klara av, minimera eller tolerera yttre och inre krav 

(Ekman & Arnetz, 2002). Lazarus och Folkman (1984) delade in copingstrategierna i två 

grupper, probleminriktade och emotionellt inriktade strategier. Genom att medvetandegöra 

dessa kan man se hur personen agerar i olika situationer och varför.  

 

Den probleminriktade strategin anses som mest effektiv då personen inriktar sig på att lösa det 

problem som finns på effektivast sätt. Den emotionella strategin kan leda till grubblerier, 

undvikande av uppgift eller distraktion genom att göra andra saker än det som personen 

egentligen borde göra (Rydén & Stenström 2000). Genom att få en andningspaus, till exempel 

med hjälp av motion eller genom att träffa vänner, kan personen känna att han återfår 

kontrollen och kan åter fokusera på uppgiften (Ehdin, 2002).   

 

Positiva strategier kan hjälpa oss att få problemen att kännas mer hanterbara. En av dessa är 

att se på problemen som något positivt som kan ge erfarenheter för framtiden. Ett annat kan 

vara att be andra människor om råd och hjälp och få del av deras erfarenheter. Detta kan 

också ge en känsla av att man inte är ensam om problemet. Ett stort och bra socialt kontaktnät 

kan hjälpa när problemen känns svåra. Ibland kan de negativa strategierna vara livsfarliga 

som t.ex. en kvinna som förtränger sina magsmärtor och undviker att gå till läkaren (Lazarus 

& Folkman 1984). 

 

Vad som är avgörande för hur en person kommer att reagera beror på hur han eller hon tolkar 

situationen samt hur han eller hon bedömer sina tillgängliga resurser att klara av situationen. 

Hur personen klarar bedömningen och löser situationen är viktigt för hälsotillståndet (Rydén 

& Stenström, 2000). 

 

Österländsk och Alternativ medicin  

Enligt det österländska tänkandet ses människan som helhet och magen är centra för kroppen. 

Både kropp och själ måste få sin del av den energi som vår kropp är beroende av för att uppnå 

balans (Agvaldsson, 1994; Bruset & Tveiten, 2000). Människan består av 98 % energi och två 

% materia. Livsenergin är en blandning av olika sorters energi, kosmisk energi, energi som 

inandas med syret och arvsenergi som finns i DNA. Energi, som kallas qi, flödar genom 

kroppen och finns genom hela livet och kanske även efter dödsögonblicket. Livsenergin tas in 

och balanseras i kroppen och är nödvändig för hälsa och vitalitet. När dessa energier hamnar i 

obalans får vi fysiska, känslomässiga och mentala störningar. Varje obalans/stresstillstånd 
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påverkar kroppsfunktionerna och uttrycks i någon form av fysisk åkomma (Fjällström, 2002). 

Qi är såväl jordisk och materiell som himmelsk och immateriell. Personens fysiska och 

mentala hälsa samt känslomässiga balans är grunden för qi. Det finns olika qi, bl.a. genom 

maten får vi så kallad närings qi som frigörs i magen, omvandlas i mjälten och förs sedan 

vidare till alla inre organ. Enligt den österländska medicinen finns mental energi i hjärtat 

medan känslorna kopplas till matspjälkningssystemet (Baird, 1998). 

 

Många sjukdomar uppstår av otillräckliga mängder qi, exempel vid stress. Om en person är 

känslomässigt upprörd och stressad blir hjärtfunktionen störd och problem med 

matspjälkningen kan uppstå (Baird, 1998). 

 

Metoder som kan användas för att lindra magbesvären är t.ex. massage, zonterapi, 

akupunktur, qigong, yoga, naturmedicin, örtmedicin, känsloterapier och hypnoterapi. Massage 

kan ge en känsla av välbehag och lösa upp spända muskler och känslomässiga spänningar. 

Viss typ av massage kan man själv lära sig t.ex. att massera magen för att reglera 

tarmfunktionen. Ett annat sätt som kan påverka magen är zonterapi, som kan hjälpa kroppen 

att läka sig själv och främja avslappning. För symtomlindring och förbättrad matspjälkning 

masseras fötternas reflexpunkter (Brattberg, 1997; Woodham & Peters, 1998). Akupunktur 

syftar till att få tillbaka balansen i det autonoma nervsystemet. Nålar placeras på speciella 

zoner i huden. Detta stimulerar flödet av qi i kroppen. Kroppen ökar även sin 

endorfinutsöndring, kroppens eget morfin (Agvaldsson, 1994; Woodham & Peters, 1998). 

Qigong är en avslappningsövning som också förbättrar flödet av qi med effekten att hela 

systemet fungerar mera effektivt, även matspjälkningssystemet. Yoga är ytterligare en 

kroppsterapi som används. Genom att inta vissa kroppsställningar underlättas utsöndring av 

slaggprodukter ur kroppen. Yoga kan även öka avslappning och lugna sinnet. Detta kan vara 

ett sätt att hantera stress på (Woodham & Peters, 1998). 

 

Naturmedicin te.x. naturopati kan användas istället för eller som ett komplement till olika 

avslappningsövningar. Finns inte problem med diarré kan kostfibrer och minst två liter vatten 

om dagen hjälpa avföringen framåt i tarmen. Vissa terapeuter rekommenderar yoghurt eller 

tillskott som innehåller snälla bakterier exempelvis Lactobacillus, Acidophilus och 

Bitiaobacillus. Dessa är bra för att återställa balansen i tarmen (Bruset & Tveiten, 2000).  
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I den österländska medicinen används kinesisk örtmedicin. I traditionell kinesisk läkekonst 

förknippas symtomen vid IBS med svaghet i njuren och mjälten, överskott på fuktighet i 

tarmen eller överdrivet med qi i levern. Maskros med magnoliabark är ett exempel på vad en 

terapeut kan ordinera för att lindra uppsvälldhet. För att förhindra förstoppning ordineras 

kinakvanne och mot diarré kan poriasvamp ordineras. Homeopati är ett annat exempel på 

alternativa behandlingsmetoder (Woodham & Peters, 1998).  

