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SAMMANFATTNING 

Typ 2-diabetes är en växande sjukdom i befolkningen där bland annat äldre är en riskgrupp. 

Samtidigt som sjukdomen växer ökar även kostnaderna. En livsstilsförändring är en stor del 

av behandlingen vid typ 2-diabetes. Det förekommer flertal faktorer som tyder på positiva 

effekter vid förebyggande arbete bland äldre där bland annat ekonomiska och hälsomässiga 

vinster presenteras. En studie har genomförts med en kvalitativ ansats där 

datainsamlingsmetoden utgjordes av en semistrukturerad-intervjustudie. Syftet med studien 

var att undersöka hur äldre upplever det dagliga livet med diagnosen typ 2-diabetes med 

Känsla av sammanhang som referensram. Ett målinriktat urval där urvalskriterierna var att 

rekrytera personer som var 65 år eller äldre med typ 2-diabetes, resulterade i att fem 

intervjupersoner valdes. Analysmetoden utgjorde en manifest innehållsanalys. Resultatet 

visar att sjukdomen bidrar med förändringar och påverkar livet efter diagnosen, även behov 

av att samla kunskap kring sjukdomen förekom. Upplevelser av befintligt samt obefintligt 

stöd nämndes, och att behandlingsalternativen var positivt anordnade. 

Diabeteskomplikationer var något som var oroväckande, faktorer i livet så som att vara 

ensamstående, att resa bort samt att ge upp saker som gav tillfredsställelse var något som 

försvårade. Det förekom brister i hälso- och sjukvården samt behov av utökad 

patientundervisning. Slutsatsen blev att livet påverkas något av typ 2-diabetes och stödjande 

samt hindrande faktorer upplevs av diabetespatienter, fortsatt förebyggande arbete bör 

fokuseras inom området för att möjliggöra hälsa och förbättra folkhälsan.  

 

Nyckelord: hälsa, kvalitativa intervjuer, Känsla av sammanhang, livsstilsförändringar, typ 2-

diabetes, äldre.  

  



ABSTRACT 

Type 2 diabetes is a growing disease in the population which includes that older people are a 

risk group. With the disease grows even cost’s. A lifestyle change is a major part of the 

treatment for type 2 diabetes. There are several factors that suggest positive effects on 

prevention among the elderly where, among other things, economic and health benefits are 

presented. A study has been conducted with a qualitative approach in which data collection 

method consisted a semi-structured interview. The aim of the study was to investigate how 

older experiencing daily life with a diagnosis of type 2 diabetes with Sense of coherence as a 

theoretical framework. A purposeful sampling where the selection criteria was to recruit 65 

years or older people with type 2 diabetes, resulting in five interviewees were chosen. The 

method of analysis constituted a manifest content analysis. The result shows that the disease 

contributes to change and affect life after diagnosis, also the need to gather knowledge about 

the disease occurred. Experiences of existing and non-existent support was mentioned, and 

that treatment options were pleasantly arranged. Diabetes complications was something that 

was disturbing and factors in life so as to be single, to go away and to give up the things that 

gave satisfaction was something complicated. There were deficiencies in health care and the 

need for enhanced patient education. The conclusion was that life is affected when diagnosed 

type 2 diabetes and supportive and hindering factors were experienced by diabetic patients, 

continued preventive efforts should be focused in the area to allow health and increase public 

health.  

 

Keywords: elderly, health, lifestyle changes, qualitative interview, Sense of coherence, type 2 

diabetes.  
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1 INTRODUKTION 

Diabetes är en folksjukdom som drabbar allt fler i befolkningen. Sjukdomen drabbar vuxna 

och äldre, och av åldersgruppen 65-84 år har cirka 17-18 procent typ 2-diabetes i Sverige. 

Detta är ett folkhälsoproblem då det genererar kostnader för samhället samt mänskligt 

lidande. Den största behandlingen vid typ 2 diabetes är en livsstilsförändring där en stor del 

är att sköta egenvård. Tidigare studier har påvisat problematik med livsstilsförändringar då 

patienterna med typ 2- diabetes kan känna en svårighet med att genomföra flera 

förändringar samtidigt samt svårigheter i att leva som förut.  

Ohälsa är en kostnad för samhället och medför mänskligt lidande. Det förekommer ohälsa 

bland typ 2-diabetespatienter och därmed bör ämnet belysas kring hur dessa personer 

upplever sitt liv efter diagnosen och om ohälsa kan minskas.  

Författaren valde att skriva om detta ämne för att typ 2- diabetes är en växande sjukdom som 

drabbar allt fler personer. Äldre har en predisposition för sjukdomen och har då större risk 

att drabbas av den, vi blir även allt fler äldre vilket då kan leda till att sjukdomen ökar allt 

mer. Ämnet kan vara av relevans att belysa då ett förebyggande arbete kan leda till minskat 

lidande och en ökad folkhälsa. Till detta hör att äldre är en grupp som anses utsatt gällande 

ojämlikhet i hälsa och att prioritera äldres hälsa skapar många vinster i samhället, såväl 

ekonomiska som hälsomässiga. Förhoppningen med denna studie är att belysa ämnet då 

äldre är en lågprioriterad grupp och det anses därmed motiverat att satsa på dessa.  

2 BAKGRUND 

Health is a state of complete physical, social and mental well-being, and not merely the 

absence of disease or infirmity. 

(World Health Organization, 1948, s. 1). 

En annan definition på hälsa benämns av Winroth och Rydqvist (2008), de menar att 

uppleva hälsa är att må bra och att inneha tillräckliga resurser för att klara av kraven ens 

vardagliga liv ställer. Denna definition belyser vikten av att se hälsa som en resurs i ens liv för 

att möjliggör förverkligandet av personliga mål och tillfredställandet av behov. Att arbeta 

med att främja hälsa kan därmed möjliggöra individers kontroll över sin egen hälsa. 

Att arbeta med folkhälsa bör främst vara inriktat på ett främjande av hälsan. Ett främjande 

av hälsa består av processen som möjliggör hälsa. Med detta skapas en ökande kontroll bland 
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människor över den egna hälsan och även möjligheten att förbättra den. Genom att utgå ifrån 

en helhetssyn på människors erfarenheter och upplevelser ges en bred möjlighet till en 

förståelse kring hälsans villkor. Det hälsofrämjande arbetet bör fokusera på bland annat 

möjligheter att påverka vardagslivet samt att öka och förstärka människans vardagsmakt. 

Sett ur ett folkhälsoperspektiv är det även betydelsefullt för människor att kunna inverka på 

egna livsvillkor. En strävan ifrån regeringen är att främja människans ansvar, intresse och 

möjlighet till hälsa. En viktig ansats inom det hälsofrämjande arbetet är att ge människor 

möjlighet att kunna ta makt över sitt egna liv samt att finna inre motivation snarare än yttre 

styrning (Socialdepartementet, 2008).  

Det förekommer skillnader i hälsa bland olika grupper i samhället, dessa skillnader beror 

främst på människors olika livsvillkor och levnadsvanor. De hälsoproblem som existerar kan 

minimeras med folkhälsoarbete på samhälls-och individnivå (Pellmer, Wramner & Wramner, 

2012), och arbetas med genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete via primär-

, sekundär- samt tertiärprevention. Primärprevention innefattar att minska risken för 

exponering av sjukdom genom faktorer så som beteende- och miljömässiga. Vid fokusering 

på att förebygga eller minska ytterligare utveckling av sjukdom innefattas 

sekundärprevention. Tertiärprevention definieras av rehabilitering eller minskning av 

konsekvenserna för ohälsa. Vid identifiering av ohälsa och olika former av preventioner kan 

samhälleliga kostnader samt minskat lidande uppnås (Green & Tones, 2010).  