 

Även terapier, som påverkar känslorna, s.k. känsloterapier, kan användas för behandling av 

IBS, och här används bland annat psykoterapi. De flesta patienter med IBS uppvisar 

känslomässiga problem som ångest, ilska, depression och sömnproblem. De verkar uppleva 

mer stress än andra och stressen framkallar sammandragningar i tjocktarmen. Psykoterapin 

kan förhindra detta genom att tanke- och beteendemönstret förändras (Woodham & Peters, 

1998). Enligt en studie som gjord av Bertram et al. (2001), ville patienter med IBS gärna ha 

kontakt med en psykiater för bl.a stresshantering. 

 

Hypnoterapi är en annan känsloterapi som används. Terapeuten försöker framkalla ett 

tillstånd av djup avslappning och en värmekänsla i magen. Woodham och Peters (1998) 

beskriver studier som visar att hypnoterapi kan lindra symtomen där medicinsk behandling 

inte har hjälpt. Andra exempel på känsloterapier är autogen träning, biofeedback, avslappning 

och djupandning. Avslappningen och djupandningen görs för att hantera stress och lindra oro 

(Woodham & Peters, 1998).  

 
Problemområde och syfte 
 

Som sjuksköterska kan man möta flera personer som lider av orolig mage såväl patienter som 

personal. Problemet är dolt och svårt för andra att förstå. Sjuksköterskans uppgift är bland 

annat att lindra lidande och främja välbefinnande (SOSFS 1993:17). Att få förståelse för och 

kunskap om hur magbesvären upplevs och hanteras är angeläget. Vid sökning i olika 

databaser har endast ett par studier om personernas egna upplevelser hittats (Dancey & 

Backhouse, 1993; et al., 2001). Hur inverkar en orolig mage på individens dagliga liv? Vad är 

personernas egen erfarenhet? Detta område är inte ännu tillräckligt belyst . 

 
Syftet med den här studien var att beskriva en grupp personers levda erfarenheter och 

upplevelser av orolig mage. 
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Metod 

 

För att komma närmare innebörden av att leva med ”orolig mage” valdes en empirisk 

undersökning med en kvalitativ ansats och genomfördes med en intervjustudie. 

Intervjupersonen kan då förmedla sin situation utifrån ett eget perspektiv och med 

egna ord. Kvale (1997) använder sig av en metod som ligger nära den 

fenomenologiska forskningsmetoden. Detta innebär att forskaren studerar 

människors upplevelse av ett fenomen samt förstår och tolkar innebörden av 

upplevelsen.  

 

Urval 

Fem personer, som lider av ”orolig mage”, valdes genom personliga kontakter eller 

med ett så kallat strategiskt urval. Det gemensamma hos de tillfrågade var att 

samtliga ansåg sig ha sådana problem med sin mage att det hindrade dem i deras 

vardag. Personerna hade symtom som i viss mån liknade kriterierna för IBS men 

hade ännu inte fått någon diagnos. Vi valde att kalla deras åkomma för ”orolig 

mage”.  

 

De fem intervjupersonerna kontaktades och samtliga var villiga att delta i studien. 

Tid och plats avtalades och ett informationsbrev delades ut om studiens syfte och 

tillvägagångssätt (Bil. 1). I brevet informerades om att personernas identitet skulle 

skyddas, och att alla data skulle behandlas konfidentiellt samt att personerna när som 

helst kunde avbryta utan att ange något skäl. Alla namn i intervjuerna togs bort och 

ersattes med intervjunummer och endast intervjuaren kände till informantens 

identitet. Åldern hos deltagarna varierade mellan 23-55 år och de var av både manligt 

och kvinnligt kön. Två var män och de övriga tre var kvinnor. En var studerande 

medan de andra fyra var yrkesverksamma. 

 

Datainsamling 

Enligt Kvale (1997) är intervjuarens uppgift att skapa en så avslappnad miljö och 

tillitsfull kontakt med intervjupersonen som möjligt så att denne lätt kan tala om sina 

känslor och upplevelser. Det ska inte finnas någon tidspress och den intervjuade ska 

känna sig respekterad. Intervjuerna ägde rum under mars månad 2003 och utfördes i 

en lugn och avslappnad miljö för båda parter. De varade cirka 20-40 minuter och 
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spelades in på band. Författarna delade upp intervjuerna emellan sig och endast en 

intervjuare var närvarande vid varje enskild intervju. Att endast en intervjuare 

genomförde intervjun gjorde att intervjupersonen kunde känna sig mer avslappnad. 

Detta gjordes för att ämnet var av känslig natur och för att kunna få så utförliga svar 

som möjligt. Vi har använt oss av en halvstrukturerad kvalitativ intervjumetod. En 

frågeguide som täckte frågeområden användes som stöd under intervjun (Bil. 2). 

Kvale (1997) beskriver en halvstrukturerad intervju som ett samtal mellan två parter 

med ett gemensamt intresse. Öppna frågor används men dessa kan ändra form och 

ordningsföljd under intervjuns gång. 

 

Intervjuerna utfördes som ett samtal med öppna frågor där intervjupersonen själv fick 

reflektera och berätta om sin upplevelse av att leva med ”orolig mage”. Följdfrågor 

ställdes för att komplettera de tidigare frågorna. Enligt Kvale (1997) kallas dessa 

frågor för uppföljningsfrågor. Dessa kan uppmuntra till mer utförliga svar från 

intervjupersonen genom att intervjuaren visar sitt intresse genom att nicka eller ta en 

paus. Genom att intervjuaren vågar vara tyst kan intervjupersonen uppmuntras till 

vidare reflektion och själv styra intervjun vidare i den riktning denne önskar. 

 

Transkribering 

Enligt Kvale (1997) finns det inte endast en standardiserad form för hur intervjuer 

ska transkriberas. Allt beror på avsikten med intervjun. I vår studie bandinspelades 

intervjuerna och transkriberades ordagrant. Alla ord och ljud såsom skratt och 

hostningar togs med i utskriften liksom korta och långa pauser. Detta gjordes för att 

vi under analysarbetet lättare skulle kunna erinra oss själva intervjusituationen. I vår 

studie var känslorna viktiga och vi ansåg det också av den anledningen betydelsefullt 

att återge alla uttryck som skratt, suckar och pauser. Med hjälp av dessa hade vi 

lättare att upptäcka eventuella tveksamheter och känslor och inte misstolka 

eventuella skämt eller uttryck av ironi och övertolka innehållet i intervjuerna. 

 

Analys av data 

Efter transkriberingen lästes samtliga intervjuer upprepade gånger tills innehållet 

kändes bekant. Efter genomläsningen delades texten in i meningsbärande enheter. 

Med meningsbärande enheter menas att texten delas upp i delar som har samma 

innebörd. Därefter gjordes en meningskoncentrering. Enligt Kvale (1997) innebär 
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meningskoncentrering att långa meningar kortas ner till mer koncisa meningar tills 

en förtydligad innebörd av texten framkommer. Ur meningskoncentreringarna växte 

fram ett mönster som vi sedan kunde kategorisera. Dessa fördes samman till teman. 

 

Exempel på hur intervjupersonernas utsaga delats in i meningsbärande enheter och 

hur dessa blivit en meningskoncentrering ges nedan. 

 

Intervjufråga: Hur agerar du när besvären uppstår?  

 

Intervjutext: 

 /Om man är hemma så är det skönt att lägga sig ner och slappna av lite, kanske läsa 

en bok, jag tycker också att det kan vara skönt att lägga över en värmedyna över 

magen, fast jag vet ju inte precis om det hjälper mot det onda, det är mest att det 

känns lite skönare just för stunden/   

 

Exempel på meningsbärande enheter: 

/1 Om man är hemma så är det skönt att lägga sig ner och slappna av lite/ 

/2 kanske läsa en bok/ 

/3Jag tycker också att det kan vara skönt att lägga över en värmedyna över magen, 

fast jag vet ju inte precis om det hjälper mot det onda, det är mest att det känns lite 

skönare just för stunden / 

 

Exempel på meningskoncentrering: 

/När besvären kommer är det skönt att ligga och slappna av/ 

/Att läsa skingrar tankar/ 

/Att använda en  värmedyna upplevs skönt/ 

 

Författarna arbetade gemensamt genom hela analysen med texten tills samtliga var 

eniga om resultatet. Ytterligare har all data lästs av och diskuterats tillsammans med 

handledaren som också såg samma mönster i materialet. 

 

Etiska aspekter 

Intervjumaterialet har behandlats med största konfidentialitet under hela studien 

Enligt Kvale (1997) betyder konfidentialitet inom forskning att privata data såsom 
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namn och adress inte kan kopplas till personerna i studien. Intervjupersonerna 

benämndes därför som Ip 1, Ip 2 etc. Detta för att inte lämna ut personernas identitet. 

I resultatet har flera citat från intervjuerna återgetts men information som skulle 

kunna äventyra informanternas anonymitet har inte tagits med. 

 

Resultat 

 

De kategorier som framkom genom analysen var ”förlorad kontroll”, ”generande”, ”känsla av 

otillräcklighet”, ”begränsat dagligt liv” samt ”hantering”. Resultatet presenteras med hjälp av 

belysande citat. 

 

Intervjupersonerna fick till en början berätta om en specifik situation då magbesvären 

upplevdes som extra besvärlig. Flera berättade om allmänna situationer då de känt sig 

stressade och pressade och då magproblemen uppstått. Situationerna var av återkommande 

karaktär och delar av personernas dagliga liv. Det var svårt för intervjupersonerna att nämna 

specifika händelser med ett par undantag. 

 

Exempel på en specifik händelse ges nedan: 

”Jag var på en fest kan man säga för en vecka sen här, och jag vart riktigt dålig i magen. 

Gick på toa flera gånger, hade jätte ont och till slut vart jag väldigt lös i magen också och det 

är jobbigt för att liksom vi satt och tittade på videofilm och jag var borta på toan ett bra tag. 

Jag var borta fem tio minuter... sen kom jag tillbaka och då hade jag missat väldigt mycket av 

filmen, och då är det så svårt när alla börjar fråga –ska vi spola tillbaka? Och –du har ju 

missat, vad gjorde du?”. (Ip nr fem) 

 

Förlorad kontroll 

Vissa upplevde att de tappade kontrollen över sin kropp när magen krånglade. Magen levde 

liksom sitt eget liv och hela kroppen tycktes bli påverkad utav magproblemen. Magen 

betecknades av många som ett objekt som benämndes som ”den” eller ”han”, vilket visar 

magens självständighet.  

 

”men magen den bryr sig inte om vad jag gör eller inte gör. Han drar igång när han 

behagar”. (Ip nr fem) 
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Flera av intervjupersonerna beskrev en rörande och bubblande känsla som i vissa fall ledde 

till magsmärtor. Gasbesvär, växelvis lös/hård avföring och magsmärtor var också vanliga 

besvär.  

 

”Det är liksom att jag känner ett ja, ja rörande eller att det bubblar i magen kan man säga 

då” (Ip nr fem) 

 

Nästan alla berättade att de ibland besvärades av lös avföring när magproblemen uppstod. 

Hård avföring förekom också hos deltagarna men inte i lika stor omfattning. Avföringens 

konsistens kunde skifta mellan lös och hård i olika perioder. 

 

”Så har jag ju för det mesta, ja gaser i magen och hård i magen och lös i magen om vart 

annat”. (Ip nr ett) 

 

Magsmärtorna beskrevs som en känsla av knip eller kramp och var ofta lokaliserad till 

mellangärdet. Även illamående kunde ibland kopplas till magbesvären. 

 

”Det kan börja med att det känns som om man är hungrig med ett sug som tilltar då och 

tillslut kan det bli mer som en stark värk i mellangärdet”. (Ip nr fyra) 

 

Generande 

Gasbesvären upplevdes ibland som det största och vanligaste symtomet. Dessa kunde orsaka 

stark smärta då personen inte kunde eller ville släppa väder. Vissa beskrev att de led av 

gasbesvär varje dag och upplevde detta som mycket besvärligt eftersom de kände oro över att 

omgivningen skulle kunna märka av deras oroliga mage.  