2.1 Folksjukdomen diabetes 

Det finns sjukdomar i samhället som bidrar till ohälsa och som berör folkhälsan. Kriterier för 

en folksjukdom är när minst en procent av befolkningen har den samt att den orsakar 

allvarliga konsekvenser för såväl personen med sjukdomen som samhället i stort (Janlert, 

2000). När folkhälsoarbetet etableras i samhället bör förebyggandet av de största 

folksjukdomarna ligga till grund. En av de största folksjukdomarna i Sverige är diabetes 

(Socialstyrelsen, 2009).  

Prevalensen för diabetes globalt är förutspådd att öka från 171 miljoner människor år 2000 

till 366 miljoner människor till 2030 (Wild, Roglic, Green & King, 2004). I Sverige lider cirka 

365 000 människor av diabetes och av dessa har 85-90 procent typ 2-diabetes (Sanofi, 2011). 

Den totala kostnaden för diabetesvården i Sverige var år 2005, 920 miljoner euro (Bolin, Gip, 

Mörk & Lindgren, 2009).  

2.2 Typ 2-diabetes 

Diabetes är en systemsjukdom som även är kronisk och allvarlig. En variant av diabetes är 

typ 2-diabetes som uppstår vid insulinresistens. Sjukdomen kan bero på ärftliga faktorer men 

också en ohälsosam livsstil, därmed kan bland annat fysisk aktivitet, viktminskning och 

kontroll över blodsockret minska resistensen (Quittenbaum, 2006). 
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Typ 2-diabetes blir allt mer kostsam i samhället desto fler med sjukdomen (Agardh, 2010). 

Typ 2-diabetes är ett stort hälsoproblem på såväl samhällsnivå som individnivå (McGuire, 

Anderson & Fulbrook, 2014). Förebyggande åtgärder kan bidra till att minska utvecklingen 

av typ 2-diabetes och därmed anses sjukvården som en viktig aktör för att stödja patienter att 

förändra eventuella ohälsosamma levnadsvanor (Strom & Egede, 2012 och SOSFS 2014:6–

19).  

Ökningen av typ 2-diabetes beror dels på att fler har en ohälsosam livsstil men också på att vi 

blir allt fler äldre i befolkningen och äldre har en genetisk predisposition för sjukdomen 

(Folkhälsomyndigheten, 2005).  

2.2.1 Diabeteskomplikationer 

All diabetes kan medföra följdsjukdomar i organ. Vanligtvis uppträder dessa efter ett flertal 

år med sjukdomen. Diabetessjukdomen påverkar blodkärl och nerver negativt och är därmed 

anledningen till att komplikationer kan uppstå. Effektiv behandling som medför 

blodsockerkontroll kan minska risken för komplikationer. En bättre förebyggande 

behandling har även medverkat till att följdsjukdomarna har blivit mildare. De största 

komplikationerna vid diabetes är på ögon, njurar, hjärt- och kärlsjukdomar, försämrat 

nervsystem samt erektionsproblem (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östenson, 

2010).  

För att diabeteskomplikationerna ska bromsas eller förhindras krävs både bra egenvård och 

kunskap genom kontroller och livsstilsförändringar, främst inom motion, matvanor samt 

rökavvänjning (Ericson & Ericson, 2012).  

2.3 Behandling vid typ 2-diabetes 

Behandlingen innefattar flera steg varav hälso-och sjukvården är involverad från det att 

diagnosen har givits. Det första steget innefattar en livsstilsförändring och i detta ingår 

egenvård. I takt med en progression av sjukdomen kan även medicinsk behandling behövas. 

Det är därmed av vikt att utbilda patienterna då de måste vårda sig själva (Sanofi, 2011). 

Även Thors Adolfsson (2008) nämner vikten av att utbilda diabetespatienter då 

diabetespatienter måste vårda sig själva mycket och detta kräver då kunskap. 

 I bland annat Sverige organiseras diabetesvården samt patientutbildning för patienter med 

typ 2-diabetes i primärvården (Hjelm, Nyberg & Apelqvist, 2002). Primärvården ansvarar för 

ett visst antal listade patienter och som oftast har specialutbildad vårdpersonal för 

diabetesvård. Patienter som har typ 2-diabetes besöker generellt sin primärvårdsenhet minst 

en gång per år (Gudbjörnsdottir, Cederholm, Nilsson & Eliasson, 2003). Beroende på 

patienternas sjukdomstillstånd och värden vid besöken så erhålls rekommendationer och 

rådgivning. De får även nya medicinutskrifter samt redskap för att kunna övervaka sitt 

blodsocker. Det kan även förekomma en möjlighet att få delta i utbildningar i grupp som ett 

komplement till den individuella rådgivningen (Thors Adolfsson, 2008). För att kunna 

erbjuda bra vård och rådgivning för diabetespatienter har vårdcentralerna oftast ett 
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diabetesteam, större enheter kan också ha bland annat dietister, psykologer samt 

fotvårdsspecialister. Om specialisterna är oanträffbara för patienter kan de bli hänvisade till 

andra vårdcentraler eller enheter för mer hjälp (Socialstyrelsen, 2004).  

Självkontroll och oberoende uppnås först och främst genom att bli tilldelad kunskap om sin 

sjukdom och sin egenvård, även känslan att inte vara ensam om sjukdomen underlättar i 

sjukdomsprocessen (Edwall, Hellström, Öhrn och Danielsson, 2008).  

2.3.1 Livsstilsförändring, egenvård och medicinsk behandling 

Grunden för behandling av typ 2-diabetes består av en livsstilsförändring. Där bland annat 

kostförändringar, ökad fysisk aktivitet och egenvård som innefattar blodsockerreglering ska 

leda till viktminskning samt minskning av insulinresistens. Livsstilsbehandlingen 

förekommer tidigt och bör finnas kvar som en viktig bas under hela diabetesbehandlingen. 

Denna typ av behandling kan bli användbar och framgångsrik om personen tar till sig den 

och tar kontrollen över sin sjukdom (Agardh, 2010).  

En livsstilsförändring kan vara något svårgenomförligt och besvärligt vid typ 2-diabetes, 

främst för att sjukdomen kan kännas orättvis då det kräver förändrade matvanor samt ökad 

fysisk aktivitet. Känslor av att mista glädjen till livet, sin rätt till valda levnadsvanor samt att 

bli berövad på något viktigt i livet, är faktorer som har angetts. Att införliva förändringarna 

som krävs till följd av typ 2-diabetes har visat sig vara en kamp för att uppnå sin fulla 

potentiella hälsa (Ahlin & Billhult, 2012). Det bör ske en identifiering av upplevelser kring typ 

2-diabetes inverkan på det känslomässiga hos personer med sjukdomen samt fortsatt arbete 

inom detta för att minska ohälsa (Svenningsson, Björkelund, Marklund & Gedda, 2012). 

Enligt en studie kan genomförandet av en livsstilsförändring vid typ 2-diabetes öka hälsan 

och välbefinnandet för patienter med sjukdomen. Något som dock kan kännas påfrestande är 

att genomföra flera livsstilsförändringar på samma gång, exempelvis att både öka den fysiska 

aktiviteten samt goda matvanor. Detta upplevdes icke hanterbart och tärde på 

självförtroendet. Trots det ansågs förändringar inom både kost och fysisk aktivitet 

nödvändiga för att minska komplikationer samt medicinering vid typ 2-diabetes (Malpass, 

Andrews & Turner, 2009).  

De första rekommendationerna för typ 2-diabetespatienter är en hälsosam livsstil med goda 

matvanor samt ökad fysisk aktivitet (Thors Adolfsson, 2008). Detta kan härstamma från att 

de flesta som får typ 2-diabetes är överviktiga och har olika komponenter för det metabola 

syndromet. Syndromet kan te sig olika men oftast är dess huvudkomponent nedsatt 

glukosreglering eller diabetes, insulinresistens, övervikt eller högt blodtryck (Alberti, Zimmet 

& Shaw, 2005). Dessa komponenter kan ge upphov till och ökar risken för micro- och 

makrovaskulära komplikationer (Bonadonna, Cucinotta, Fedele, Riccardi & Tiengo, 2006).  

Typ 2-diabetes är en sjukdom som utvecklas progressivt med tiden (Thors Adolfsson, 2008). 

Patienter med typ 2-diabetes kan dock styra progressionen och förhindra eventuella 

komplikationer genom att styra bland annat sitt blodtryck, Body Mass Index (BMI) samt 

grad av fysisk aktivitet. För varje individ betyder detta alltså att satsa på sin egenvård genom 

kontinuerlig kontroll över sina värden, fysisk aktivitet samt hälsosamma matvanor (Thors 



5 

Adolfsson, 2008). Patientutbildning är därmed viktig för att varje patient ska förstå och 

kunna påverka detta i deras vardagliga liv (Funnell & Anderson, 2004). 

Patienter kan uppleva svårigheter med att motivera sig själva att börja med egenvård då 

följderna endast kan ses på sikt. Det kan därmed vara av vikt för patientens egenvård att få 

stöd från ett diabetesteam och detta stöd kan krävas för en lyckad egenvård (Wikblad, 2012).  

Medicinbehandling med tabletter börjar vanligtvis efter kostbehandlingen misslyckats. 

Ytterligare behandling med insulin påbörjas oftast efter patienten haft diabetes i cirka tio år 

(Thors Adolfsson, 2008).  

2.4 Livet med typ 2- diabetes 

Diabetes är en livslång sjukdom som påverkar livet på både patienten samt anhöriga. 

Sjukdomen minskar livskvalité på grund av begränsade valmöjligheter i livet samt 

obligatoriska livsstilsförändringar. Livskvalitén minskar även på grund av olika 

komplikationer som sjukdomen medför (Erten, Zincir, Filiz, Özkan, Selcuk & Elmali, 2013).  

I början efter diagnosen fastställts kan patienterna uppleva svårigheter kring att ta till sig 

rekommendationer som ges kring bland annat motion och kost. När patienten är 

hemkommen från sjukhus kan andra krav ställas som kan medföra hinder i att efterfölja 

rekommendationerna som angetts (Kneck, Klang & Fagerberg, 2011).  

Reaktionen på diabetesdiagnosen kan variera. Detta beror på att vissa har sjukdomen i 

släkten eller är överviktiga vilket kan resultera i att de är förberedda på riskerna att få 

sjukdomen. Det kan även variera då vissa börjar sträva efter att få en stark kontroll över 

situationen på grund av deras oro inför allvaret med sjukdomen. Det finns även fall där 

individer inte vill räkna diabetes som en sjukdom och erkänna att de har den. Detta kan då 

medföra att de inte följer råd och rekommendationer (Smide & Hörnsten, 2009).  

Förändringar efter diagnosen typ 2- diabetes kan vara bland annat att kontrollera 

innehållsdeklarationer på matvaror, läsa om diabetes samt att minimera intaget av fett och 

socker. Även acceptans behövs på ett emotionellt plan för att öka välbefinnandet. Det är även 

väsentligt att få hjälp och stöd ifrån familj och vänner för att lättare integrera förändringarna 

i vardagen och öka välbefinnandet (Eriksson, 1994).  

Diabetes kan vara en livsomvälvande sjukdom och genom att personen med sjukdomen varje 

dag måste göra avgörande val som har effekt på sjukdomstillståndet vilket i sin tur kan bidra 

till kort samt långsiktiga komplikationer. De flesta hinder för egenvården uppstår i personens 

vardag. Därmed kan hälso- och sjukvården behöva stötta patienterna ytterligare vid 

egenvård, val i livet och problemlösning (Skinner, 2004).  
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2.5 Teoretiskt perspektiv 

2.5.1 Känsla av sammanhang (KASAM) 

Känsla av sammanhang består av tre huvudkomponenter, nämligen begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. En person som har hög KASAM har en hög grad av dessa 

komponenter. Begriplighet beskriver hur personen upplever de stimuli, inre som yttre, 

förnuftsmässiga och förståeliga, snarare än kaotiska och oförklarliga. Personer med hög grad 

av begriplighet upplever framtida stimuli som något som går att ordna, oavsett om dem 

kommer som förutsägbara eller som överraskningar kan personen klara det. Hanterbarhet 

förklaras som i vilken grad man upplever ha resurser till sitt förfogande och genom dem 

kunna möta krav som ställs av olika stimuli som man exponeras för. Resurserna kan 

kontrolleras av personen själv eller av behöriga så som man, hustru eller förälder. Vid hög 

grad av hanterbarhet kan man hantera de påfrestningar man ställs inför och reder sig med 

tiden. Meningsfullhet är den sista komponenten i begreppet känsla av sammanhang. Denna 

komponent behandlar motivation som en faktor för hög grad meningsfullhet. Denna 

komponent syftar således till i vilken utsträckning det finns känslomässig motivation till 

livet, saker som är viktiga att kämpa för. Att kraven som ställs känns värda att investera i och 

bidrar till engagemang snarare än ses som bördor (Antonovsky, 2005). 

Påfrestningar kan hanteras olika av olika individer, återkommande teman för hur dessa 

hanteras förstås vanligtvis i vilken grad känsla av sammanhang och meningsfullhet personen 

upplever. En viktig del i att känna meningsfullhet är att inneha goda kunskaper om sig själv 

samt omvärlden (Socialdepartementet, 2008).  

Det har påvisats att känsla av sammanhang har ett samband med hur hantering av diabetes 

och egenvård utövas. Personer som hade en hög grad av känsla av sammanhang kunde 

hantera sin diabetes bättre och hade ett lägre blodsocker, personerna behövde inte heller 

någon större fortlöpande hjälp av vårdpersonal (Eriksson, 2000). 

Personer med diabetes upplever högre grad av psykologisk stress kring blodsockerreglering 

än personer utan diabetes, dock varierade detta beroende på grad av känsla av sammanhang. 

Personer med högre grad av känsla av sammanhang uppvisar mer självhjälpsbeteende och 

mindre psykologisk stress vid bland annat blodsockerreglering än personer med lägre känsla 

av sammanhang (Cohen & Kanter, 2004).  

3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur äldre upplever det dagliga livet med diagnosen typ 2-

diabetes.  
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3.1 Frågeställningar 

 Hur upplever de äldre livet med diagnosen typ 2-diabetes?  

 Hur upplever de äldre eventuella stödjande faktorer i sitt dagliga liv vid typ 2- 
diabetes? 
 

 Hur upplever de äldre eventuella hindrande faktorer i sitt dagliga liv vid typ 2-
diabetes?  

4 METOD 

4.1 Metodval 

En kvalitativ metod fokuserar på att studera människors uppfattningar och erfarenheter 

kring den värld de lever i. Metoden kan vara användbar vid undersökningar av förändringar 

och konflikter upplevda av individer (Holloway & Wheeler, 2010). Eftersom studien 

fokuserar kring bland annat människors upplevda erfarenheter och förändringar ansågs en 

kvalitativ metod passande. Enligt Bryman (2012) belyser kvalitativa intervjuer individers 

ståndpunkter och intervjupersonen kan rikta intervjun på olika sätt beroende på intervjuns 

struktur och personens intresse. Svaren blir till skillnad från en kvantitativ metod genom 

enkäter mer fylliga och detaljerade. Genom en intervju kan även frågorna och svaren bli 

flexibla och intervjun kan inriktas på att få ut så mycket som möjligt under intervjuns gång.  

Detta gav ett mervärde till denna studie då den belyser personernas upplevelser och 

upplevelserna skiljde sig beroende på personen, därmed var flexibla intervjuer användbara. 

Detta gav även skäl till att genomföra en semistrukturerad intervju med en intervjuguide, då 

det enligt Bryman (2012) ger intervjupersonerna frihet att besvara frågorna på vilket sätt de 

vill.  