 

”Det är sällan man inte har det i alla fall, gaserna. De är alltid där”. (Ip nr fem) 

 

Samtliga tyckte att de fick besöka toaletten oftare än normalt när de hade magbesvär. De 

kunde få besöka toaletten upp till tre gånger i timman när besvären var som värst. Ibland 

upplevdes toalettbesöken vara så många att de beskrev en känsla av att behöva gå på toaletten 

hela tiden. Någon beskrev det som att denne nästan bodde på toaletten. De flesta upplevde 

också att de fick sitta längre tid på toaletten än vad de trodde andra gjorde trots att de inte var 
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hårda i magen. Magbesvären och gaserna tycktes inte försvinna men dock lindras något vid 

toalettbesök. 

 

”Jag får gå oftare på toa och framför allt så tar det längre stund än för andra, även om jag 

inte är hård i magen så tycks det ta längre tid”. (Ip nr ett) 

 

Att lida av orolig mage är förenat med skam- och pinsamhets- känslor. De flesta av 

intervjupersonerna ansåg det vara svårt att prata om sina problem med andra människor. Flera 

nämnde att de endast hade några få närstående som de kunde vända sig till så att de kunde 

ventilera problemen. Av rädsla för att omgivningen skulle bilda sig en negativ uppfattning om 

dem avstod intervjupersonerna från att berätta öppet om sina magbesvär. 

 

”Man vill helst inte berätta för alla för det är pinsamt, man tänker ofta så här; -vad kommer 

de att tycka om mig om jag berättar det här?... Någon kan tycka att det är frånstötande eller 

äckligt och det vill jag inte att folk ska tycka om mig”. (Ip nr fem) 

 

Skamkänsla framkom även när samtalet kom in på sjukdomsdiagnos. En rädsla för 

undersökningar såsom rektoscopi, coloscopi och gastroscopi fanns bland deltagarna. Dessa 

undersökningar var starkt förknippade med obehagskänslor och en rädsla för ett eventuellt 

cancerfynd. 

 

”Jag vill inte göra någon rektoskopi, vad hemskt!…eller ha något nedkört i halsstrupen och 

att dom ska kolla. Och tänk sedan om man får beskedet; -nej, det var inte stressmage, det var 

cancer, ännu värre! Fast i slutändan vore det ju bättre om man fick veta det, men jag lider 

nog hellre än att gå och få hjälp.” (Ip nr fem) 

 

Känsla av otillräcklighet 

Samtliga intervjupersoner upplevde att besvären uppkom eller förvärrades vid stressiga 

situationer. Ordet stress innefattade här framför allt stress som uppkom i arbetslivet. 

Stressupplevelsen kunde beskrivas som en känsla av att det var många som drog i dem, 

många uppgifter som skulle utföras samtidigt eller som ett stort arbetstryck. 

 

”En är uppe i 180 hela tiden då, en kan ju aldrig koppla av helt utan en har ju det i sig hela 

tiden att en ska hålla på, ja varje dag och jobba jämt då”. (Ip nr två) 
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Tidspress och höga krav i arbetet kunde vara utlösande faktorer för magproblemen. Dessa 

orsaker nämndes i samtliga intervjuer. När kraven var för höga och tiden knapp kunde detta 

leda till en känsla av otillräcklighet som kopplades ihop med uppkomsten av magproblemen.  

Dessa kunde även uppkomma efter en stressig situation i samband med att personen 

slappnade av, men vanligast var dock att de uppkom tillsammans med stressen. 

 

”I förra veckan så kände jag besvär för då var det ganska pressat en dag, mycket tider att 

passa och jag märkte att tiden var knapp”. (Ip nr fyra) 

 

Det var inte enbart stress i arbetet som kunde utlösa stressreaktioner enligt deltagarna, utan 

även händelser i privatlivet såsom bråk med partner eller att de begått något misstag togs upp. 

Starka känslor kunde leda till att personen spände sig och detta kunde då vara en utlösande 

faktor för magproblemen. 

 

”När jag skulle få mitt första barnbarn och min dotter låg inne på sjukhus. Gud vad jag var 

nervös, så det behöver ju inte bara vara dålig stress som utlöser problemen i magen. Jag 

hade så ont i magen och sprang nästan på toaletten hela tiden ”. (Ip nr fyra) 

 

Andra stressrelaterade symtom än magproblem framkom i intervjuerna såsom återkommande 

huvudvärk och bröstsmärtor. 

 

Problemen med orolig mage började för någon redan i tonåren, men för de flesta bröt de ut i 

vuxen ålder. Besvären ansågs även kunna bryta ut i samband med stora förändringar i 

livssituationen såsom att börja studera eller flytta hemifrån. 

 

Tidsperioderna när magproblemen uppstod kunde variera kraftigt mellan intervjupersonerna.  

Problemen ansågs kunna förvärras under vissa tider på året såsom vår eller höst för vissa, 

medan andra tyckte att problemen uppkom av och till. Samtliga deltagare hade besvär med 

orolig mage varje vecka, och några upplevde att de haft någon form av besvär i stort sett varje 

dag. 

 

”Det går i perioder. Jag kan tycka att jag är sämre på våren och hösten. Men ja, det går lite 

upp och ner”. (Ip nr fyra) 
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Begränsat dagligt liv 

Det dagliga livet påverkades i olika grad av magen och magbesvären kunde påverka 

personerna psykiskt, emotionellt och socialt. Detta tog sig uttryck i missnöje över kroppen, 

irritation, trötthet och en känsla av att inte fungera till hundra procent. Magbesvären fick även 

praktiska konsekvenser såsom nödvändig tillgång till toalett. 