4.2 Urval 

Ett målinriktat urval är ett urval som innefattar individer med erfarenhet och som är 

relevanta för forskningsfrågan (Bryman, 2012). Ett målinriktat urval genomfördes då 

studiens syfte krävde ett urval där individerna anses relevanta inför studien, därmed var 

urvalskriterierna individer som var 65 år eller äldre med typ 2-diabetes.  

För att rekrytera urvalsgruppen kontaktades lokala vårdcentraler, diabeteskliniker samt 

dietister. Ett missivbrev (Bilaga A) skickades ut till ansvariga personer på varje enhet som 

gick med på att förmedla detta i mån av tid. Samtidigt som detta genomförts skickades ett 

missivbrev ut till bekanta som vidarebefordrade det till sina bekanta för att på så sätt försöka 



8 

rekrytera intervjupersoner, och utifrån detta svarade två personer och tackade två ja till att 

delta. Då personalen från diabetesavdelningarna och klinikerna inte tog kontakt med 

författaren efter en vecka, koncentrerades den fortsatta rekryteringen till deltagare genom 

bekantskapskretsen. Därmed påbörjades en rekryteringsprocess som innefattade att ringa 

runt till bekanta för att se om dessa kände personer som stämde in på urvalskriterierna. 

Detta resulterade i ytterligare rekrytering av tre personer genom att deras anhöriga tipsade 

om studien till personer som stämde in på urvalskriterierna. De tre tillkommande personerna 

som erhöll och läste också missivbrevet och godkände sitt deltagande i studien. Missivbrevet 

skickades således ut två gånger och detta till bland annat diabeteskliniker samt författarens 

bekanta för att möjliggöra rekrytering av deltagare. De tre som rekryterades genom bekanta 

erhöll missivbrevet innan intervjuns början och godkände då på nytt sin medverkan. På det 

sättet intervjuades sammanlagt fem personer med typ 2-diabetes och som var över 65 år. 

Personerna hade även haft diagnosen typ 2-diabetes i minst fem år, men detta var inte ett 

krav vid rekryteringen. Intervjupersonerna kontaktades några dagar efter visat intresse för 

tidsbokning av intervjuerna, då bestämdes även plats för intervjun.  

4.3 Datainsamling 

Enligt Bryman (2012) är en semistrukturerad intervju en halvstrukturerad intervju med 

öppna frågor eller teman, oftast med en intervjuguide. En semistrukturerad intervju ger även 

möjlighet för intervjupersonerna att besvara frågorna på vilket sätt de vill. Intervjun 

genomfördes med stöd av en intervjuguide (Bilaga B) som med hjälp av teman skulle 

möjliggöra att besvara frågeställningarna samt skapa en struktur i intervjun.  De olika 

temana var baserade på frågeställningarna och innefattade: Hur upplever äldre livet efter 

diagnosen typ 2-diabetes? Hur uppfattas innebörden av livsstilsförändringar vid typ 2-

diabetes? Hur upplever de äldre eventuella stödjande faktorer efter diagnosen typ 2- 

diabetes? Hur upplever de äldre eventuella hindrande faktorer efter diagnosen typ 2-

diabetes? Även avslutande frågor ställdes. Intervjuguidens frågor ställdes till samtliga 

intervjupersoner för att alla skulle få samma möjlighet att svara på frågorna. Följdfrågor 

ställdes spontant utifrån varje intervjupersons berättelse, för att samla så mycket 

datamaterial som möjligt. I vissa fall behövdes inte alla frågor ställas då personen redan 

besvarat frågan tidigare i intervjun.  

Något som är av vikt att tänka på och som genomfördes vid planering och genomförande av 

intervjuerna var att skapa ett samarbetsvilligt klimat och att obehöriga inte ska påverka 

personen till att ge opålitlig fakta (Olsson & Sörensen, 2011). Detta genom att intervjuerna 

genomfördes på överenskommen plats med intervjupersonen, för att skapa en trygghet hos 

intervjupersonen att våga prata om sina upplevelser. De överenskomna platserna blev 

hemma hos respektive intervjuperson. Intervjuerna utfördes ostört genom att den anhörige 

fick lämna rummet och stänga dörren vid samtliga intervjuers påbörjan, detta för att undvika 

att personen utgav opålitlig fakta genom påverkan av den anhörige. 

Intervjun började med att författaren beskrev att efter några veckors bearbetning med 

studien hade syftet ändrats något, det beskrevs även orsak till ändringen samt vad det nya 
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syftet var. Alla intervjupersoner gav sitt samtycke till att fortsätta vara med i studien, med 

syftets ändring. Författaren fortsatte att beskriva att det insamlade datamaterialet enbart 

skulle användas till denna kandidatuppsats samt att konfidentialitetskravet, samtyckeskravet 

och anonymitet efterföljs. Det beskrevs även att diktafon skulle användas och syftet med det. 

Intervjupersonen fick läsa igenom ett samtyckesbrev (Bilaga C) där de ovanstående delarna 

var inkluderade och personen fick slutligen underteckna detta för att påvisa sin förståelse för 

studien och sina rättigheter. Efter detta påbörjades intervjuguiden och frågor ställdes. 

Intervjuerna varierade i tid mellan 15- 45 minuter.  

En transkribering innefattar att intervjuaren skriver ned allt som sägs och alla ljud 

personerna gör i en intervju (Bryman, 2012). Transkriberingen av varje intervju genomfördes 

och detta samma dag för att det då fortfarande var närvarande i minnet. Varje transkribering 

skrevs ut för att på så sätt lättare genomföra dataanalyseringen. Den utskrivna 

transkriberingen blev sammanlagt 22 A4-sidor med enkelt radavstånd.  

4.4 Dataanalysering 

Analysmetoden utgjorde en manifest innehållsanalys som inriktar sig på att få en bild kring 

det uppenbara som innehållet verkligen handlar om (Bryman, 2012). Innehållsanalys är även 

användbar vid semistrukturerade intervjuer enligt Bryman (2012) och därmed anses den 

vara en lämplig analysmetod i denna studie. En innehållsanalys innefattar att man tar ut 

meningsbärande enheter, kondenserar dessa för att sedan koda och bilda kategorier 

(Graneheim & Lundman, 2004), vilket genomfördes. Meningsbärande enheter är 

identifieringen av meningsbärande delar av texten som hör samman. Kondenseringen är den 

process där den meningsbärande enheten förkortas men ändå behåller kärnan i texten och 

det som det handlar om. En kod skapas sedan som ett vitt begrepp eller en etikett som 

beskriver meningsbärande enhetens innehåll. Kategorierna skapas utifrån koder som hör 

samman och som belyser liknande ämnen (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

Analyseringen startades genom att de inspelade intervjuerna avlyssnades och 

transkriberades. Efter transkriberingen var klar lästes detta igenom ett flertal gånger för att 

skapa en uppfattning och se mönster i texten. Varje transkriberad intervju blev därefter 

tilldelad olika typsnitt för att lätt kunna urskilja personerna vid senare citering. 

Meningsbärande enheter togs sedan ut genom att markera meningar som kunde relateras till 

studiens syfte. Utifrån de meningsbärande enheterna genomfördes en kondensering och efter 

detta skapades en kod som blev ett vitt begrepp kring innebörden av enheten. När dessa 

koder var klara skrevs allt material ut och klipptes isär för att kunna flytta och bilda grupper 

som hörde samman. Vid första anblick av koderna bildades ett flertal kategorier då det kunde 

ses åtskilliga samlingar av koderna. Med vidare analysering och vid större åsyn kunde dock 

det ses att de kategorier som tagits fram fungerade mer som underkategorier då en 

samhörighet bland vissa dåvarande kategorier kunde urskiljas. Därmed bildades nya 

kategorier med de gamla kategorierna som underkategorier under de tre nya kategorierna. 