 

”Det är klart att det påverkar mitt dagliga liv så att det påverkar mig de dagar då jag har de 

här problemen för jag blir ju lättirriterad och känner liksom att…jag är missnöjd med mig 

själv på något vis för jag är ju i övrigt fullt frisk”. (Ip nr två) 

 

Det sociala livet påverkades hos de tillfrågade. En deltagare berättade att hon fick avvika från 

tillställningar och avstå från att träffa sina vänner när magproblemen var som värst. En rädsla 

för att ingå ett parförhållande på grund av oro för vad partnern skulle tycka framkom också.  

 

Eftersom stressrelaterade magproblem ofta uppkom på arbetet så fanns funderingar kring vad 

arbetskamraterna ansåg om dem och deras problem. Några ville inte visa sina problem på 

arbetsplatsen och fortsatte arbeta trots att magbesvären fanns där.  

 

”Man kan ju inte lägga sig på jobbet, vad hade arbetskamraterna sagt om det tro?…det är ju 

ingenting som man pratar om i fikarummet precis”. (Ip nr tre) 

 

Deltagarna var tvungna att ha tillgång till toalett när de hade magbesvär. Att inte ha tillgång 

till toalett i alla lägen upplevdes som orosmoment. De flesta tyckte att det var besvärligt att 

behöva gå på toaletten ofta och länge dels på grund av att de oroade sig för omgivningens 

reaktioner och dels för att det upptog mycket av deras tid.  

 

”När man sitter i skolan, du har lektion och känner hur hela magen börjar bubbla och det 

börjar göra ondare och ondare. Tillslut vet du inte vart du ska ta vägen. Du går iväg, och du 

går på toan, du försöker få ut alla gaserna, det hjälper inte för de kommer hela tiden”. (Ip nr 

fem) 

 

Hantering 

Intervjupersonerna hanterade magproblemen på olika sätt när de väl uppstått, ändå trodde 

samtliga att de inte agerade på något särskilt sätt för att lindra eller förebygga sina magbesvär. 
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Det visade sig dock att alla hade någon eller några metoder som de använde sig av så som att 

tänka på något annat. 

 

”Jag gör ingenting då utan jag försöker skjuta problemet framför mig, för att slippa det 

bekymret då.” (Ip nr två) 

 

Att gå på toaletten efter frukost kunde vara en förebyggande åtgärd för att begränsa antalet 

toalettbesök under dagen. Denna problemhantering bidrog även till en känsla av lugn eftersom 

personen kunde släppa tankarna på toalettbesök eftersom det då redan var avklarat. 

 

”…man har ju vissa rutiner, i alla fall har ju jag det typ…då som på morgonen när man äter 

frukost så går en ju direkt på muggen efteråt liksom…en tänker det att det är lika bra att göra 

det på en gång så har en gjort det då”. (Ip nr två) 

 

Att vila eller slappna av var det vanligaste sättet att hantera problemen på när magbesvären 

uppkom. Det var inte alltid lägligt att lägga sig och vila överallt som t.ex. på arbetsplatsen. De 

flesta använde dock denna metod. Någon nämnde att en värmedyna också kunde ge tillfällig 

lindring av besvären. 

 

”Om man är hemma så är det skönt att lägga sig ned och slappna av lite. Kanske läsa en 

bok”. (Ip nr tre) 

 

Förutom vila ansågs motion kunde lindra magbesvären, men ibland kunde det vara svårare att 

kontrollera gaserna vid vissa rörelser. Motionsformer som nämndes var promenader, joggning 

och viss gymnastik. 

 

”Det finns väl viss gymnastik som kan lätta... om man är stressad så är det gymnastik eller 

någon form av motion väldigt bra för man kanske lugnar ner sig lite”. (Ip nr fem) 

 

”Ibland kan det vara svårare när man motionerar för det kan pressa på och att det är inte 

speciellt kul om man går och gymmar så känner man hur man ligger där och…nu kanske jag 

inte borde göra den här rörelsen precis nu för då kommer jag inte kunna hålla in det 

här”[gaserna]. (Ip nr fem) 
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Någon form av födointag kunde förvärra magbesvären. Någon trodde antalet toalettbesök 

kunde minskas genom att rationalisera bort maten. Följden av detta blev att personen hade ett 

stort och snabbt födointag när denne väl åt. Dessutom intogs maten på kvällen efter arbetet för 

att slippa besvär under dagen. Att använda snus för att minska aptiten var en annan metod 

någon använde sig av. Kaffe ansågs kunna förvärra magproblemen, och ett par av 

intervjupersonerna undvek därför kaffeintag, även om ingen av dem direkt upplevde någon 

förbättring av detta. Rent kostmässigt ansågs starka kryddor, alltför fet mat och en kraftigt 

fiberrik kost kunde förvärra problemen.  

 

” Jag kan låta bli att äta sånt som oroar magen, exempelvis kaffe eller starka kryddor eller 

så…” (Ip nr fyra) 

 

”Man kan ju undvika extremt fet mat. Det kan jag ju tänka mig är en bidragande faktor”. (Ip 

nr fem) 

 

Vissa av informanterna hade provat olika läkemedel för att lindra besvären. Någon 

intervjuperson berättade om ett försök att lindra besvären med hjälp av Novalucol tabletter, 

dessa hade dock ingen effekt. Mediciner mot magbesvär ansågs i allmänhet inte alltid ha 

någon direkt verkan.  

 

”Ett tag så åt jag sådana här Novalucol tabbletter och trodde att det skulle hjälpa då men det 

gjorde det inte.” (Ip nr två) 

 

Det fanns deltagare som inte lät magproblemen styra deras liv utan försökte leva som vanligt 

trots svåra besvär. Att försöka tänka på annat och att besvären var övergående kunde ses som 

en taktik för att klara detta. 

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva en grupps personers levda erfarenheter och upplevelser av 

orolig mage och därför användes en kvalitativ undersökningsmetod. Litteratur som beskrev 

upplevelsen av orolig mage var svår att finna. Den mesta litteraturen som fanns var inriktad 
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på det medicinska området, varför en kvalitativ intervjustudie ansågs vara relevant. Eftersom 

intervjupersonerna själva berättade om sina situationer anser vi att syftet har uppnåtts. 

Intervjuerna skulle eventuellt ha kunnat återge en tydligare bild av den personliga 

upplevelsen. Kvale (1997) skriver att lära sig bli intervjuare sker genom övning. Böcker kan 

aldrig ge samma kunskap som övning och denna studie får därför betraktas som ett 

inlärningstillfälle. Ämnen som berördes kunde upplevas som genant, vilket ledde till att 

intervjupersonerna möjligen inte öppnade sig fullt ut. En annan anledning kunde ha varit att 

intervjuarna var oerfarna och inte ställde tillräckligt med följdfrågor. De svar som ändå 

erkändes i de fem intervjuerna har emellertid väl stämt överens med innehållet i den litteratur 

som hittats.  

 

Urvalet skedde genom personlig kontakt. Detta kan vara till både fördel och nackdel. Vissa 

personer kan uppleva det hämmande att tala med någon känd, medan andra finner det lättare 

och kan tala friare med någon de känner. I denna studie tycktes den personliga kännedomen 

endast ha varit till fördel eftersom informanterna delgett information om även genanta 

situationer och de därmed troligen kände sig trygga med intervjuaren.  

 

Bandspelare användes under intervjuerna. Enligt Kvale (1997) kan intervjuaren använda sig 

av bandspelare för att kunna koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Först skrevs 

transkriberingen ned ordagrant från bandet. Ur denna text identifierades meningsbärande 

enheter, vilka sedan koncentrerades till att innehålla kärnan i det sagda. Validiteten i arbetet 

stärks genom att analysens steg till viss del går att följa i arbetet. Hur väl de valda citaten 

passar med beskrivningen belyser också analysens trovärdighet. Ytterligare stärks resultat 

som framkom i studien också av resultatet vi funnit i annan litteratur.  

 

Resultatdiskussion 

Innebörden av att leva med orolig mage beskrevs som förlorad kontroll, generande, känsla av 

otillräcklighet, begränsat dagligt liv samt hantering. Den förlorade kontrollen beskrev 

deltagarna som hastigt uppkomna magsmärtor, gasbesvär och växelvis lös/hård avföring. 

Dessa symtom är alla beskrivna i litteraturen. Bladh (2003) skriver att de vanligaste 

symtomen är förstoppning växelvis med diarréer, illamående, väderspänningar och 

magsmärtor som ofta kan lokaliseras till nedre delen av magen.  
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Bröstsmärtor och huvudvärk var andra besvär som deltagarna led av. Enligt Abrahamsson 

(1996) kan hjärtklappning, ospecificerad bröstsmärta, migrän och annan huvudvärk ingå i 

symtombilden för IBS. 

 

Ett symtom som nämns i litteraturen men som inte framkom i intervjuerna är en känsla av 

svullnad eller uppblåsthet i magen. Men eftersom alla informanter nämnde gasbesvär som ett 

problem kan de också ha upplevt magen som uppsvälld i samband med detta (Bengtsson & 

Eriksson, 1997; Bladh, 2003).  

 

I vår studie framkom att intervjupersonerna inte gärna talade med vem som helst om sina 

magbesvär men trodde ändå att omgivningen skulle ha förståelse för dem om de berättade. 

Allt som har med tarm, avföring och otrevlig lukt anses som genant och pinsamt i västvärlden. 

Det som är mellan naveln och knäna pratar man helst inte om. I USA och Storbritannien har 

toaletten döpts om till restroom eller bathroom eftersom det anses förargelseväckande att 

fråga efter toaletten (Ekman & Arnetz, 2002).  

 

Samtliga av deltagarna upplevde att deras magbesvär förvärrades vid stressiga situationer och 

när de upplevde en känsla av otillräcklighet. Matspjälkningssystemet påverkas av personens 

sinnestillstånd och det autonoma nervsystemet. Vid stress stimuleras det sympatiska 

nervsystemet och det parasympatiska som styr matspjälkningsorganen hämmas. Mer energi 

lagras i rörelseorganen medan de inre organen blir lidande. Detta är en av anledningarna till 

att magproblem ofta kan kopplas till stress och oro (Weil, 1999; Bladh, 2003).  

 

Någon nämner att besvär blev värre i samband med bråk när hon och hennes pojkvän bråkade. 

Inre stress kan uppstå genom olika svårigheter eller bakslag i livet som t.ex. skilsmässa eller 

arbetslöshet. Känslor som aggressivitet, rädsla och depression kan då uppstå och sätta 

nervsystemet ur balans samt orsaka en rad stressrelaterade sjukdomar. Det är därför viktigt 

hur vi hanterar vardagens svårigheter så vi inte lagrar negativa känslor inom oss utan på olika 

sätt lär oss att hantera dem och gå vidare (Weil, 1999).  

 

Vi har inte kunnat se någon större skillnad mellan kvinnor och män i vår studie eftersom 

deltagarna var få och endast två av dem var av manligt kön. Det som kunnat ses var att 

männen nämnde att oron i magen uppkom i situationer då det var ont om tid och mycket att 

göra. Kvinnorna nämnde även detta som en utlösande faktor, men lägger även till andra 
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faktorer som var av mer emotionell karaktär som t.ex. bråk med pojkvännen. Orolig mage är 

3-4 gånger vanligare bland kvinnor än män (Jarret, Heitkemper, Cain, Tuftin, Walker, Bond 

& Levy, 1998; Ekman & Arnetz, 2002). Enligt Dotevall (2001) är kvinnan mer mottaglig för 

stress och mer påverkad av negativ stress än mannen. Detta kan bero på att höger hjärnhalva 

styr det emotionella tänkandet, som enligt samma författare tycks ha störst betydelse för 

kvinnan. Dotevall (2001) menar vidare att mannen till största del styrs av vänster hjärnhalva 

och har lättare att hantera och förtränga negativa emotioner. Kvinnorna i vår studie tycktes ha 

lättare att prata om sina magproblem än vad männen hade. Att kvinnor har lättare att uttrycka 

sina känslor och erkänna att de blir påverkade av sina magproblem stärks av Corney och 

Stanton (i Dancey och Backhouse, 1993).  