Kategorierna baserades på likheter mellan de kodade enheterna och grupper som hörde 

samman och bildade därmed kategorierna för att dessa belyste liknande saker. Det kunde ses 
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en koppling mellan studiens syfte och frågeställningar och kategorierna. De tre slutliga 

kategorierna blev: Upplevelser av livet efter diagnosen; Upplevelser av stödjande faktorer 

samt Upplevelser av hindrande faktorer. Underkategorierna bildades därmed efter 

kategoriernas sammanställning och innefattar att koderna under samma kategori 

grupperades utefter inriktningar som kunde urskiljas och därmed skapades underkategorier 

utefter dessa inriktningar under samma kategori. Detta möjliggjorde en större uppskattning 

kring vad materialet handlade om.  

 

Tabell 1: Manifest innehållsanalys med exempel på meningsbärande enhet, kondenserad 

meningsbärande enhet, kod, underkategori samt kategori.  

Meningsbärande 
enhet  

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jo det förstår jag ju 
att man kan ju 
förändra sina 
matvanor och man 
kan ju 
överhuvudtaget sitt 
livs, sitt liv kan man 
ju ändra det är ju 
inte bara att sitta 
framför Tv:n inte. (IP 
5). 

Jag förstår att man kan 
förändra sitt liv man 
kan inte bara sitta 
framför Tv:n.  

Förändringar i 
livet.  

Förändringar 
efter diagnosen.  

 
 
 
 
 
 
 

Livet efter 
diagnosen. 

 

Innan jag fick den 
där medicinen och 
det så var ju jag 
mycket tröttare och 
törstig och det har ju 
underlättat[…] 
Förövrigt lever jag 
normalt tycker jag 
(IP 4).  

Innan medicinen 
mycket tröttare och 
törstig och det har ju 
underlättat[…] 
Förövrigt lever jag 
normalt  

Behandlingens 
betydelse.  
 

Behandlingens 
påverkan på livet   

 

4.5 Kvalitetskriterier 

Kvalitetssäkring är när varje steg beskrivits utförligt för att stärka studiens trovärdighet, 

giltighet, överförbarhet samt kvalitet. Detta är något som har tagits hänsyn till genom hela 

studien genom att beskriva planering av studie, val av studiedesign, urval av deltagare, 

genomförandeprocessen samt analyseringsmetod, för att kunna följa och genomföra studien 

på nytt med liknande resultat (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

Överförbarhet innefattar i vilken utsträckning resultatet kan användas och överföras till 

andra sammanhang och grupper. För att underlätta överförbarheten är det av vikt att ge en 

tydlig bild och beskrivning av bland annat urval, datainsamling och analysprocess. Det är 
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även av vikt att ge en fyllig presentation av resultatet samt lämpliga citat (Graneheim & 

Lundman, 2004). I denna studie har hänsyn tagits till överförbarheten genom att beskriva 

metoden så utförligt som möjligt samt att presentera ett fylligt resultat med hänseende till 

lämpliga citat.  

Kvalitativ forskning ger så kallad fylliga beskrivningar av det som studeras och kan uppväga 

överförbarhet. Författaren har även utgått ifrån ett granskande förhållningssätt vid 

forskningsprocessen för att säkerställa pålitligheten (Bryman, 2012). 

Genom att intervjuguiden följts under intervjuerna har alla intervjupersoner getts möjlighet 

att svara på samma frågor, detta stärker studiens tillförlitlighet. Endast om personen redan 

har svarat på frågan innan den ställts eller att den inte förstått frågan, så har detta avvikits 

för att ge intervjupersonerna samma chans till att svara och förstå frågan för att kunna 

påverka resultatet.  

Resultatet begrundas på intervjuerna för att stärka giltigheten samt öka sanningsenligheten 

skrevs citat ut från intervjuerna (Olsson & Sörensen, 2011). Resultatet granskades för att se 

om det beskrev och besvarade syfte och frågeställningar som det var tänkt. Även kategorierna 

baserades på syfte och frågeställning, som visar på att intervjuguiden följts i och med att den 

var utformad efter dem, detta ökar trovärdigheten i studien.  

4.6 Forskningsetik 

Etiska aspekter har tagits hänsyn till i studien. De etiska aspekterna belystes i missivbrevet 

samt vid intervjutillfällena för att upplysa deltagare kring dessa samt studiens syfte. De etiska 

aspekterna som tillämpats var Vetenskapsrådets (2011) informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet har tagits hänsyn till i 

denna studie genom att intervjupersonerna blev informerade kring studiens syfte och att 

deras medverkan var frivilligt samt att de hade rätt att hoppa av när de ville. Samtyckeskravet 

har även tillämpats genom att intervjupersonerna hade rätten att bestämma över sin 

medverkan. Uppgifter om deltagare och datamaterial har även bearbetas med så hög 

konfidentialitet som möjligt då obehöriga inte ägde eller äger tillträde till det genom en låst 

dator och därmed uppfylls konfidentialitetskravet. Insamlad data har enbart använts i 

forskningens intention och nyttjandekravet har därmed tagits hänsyn till (Bryman, 2012).  

5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet från den manifesta innehållsanalysen som baserades på fem 

kvalitativa intervjuer. Resultatet redovisas utifrån de kategorier och underkategorier som 

identifierades vid innehållsanalysen.  
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5.1 Upplevelser av livet efter diagnosen 

Kategorin belyser hur intervjupersonerna ser på sitt liv efter diagnosen, vad som skiljer sig i 

deras liv efter att de fått diagnosen typ 2-diabetes. Det fanns spridda uppfattningar kring hur 

deras liv upplevdes efter diagnosen och detta bildade en del underkategorier som presenteras 

nedan.  

5.1.1 Upplevda förändringar 

De flesta av intervjupersonerna upplevde att förändringar krävdes efter det att de fått 

diagnosen typ 2-diabetes. Främsta förändringar var inom kosthållning samt egenvård i form 

av att ha kontroll över medicinering. Något som också visades påtagligt var att tankesättet 

kring mat som förtärdes hade förändrats. Att behöva tänka mer kring vad livsmedel innehöll 

samt att inte få i sig någon stor mängd socker var väsentligt.  

Man har ju någonting som man aldrig tänkte på tidigare, är ju egentligen maten. Och sen så är 

det ju bra att man tänker efter litegrann just såhär med socker och sånt här va… Nu har man ju 

blivit tvingad att titta lite extra på etiketter och sånt där va, när man handlar mat. (IP2). 

De flesta upplevde att diagnosen kom som en överraskning men trots detta var en förändring 

intervjupersonerna nämnde att de blev piggare och mådde bättre efter diagnosen och efter 

det att dem fått hjälp. Medicineringen samt förändringarna i livsstilen hade påverkat deras 

välmående till det bättre, något som upplevdes positivt.  

Ja så fick jag mediciner och då vart jag lite piggare och lite bättre… Jag mår bättre och är 

piggare. (IP 4).  

Några upplevde även negativa känslor kring sin diabetes då de stundtals behövde ha kontroll 

över sin tillvaro samt att förändringar som typ 2-diabetes kräver kändes ansträngande. 

Därmed upplevdes livet efter diagnosen något psykiskt påfrestande.  

Fysiskt känns det inte alls, psykiskt så har man ju det här hängande över sig lite. Så att man 

tänker på det lite var dag som man kanske inte gjorde förr (IP 2). 

5.1.2 Påverkan på livet 

Diagnosen förenklade inte livet och att ställa om var något som upplevdes nödvändigt och 

extra tilltaget efter diagnosen. Det upplevdes svårt i början och även något kaosartat då 

uppsikten över matintaget samt ovisshet kring hur det kommer drabba personen kändes 

påtagligt. Omställningen till ett liv med typ 2-diabetes upplevdes dock något som blir till en 

vana och med tiden hanteras.  

Det som kändes svårt var väl att man tänkte är det här någonting man behöver leva med och 

kommer det påverka mig, detta. Över sikt så funderade man litegrann, hur blir framtiden? 

Men sen så vänjer man sig och då tycker man att man kan leva precis som vanligt.(IP 2). 
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I början vidtogs försiktighetsåtgärder för att undvika att få i sig socker av misstag, vilket 

innebar att läsa på varje innehållsdeklaration på matvaror samt reducera det medvetna 

sockerintaget i det dagliga livet. Intervjupersonerna hade haft typ 2-diabetes i många år och 

detta har då bidragit till att hanteringen av detta utvecklats med tiden. Även känslan av att 

medicinen hjälper har medverkat till hantering av sjukdomen. Det existerar även känslor 

kring att acceptera sin sjukdom och ta vardagen som den är bland en del av 

intervjupersonerna.  

Det är väl inga större, det är klart det var det första året då. Men nu är det ju som det är, man 

får ta det som det är tycker jag.(IP 4). 

5.1.3 Behov av att samla kunskap 

De flesta intervjupersoner upplevde ett behov av att samla kunskap kring sin sjukdom och 

hur de skulle hantera den. Detta upplevdes något påtvingat då de kände ett måste att lära sig 

då det inte fanns någon förståelse kring sjukdomen och hantering av den innan diagnosen. 

Intervjupersonernas upplevelser var relativt spridda gällande var förståelsen kom ifrån eller 

hur de samlade kunskap. Några ansåg att de fått hjälp hos vårdpersonal samt dietister för att 

skapa förståelse kring sin situation och hur de ska hantera den. Andra ansåg att bekanta med 

typ-2 diabetes har varit en stor del i att förstå sin sjukdom och även ökat kunskapen. Det som 

flest upplevt är att de samlat kunskap genom att läsa om sin sjukdom. Foldrar, Tv-program, 

böcker samt tidskrifter har underlättat för att inhämta och samla kunskap kring typ 2-

diabetes.  

Läkarbesök, diabetessystern och bekanta då, och sen läser jag ju mycket om, det står ju väldigt 

mycket […] Ja jag läser ju för att veta om jag ligger lite rätt, det är ju det. För man blir ju 

liksom intresserad.(IP 5). 

5.2 Upplevelser av stödjande faktorer 

Det fanns en del stödjande faktorer som underlättade för intervjupersonerna att leva med sin 

diabetes. Underkategorierna påvisar vilka olika stödjande faktorer som upplevdes av 

intervjupersonerna.  

5.2.1 Upplevelse av stöd 

De flesta upplevde någon form av stöd som är av hjälp i deras liv. Stödet varierade något men 

stöd hemifrån, från bekanta eller familj var betydande för samtliga. Bekanta som också hade 

ty 2-diabetes var något som underlättade då deras stöd och hjälp ledde till bland annat bättre 

medvetenhet. 

Jag har ju stöd det har jag ju. Det känns jättebra det, man har stöd och. Ja… Ja fy det har 

underlättat för mig. (IP 1).  
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Ett samhälleligt stöd upplevdes även genom bland annat vissa kostnadsfria 

behandlingshjälpmedel men också att vårdpersonal och dietister finns tillgängliga. 

Tillgängligheten var något som upplevdes positivt då det fanns ett stöd i att kunna ringa och 

få hjälp vid eventuella frågor. Att få kontroll på sina blodsockervärden samt råd kring hur 

man ska leva sitt liv med typ 2-diabetes var en stödjande faktor för intervjupersonerna. 

Framförallt fanns en säkerhet i att kunna erhålla råd och stöd från dietister när det kommer 

nya rön kring vad som är en bra livsstil för diabetiker om personen skulle testa detta. 

Dietisterna upplevs finnas där för att ge stöd och uppmuntran.  

Visst är det bra att… det mesta man har är ju gratis, jag menar insulinet, mätstickor och nålar 

och sånt där. (IP 3).  

Dietisterna och dom frågar ju också hur har det varit? hur har du käkat? Och så vidare. Så att 

det, det är väl bra att man får en push ibland så att säga. Dom är framförallt bra för då kan jag 

ju ta och man får höra litegrann såhär vad är din syn på det och det, vad de tycker… Jag 

försöker följa ganska mycket riktlinjer. (IP 3).  

5.2.2 Befintliga behandlingsalternativ 

Intervjupersonerna berättade om olika faktorer som underlättat och underlättar i deras liv 

med typ 2-diabetes. De befintliga behandlingsalternativen underlättade för personerna att 

leva ett bra liv och ökade deras välmående och kontroll. Behandlingsalternativ har varit en 

stödjande faktor för de flesta intervjupersoner då detta underlättat för dem att hantera sin 

diabetes på de sätt de själva ville och klarade av. Detta på grund av att vissa med exempelvis 

insulinsprutor kan reglera blodsockret själva och det möjliggjorde valet att kunna äta det de 

själva ville. Det underlättade även att få kontroll över sjukdomstillståndet, vilket ökade 

medvetandet. Det ökar även medvetandet om sjukdomen, dess status och bidrog till att 

förändringar inom kost och motion vidtogs. En del påvisade även att de gjorde betydande val 

i sin livsstil på grund av att de inte ville börja med insulinsprutor som behandling. De var 

nöjda med tabletterna som behandlingsalternativ och därmed påverkade de val i kost och 

motion för att inte få en sämre diabetes som då kunde innebära behandling med 

insulinsprutor. Därmed upplevs det av betydelse att fler behandlingsalternativ är tillgängliga 

för att tillgodose olika individers behov och välmående och som tillgodoses i hälso- och 

sjukvården idag.  

Det hade varit värre om man… Ska hålla på att ta sprutor och sådär… eftersom jag slipper det 

och just med mina värden som är relativt bra så tycker jag inte att jag känner något, att jag 

gjort någon revolutionerad förändring av mitt liv. (IP 2).  

Sen några år tillbaka tar jag insulinspruta och det tycker jag är bra för då kan jag reglera själv 

[läs blodsockret]. (IP 3).  

De olika behandlingsalternativen möjliggör även egenkontroll hos intervjupersonerna då de 

kan reglera och övervaka sitt sjukdomstillstånd själva, vilket även det påverkade val i 
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livsstilen och bidrog till medvetande kring sin livsstil. Detta var något som ansågs positivt 

och bidrog till välmående.  

Jag tar blodsockertest varje morgon och jag märker ju om det har varit en dag med mycket 

motion och rätt kost så att säga, det märks på en gång. (IP 3).  

5.3 Upplevelser av hindrande faktorer 

Intervjupersonerna upplevde vissa faktorer som försvårande och hindrande i deras dagliga 

liv med typ 2-diabetes. Baserat på vilka faktorer intervjupersonerna nämnde bildades 

underkategorier som presenteras nedan.  

5.3.1 Bristfälligt stöd 

En hindrande faktor som några intervjupersoner upplevde var bristfälligt stöd ifrån 

vårdcentraler och dietister. Uteblivna rekommendationer direkt efter diabetesdiagnosen, 

osäkra vårdbesök samt olika vårdpersonal varje gång bidrog med osäkerhet och svårigheter i 

livet exempelvis vid diabeteskost.  

det ja det är svårt det där, för vården den jaa, alltså så får man så mycket olika också, med 

läkare nu också. Såå man vet man vet inte vad man får när man kommer upp... För, det blir 

jobbigt ibland… Jo det försvårar. Det blir så olika svar på många, så ja. En del säger att det är 

hur bra som helst och sen när jag kommer till nästa, ja hur länge har du haft det här… Ja nej 

jag har inte hört nå sa jag, å då, dom är så olika läkarna, när det blir sådär mycket… Det är 

jobbigt det är det ju, man tror inte på dom när dom säger så olika. (IP 1).  

Upplevelser av att vårdpersonal ger olika information försvårar för individerna att följa 

rekommendationer som ges. Det kan även omedvetet påverka val och hur man väljer livsstil 

som i sin tur påverkar sjukdomstillståndet samt välmående.  

Nej har inte fått några, nej jag vet inte om det har påverkat något, nej inte… Kanske 

omedvetet, jag vet inte. (IP 4).  