 

Deltagarna i studien kände sig trötta och att de inte fungerade till hundra procent när de hade 

magbesvären. Detta skulle kunna kopplas samman med brist på viktiga vitaminer och 

mineraler. Personer med orolig mage kan därför behöva någon form av vitamin- 

mineraltillskott (Bladh, 2003). Det är inte bara sinnestillståndet som kan påverka magen utan 

magen kan även påverka sinnestillståndet. Personer som är stressade eller oroliga har svårt att 

tillgodogöra sig matens alla vitaminer och mineraler vilket kan leda till minskad aptit och 

senare även näringsbrist (Ehdin, 2002; Bladh, 2003).  

 

Begränsat dagligt liv beskrevs som behov av närhet till en toalett. Toalettbesöken var för 

deltagarna ett problem som kan kopplas till diarréer och att de upplever sig få spendera längre 

tid på toaletten än andra. Regelbundna toalettvanor är viktigt samt att ha lugn och ro när 

tömning ska ske. Detta eftersom det är det parasympatiska nervsystemet som styr 

tömningsreflexen (Bladh, 2003). 

 

Hanteringsmetoder som beskrevs var bl.a. avslappning, som är något individuellt. Alla måste 

hitta sitt eget sätt att slappna av. En av deltagarna nämner att hon lägger sig för att läsa en bok 

när hon vill slappna av. En annan använde sig av värmedyna. Värme av olika slag kan ha en 

gynnsam effekt mot magsmärtor (Bladh, 2003). Varma bad och varma drycker är sätt som 

rekommenderas av Meadows et al (1997). Att stanna upp och andas var för en annan ett sätt 

att lugna ned sig. Andning har en stor inverkan på psyket och kroppen. Det första steget mot 

avslappning är att andas rätt (Weil, 1999). Djupandning med buken är det bästa sättet att helt 

syresätta lungorna. Inandning sker genom näsan eftersom näsans flimmerhår fångar upp små 

partiklar. Partiklar som kan vara skadliga för kroppen, dessutom så värms luften upp innan 
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den når lungorna. Utandning kan ske genom munnen (Ehdin, 2002). Avslappning var något 

som samtliga av deltagarna använde sig av för att lindra sina besvär. Det finns många olika 

sätt att slappna av på. Till exempel rekommenderar Weil (1999) kamomillte och 

pepparmyntste vilka verkar avslappnande. Pepparmynta har även en positiv inverkan på 

matspjälkningen.  

 

Ingen av informanterna nämnde att de använde sig av massage. Detta kan vara en utmärkt 

avslappningsmetod då kroppsmusklernas spänningar får en chans att lösas upp och psyket kan 

få vila (Meadows et al., 1997; Weil, 1999). Även meditation beskrivs underlätta, vilket 

innebär att koppla bort vardagen och fokusera inåt en stund. Detta för att komma i balans och 

känna ett inre lugn. Övningen ska ge inre styrka och kraft (Ehdin, 2002). 

 

Motion ansågs av deltagarna som ett sätt att lindra magsmärtorna på. De använde sig av 

motionsformer som joggning, promenader och gympa. Detta bekräftas av Meadows et al. 

(1997) och Weil (1999). Motion anses vara avslappnande men i första hand så sänker den 

stressnivån i kroppen. Träning i olika former kan dämpa oro, depression och ångest. Yoga är 

en motionsform som verkar avslappnande på kroppen samt lugnar oro (Ehdin 2002).  

Regelbunden motion har störst positiv effekt, men det kan även fungera i akuta situationer 

som t.ex. vid stark ilska och upprördhet. Överflödig energi försvinner vid spontan motion, 

men hjälper inte vid långvarig stresshantering (Weil, 1999). Motion kan hjälpa till att 

återställa qi flödet i kroppen (Baird 1998), förhindra förstoppning och öka tarmens motorik. 

Det har även andra positiva egenskaper som att förbättra blodcirkulationen och stimulera 

frisättandet av goda hormoner i kroppen som t.ex. endorfiner och oxytoxin. Dessa hormoner 

lindrar smärta och får oss att må bra (Ehdin, 2002). 

 

Flera av deltagarna förknippade magbesvären med någon form av födointag. Någon berättade 

att han lät bli att äta för att slippa behöva gå på toaletten. När han väl åt så var portionerna 

stora och intogs fort. Stora måltider som intas alltför sällan kan leda till magsmärtor och 

förvärrade problem. Små måltider med kortare intervall är bättre eftersom blodsockernivån 

hålls jämn samt att magen får mer tid på sig att behandla födan. Genom att äta lugnt och tugga 

maten väl sväljs inte lika mycket luft som vid ett snabbt födointag. Detta gör att det blir 

mindre gaser i tarmen och att magen inte känns lika uppsvälld (Weil, 1999; Ehdin, 2002). 

Gaser i magen och uppsvälldhet kan förvärras av med tuggummituggande eftersom personen 

sväljer mycket luft. Personer med orolig mage bör undvika tuggummin med sorbitol eftersom 
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matspjälkningssystemet har svårt att bryta ned ämnet och kan leda till diarré (Weil, 1999). 

Sorbitol är ett sötningsmedel och används ofta i lightprodukter och tuggummi. Stora intag av 

detta kan framkalla diarré och magsmärtor (Burden, 2001). 

 

Kaffe nämndes som en förvärrande orsak och deltagarna försökte därför undvika det. Koffein 

aktiverar det sympatiska nervsystemet. Kaffet bidrar därför till rastlöshet, oro och ängslan. 

Detta leder i sin tur till avslappningssvårigheter, rastlöshet och sömnlöshet (Weil, 1999; 

Bladh, 2003). Bladh (2003) nämner även kolsyrad dryck kan förvärra besvären vid irriterad 

tarm.  Weil (1999) anser att kostbehandling är viktig vid magbesvär. Några av de förslag på 

kostförändringar som han tar upp är uteslutning av stimulerande medel så som kaffe och 

tobak, laktosfri kost samt ett undvikande av produkter innehållande sorbitol. Även Burden 

(2001) anser att laktos, koffein och sorbitol i större mängder bör undvikas vid magbesvär. 