5.3.2 Diabeteskomplikationer 

Något som kändes extra oroväckande för de flesta intervjupersonerna var 

diabeteskomplikationer. Oron kring att diabetes kan påverka synen, njurar och fötter 

påverkar val av livsstil. Några av intervjupersonerna berättade att efter dem misskött kosten, 

hade de fått tankar som bidrog till rädsla för diabeteskomplikationer, och som upplevdes som 

ett skrämmande hot. 

Så att nu har jag liksom behärskat mig, jag äter inte godis varje dag, men jag slarvar det gör 

jag. Jo det där med ögonen det har jag liksom tänkt till lite på… Ja det är ett hot. (IP 5).  
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5.3.3 Försvårande av det dagliga livet 

Att ha typ 2-diabetes kan försvåra det dagliga livet. De flesta intervjupersoner antydde att det 

förekom svårigheter i att resa bort och umgås utanför deras hem. Detta på grund av ständigt 

behov av kontroll över medicinering samt innehåll i mat, vilket även gjorde det besvärligt att 

äta hos andra eller på restaurang. Dessa svårigheter bidrog till bland annat hinder i det 

dagliga livets sociala umgänge. Det fanns även upplevda hinder i att behöva anpassa sig till 

exempelvis ett reglerat matintag och låg sockerkonsumtion då detta bidrog till rädsla och att 

inte må bra.  

Att vara ensamstående var något som upplevdes som ett hinder för att ta hand om sin hälsa 

med typ 2-diabetes. Detta på grund av att ett fåtal anser att sjukdomen kräver fasta mattider 

och dessa var ibland besvärliga att följa då det fanns ett missnöje i att laga mat till sig själv.  

Typ 2-diabetes kan även bidra till en känsla av att behöva ge upp sysslor som tidigare 

åtnjutits så som att baka. Några upplevde att det största problemet var att förändra 

matvanor, andra upplevde det tvärt om, att matvanorna förblev densamma men med få 

justeringar. Intervjupersonerna var dock överens om att deras typ 2-diabetes bidrog till en 

del hinder i deras vardagliga liv, saker som de behövde sluta med eller justera för att fortsätta 

kunna leva ett normalt liv. Dessa försvårande faktorer upplevde dock inte vissa som 

katastrofala utan som med tiden går att hantera.  

Försvåra det är ju att man, man är ju, man kan ju inte leva fritt med sötsaker och sånt här, 

utan man måste hela tiden ha i bakhuvudet vad man äter… men annars är det ingenting fysiskt 

eller något annat som jag, som har blivit svårare… Tabletterna ska jag ju äta, varje dag va och 

det var inte förut, och det är ju också en svårhet för man måste alltid tänka när man ska bort 

och sånt där, att man ska ha tabletter med sig. (IP 2).  

6 DISKUSSION 

Syftet med studien var att undersöka hur äldre upplever det dagliga livet med diagnosen typ 

2-diabetes. De tillhörande frågeställningarna var: Hur upplever de äldre livet med diagnosen 

typ 2-diabetes? Hur upplever de äldre eventuella stödjande faktorer i sitt dagliga liv vid typ 2- 

diabetes? Hur upplever de äldre eventuella hindrande faktorer i sitt dagliga liv vid typ 2-

diabetes?  

Den genomförda kvalitativa studien gav resultatet att efter diagnosen typ 2-diabetes 

upplevdes en del förändringar i livet. Dessa var bland annat genom matvanor men även ett 

ökat välmående på grund av behandling. Livet efter diagnosen upplevdes dock något psykiskt 

påfrestade av vissa då ständig kontroll var besvärligt. Även omställningen till ett liv med 

diabetes var krävande och kaosartat i början. Att samla kunskap kring sin sjukdom var något 

som kändes påtvingat för att lära sig hantera sjukdomen och öka sitt välmående. Det 

existerade en del stödjande faktorer i det vardagliga livet och dessa var stöd från sin 
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omgivning samt hälso-och sjukvården men även behandlingsalternativ som var anpassade 

för individen. Dock upplevdes även en del hindrande faktorer som innefattade bristfälligt 

stöd ifrån hälso- och sjukvården, hot om diabeteskomplikationer samt faktorer som 

försvårade i vardagen. Faktorerna som försvårade var bland annat att umgås i sociala 

sammanhang utanför hemmet, att vara ensamstående och att ge upp saker som tidigare gett 

tillfredsställelse. Teorin Känsla av sammanhang har benämnts som teoretisk referensram i 

tidigare studier och dess komponenter kunde relateras till diabeteshantering vilket studien 

belyser, därmed valdes den i denna studie.  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metodval 

Kvalitativ forskning innefattar att belysa och skapa förståelse kring människors upplevelser 

och världssyn. Detta utforskas för att se vad som är viktigt i människors liv samt se 

beteenden, känslor och upplevelser. Kvalitativa studier är användbara vid belysandet av 

upplevda förändringar eller konflikter i människors liv (Holloway & Wheeler, 2010). Denna 

studie syftar till att utforska människors upplevda beteenden, känslor, förändringar, 

konflikter och upplevelser. Holloway och Wheeler (2010) anser att vid utforskandet av dessa 

komponenter passar en kvalitativ ansats bra och är användbar. Därmed ansågs en kvalitativ 

metod passande vid denna studie.  

Kvantitativ metod syftar till att mäta statistisk fakta och samband som förklarar varför och 

vad, detta mäts i variabler. Tonvikten ligger på kvantifiering och analys av data (Bryman, 

2012). Epidemiologi syftar till att mäta vilka och hur hälsoproblem drabbar människor i 

befolkningen. Den är även lämplig att använda vid kvantifiering av data, testa hypoteser, 

mäta variabler samt att identifiera olika hälsotillstånd bland befolkningen (Merrill, 2013). 

Dessa forskningsmetoder är därmed inte lämpliga i denna studie då den syftar till att skapa 

djupare förståelser kring människors upplevelser.  

6.1.2 Urval 

Urvalet genererades genom ett målinriktat urval där intervjupersonerna rekryterades med 

hänsyn till urvalskriterierna (Graneheim & Lundman, 2004). Detta var tänkt att efterföljas 

utifrån diabetesenheter och vårdcentralers hjälp till rekrytering, som möjligtvis skulle gett en 

spridning av deltagare. Samtidigt som ett utskick av missivbrev till diabetesenheterna och 

vårdcentralerna genomfördes även ett utskick av missivbrev till författarens bekanta för att 

även på så sätt rekrytera deltagare. Då tiden för rekrytering var knapp fanns ingen möjlighet 

för diabetesavdelningar som kontaktades att hinna hjälpa med rekryteringen. Detta bidrog 

till att rekryteringen inte kunde genomföras på det tänkta sättet. Genom rekrytering av 

deltagare via vårdcentraler samt diabetesavdelningar skulle detta möjligtvis bidra till en 

större spridning och påverkat resultatet. Med den tid som angetts för studien togs beslut 

kring att en alternativ rekrytering med ytterligare bekanta som hjälp för att få tag på 
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intervjupersoner. Det kan även ha påverkat resultatet då de behjälpliga personerna i 

bekantskapskretsen tipsade om studien till deras bekanta med typ 2-diabetes och frågade om 

de ville vara med. Det togs dock hänsyn till etiska aspekter genom att inte välja deltagare som 

var bekanta eller släkt. Detta för att det då möjligtvis kunde påverkat studiens resultat genom 

att personen då kunde hysa empati till författaren och vinklade berättelserna för att hjälpa till 

att uppnå studiens syfte. Patel och Davidson (2012) påvisar vikten av den personliga 

relationen mellan intervjuare och intervjuperson och att den påverkar motivationen. Då 

deltagaren inte kände författaren men att den anhöriga gjorde det kan ha bidragit till den 

personliga relationen och skapat en motivation hos intervjupersonen att delta och svara på 

frågorna. Detta kan ha speglat resultatets sanningsenlighet då de möjligtvis var mer 

uppriktiga i sina svar.  