Koffein har en stimulerande effekt på tarmmotoriken och kan irritera magslemhinnan.  

 

Starkt kryddad och även fet mat ansåg deltagarna kunna förvärra magbesvären. Detta finns 

belägg för i litteraturen (Bladh, 2003). De flesta personer, som lider av orolig mage, har någon 

form av livsmedelsintolerans. Överkänslighet mot laktos eller gluten är vanligt. Personer som 

lider av orolig mage kan utesluta dessa ämnen ur kosten en kortare tid för att se om det har 

någon positiv inverkan på magen (Bladh, 2003).  

 

Fiberrik kost har en positiv verkan på magmotoriken. Fibrer motverkar såväl förstoppning 

som diarré. Övervägande litteratur förespråkar ett högt fiberintag vid orolig mage, men i 

studien framkom att grov fiberrik kost kunde förvärra problemen. Att problemen kunde 

förvärras av ett högt fiberintag beskrivs även av Bengtsson och Eriksson (1997) samt av 

Woolner och Kirby (2000).  

 

Personerna i studien försökte lindra sina magbesvär med hjälp av olika läkemedel. Dessa hade 

dock ingen tillfredsställande effekt. Weil (1999) anser att läkemedel inte ska användas utan 

förespråkar en mängd andra alternativ såsom kostbehandling. Meadows et al. (1997) menar 

att läkemedelseffekten kan variera från individ till individ. Oftast lindras endast symtomen 

men orsaken till besvären kvarstår. Ibland uteblir effekten helt och ibland är effekten bara 

kortsiktig. Vissa deltagare nämnde att de använde sig av vissa läkemedel för att försöka bota 

sin oroliga mage. Enligt Abrahamsson (1996) bör läkaren i samråd med patienten se över 

medicinerna. Vissa kan förvärra magbesvär och bör därför om möjligt sättas ut. Exempel på 
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läkemedel som påverkar magen negativt är betablockerare och analgetika av opiattyp. 

Preparat som kan hjälpa mot magbesvär kan vara bulkmedel som kli eller Isphagula vid 

förstoppning, antikolinergika då spastiska smärtor ingår i symtombilden och loperamid vid 

diarréer. Vid gasbesvär kan silikoner som Dimetikon användas. Även psykofarmaka som 

sedativa kan användas temporärt (Abrahamsson, 1996). 

 

Det fanns bland intervjupersonerna en oro för att genomgå vissa undersökningar. Många som 

lider av orolig mage lider i tysthet eftersom de inte vill låta sig undersökas p.g.a otrevliga 

undersökningsmetoder och eventuella tråkiga sjukdomsbesked (Dancey & Backhouse, 1993). 

Förutom de metoder som nämnts i bakgrunden tar Meadows (1997) upp olika 

undersökningsmetoder som används vid magbesvär. Exempel på metoder är ultraljud, 

bladderscan på gallan, sigmoideumscopi samt förberedelser inför undersökning såsom 

läkemedel av olika slag och fasta. Diagnos ställs genom att utesluta andra sjukdomar. Hb och 

SR är blodprover som alltid tas. Även Petersson (1994) nämner flera av dessa 

undersökningsmetoder i samband med magbesvär. 

 

I en studie gjord av Letson & Dancey (1996) beskrivs att samhället kan ha en negativ syn på 

magbesvär. Vad som är viktigt att belysa är att även sjukvården enligt denna studie har en 

negativ och delvis felaktig syn på magbesvär och IBS. En större del av de deltagande 

sjuksköterskorna ansåg att IBS patienter och personer med magbesvär hade svaga psyken, var 

självupptagna och var allmänt svåra att ha att göra med. De ansåg att personerna slösade med 

läkarnas tid och var väldigt krävande. Dessutom ansåg de att kunskapen om sjukdomen var 

alldeles för dålig samt att de själva hade en för dålig förståelse för dessa personer (Letson & 

Dancey, 1996). De drabbade måste alltså inte bara lära sig leva med de svåra och ibland 

pinsamma symtomen utan även med omgivningens och dessvärre även sjukvårdens negativa 

reaktioner på besvären (Letson & Dancey, 1996; Meadows et al., 1997). Vi som 

sjuksköterskor måste uppmärksamma dessa personer och ta deras problem på allvar. 

Förståelsen för dessa människor måste öka, dels genom mer kunskap inom ämnet och dels 

genom att ta problemen på allvar. Tålamod och empati är i detta avseende viktiga egenskaper 

hos sjuksköterskan.  

 

Konklusion 

Resultatet som framkommit i den här studien är att ”orolig mage” är ett stort problem som 

behöver uppmärksammas. Besvär som har med magen att göra är ett skambelagt ämne som 
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människor ogärna diskuterar. Under studiens gång har det framkommit att många personer 

med orolig mage upplever att sjukvården inte tycks ta dem på allvar och bagatelliserar deras 

problem. Detta kan grunda sig i att vårdpersonalen inte har tillräcklig kunskap och förståelse 

för deras besvär. Ett gott bemötande är viktigt för patientens välbefinnande. Ämnet är idag 

högaktuellt och har nyligen uppmärksammas även inom dagspressen (Kappel, 2003), vilken 

ytterligare belyser betydelsen av ett gott bemötande. 
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Bilaga 2 

 
Frågeguide       

 

1. Beskriv en situation som för dig upplevdes handikappande 

 

- Hur yttrade sig symtomen? 

- Hur länge varade besvären? 

- Vad gjorde du? 

- Hur upplevde du situationen? 

 

2. Hur ofta uppkommer besvären? 

 

3. När uppkommer besvären? 

- Speciella situationer? 

 

4. Hur agerar du när besvären uppstår? 

- Har du några speciella knep? 

 

5. Hur påverkar magbesvären ditt dagliga liv? 
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