Urvalet kan tänkas vara något av ett bekvämlighetsurval då detta innefattar att man 

rekryterar dem som är lättillgängliga (Holloway & Wheeler, 2010). I och med att tydliga 

urvalskriterier var nödvändiga för att kunna svara på studiens syfte ansågs ett målinriktat 

urval som det mest passande.  

6.1.3 Datainsamling och analysmetod 

Intervjun utformades som en semistrukturerad intervju för att bygga intervjun på teman där 

intervjupersonen gavs utrymme att svara som den själv ville och det bidrog med mervärde i 

denna studie då berättelserna skiljde sig något. Detta bidrog även eventuellt till att 

intervjupersonen inte kände sig hämmad av forskaren och kunde fritt delge sina upplevelser 

(Patel & Davidson, 2012). Författaren hade även en del förkunskaper kring ämnet som gav 

mervärde till intervjuguiden då den underlättade utformningen av den (Patel & Davidson, 

2012). Förförståelsen i form av att samla kunskap kring ämnet innan intervjuerna 

underlättade även vid förståelsen kring intervjupersonernas berättelser, exempelvis genom 

att förstå processen för medicinering och blodsockerreglering. Förförståelsen inverkade dock 

inte till att påverka intervjupersonerna och tolka under intervjun genom att intervjuguiden 

följdes och inga tolkningsbara följdfrågor ställdes, vilket bidrog till författarens objektiva syn.  

En intervjuare måste påvisa genuint intresse för intervjupersonens berättelse vilket också 

togs hänsyn till genom att tänka på detta. Något författaren även tänkte på under intervjun 

var att inte gestikulera för mycket, göra grimaser eller påverka intervjupersonens berättelser 

genom bekräftelse (Patel & Davison, 2012). Åtgärder genomfördes för att undvika att 

intervjupersonerna upplevde en känsla av tomhet efter intervjun, då de berättat mycket om 

sig själva och möjligtvis vill veta hur detta kommer att användas. Åtgärderna innefattade en 

inledande del samt en avslutande del i intervjun. I den inledande delen fick 

intervjupersonerna en öppen fråga som bidrog till att de skulle berätta fritt, intervjuaren 

tänkte även som ovan beskrivet att visa intresse och respekt för vad personen berättade. 

Under den avslutande delen gavs intervjupersonerna möjlighet att lägga till något som den 

kommit på under intervjun eller ville förtydliga, möjlighet gavs även att ställa eventuella 

frågor till intervjuaren. Detta genomfördes för att visa intresse inför intervjupersonen, vad 

den hade att säga och att även intervjupersonen skulle få ut någonting av intervjun (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  
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För att bidra till att intervjupersonerna kände sig trygga erbjöds de att bestämma plats för 

intervju, vilket resulterade i att alla deltagare valde sitt hem som intervjuplats. Detta skapade 

troligtvis ett lugn i deltagarna och en positiv känsla. Detta bidrog även till att deltagarna inte 

avslöjades mellan varandra då de inte stötte på varandra efter sina intervjuer och 

anonymiteten stärktes. Olsson och Sörensen (2011) menar att intervjun kan bli bristfällig och 

få ett felaktigt resultat om personer i intervjupersonens närhet tjuvlyssnar på intervjun. Detta 

undveks genom att intervjupersonens anhöriga fick lämna rummet och stänga dörren när 

intervjun påbörjades.  

Intervjuerna gick enligt författaren bra och endast ett fåtal gånger behövde frågorna ett 

förtydligande. En svårighet författaren upplevde var att intervjupersonerna svarade kort och i 

medicinska termer vilket medförde att en del andrafrågor krävdes för att förtydliga och 

utveckla vad intervjupersonerna menade med sitt svar.  

Som tidigare nämnt skedde transkriberingen samma dag som varje intervju för att underlätta 

för författarens tankeprocess samt att ha det färskt i minnet och därmed kunna återkoppla 

till intervjun. Vid transkriberingen avidentifierades intervjupersonerna med en siffa för att 

inte avslöja deras identitet, det går därmed inte att identifiera vilken person som säger vad i 

resultatet. Siffran baseras på i vilken följd intervjun skedde och följden är något som endast 

författaren är medveten om för att bevara anonymiteten hos deltagarna.  

6.1.4 Dataanalysering 

Författaren hade vetskap kring att det fanns olika analysmetoder och uppfattade att en 

innehållsanalys är användbar vid semistrukturerade intervjustudier och ansågs därmed vara 

lämplig i denna studie (Bryman, 2012). Det finns två olika innehållsanalyser, dessa är 

manifest eller latent. Vid en latent innehållsanalys analyseras det dolda och underliggande 

budskapen som identifieras i transkriberingen. Denna analysmetod kräver en viss skicklighet 

och erfarenhet att bedriva och därmed är en manifest innehållsanalys något som 

rekommenderas för nybörjare (Granheim & Lundman, 2004), med detta avgränsades 

analysen till en manifest innehållsanalys. En latent innehållsanalys hade möjliggjort en 

djupare förståelse kring intervjupersonernas berättelser och upplevelser och hade därmed 

kunnat påverka resultatet. Dataanalyseringen var en tidskrävande process, vid mer tid för 

detta kunde möjligtvis en djupare och urskiljning av nyanser skett som kunde gett ett djupare 

resultat. Dock genomfördes en manifest innehållsanalys som mer fokuserar kring det 

uppenbara och det som sägs och därmed blev resultatet utifrån det och något som ansågs 

relevant för studien och den valda tidsplaneringen.  

En del hinder i form av ofullständiga förkunskaper kring manifest innehållsanalys uppkom 

under analyseringen. Detta bidrog till att analyseringen behövdes justeras några gånger 

innan delarna var korrekta, justeringarna innefatta uppbyggnad av kondensering, koder samt 

kategorier och underkategorier. Exempelvis genom att kondenseringen innebar att korta ned 

och bevara kärnan, därmed blev en justering att använda samma ord och ta bort 

omskrivningar i denna. Detta kan ha påverkat analyseringen något då fokus på enheterna och 

texten kan ha minskats då fokusen senare blev att genomföra en korrekt analysering. Detta 

innebar bland annat att samla ytterligare kunskap kring ämnet och att genomföra analysen 
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utefter denna. Styrkan med analysen blev därefter att den genomförts efter pålitliga källor så 

som Graneheim och Lundman (2004) och är därmed ett mervärde i studien.    

Som tidigare nämnt genomfördes en redigering av kategorier och underkategorier vid vidare 

åsyn kring materialet. En vidare analysering med förändringar i kategorier och 

underkategorier kunde möjliggöras efter insamling av ytterligare kunskap kring 

analysmetoden och därmed kunde en mer korrekt analysprocess genomföras.  

6.1.5 Kvalitetskriterier 

Det som kan kritiseras i kvalitativ forskning är att forskaren har en subjektiv syn och utgår 

från sina tolkningar. En kvalitativstudie är inte heller representativ för en hel population då 

urvalet är för litet. Resultatet ska dock inte generaliseras till populationen utan ligga till 

grund för slutsatser som utgångspunkt för en bedömning av resultatets överförbarhet. Det 

kan även förekomma en bristande transparens inom den kvalitativa forskningen, där det kan 

vara svårt att se vägarna forskaren gått till en slutsats (Bryman, 2012). Detta har dock tagits 

hänsyn till då det står detaljerat i forskningsrapporten hur bland annat intervjupersoner valts 

ut. Författaren har även utgått ifrån en objektiv syn där öppna frågor har genererats för att 

minska den subjektiva synen så mycket som möjligt. Enligt Bryman (2012) kan en kvalitativ 

intervjustudie studera upplevelser och undersöka individers sociala kultur som denna studie 

syftar till att studera, därmed är en kvalitativ intervjustudie en styrka med studien.  

I denna studie har tillvägagångssättet för studien genom planering av studie, val av 

studiedesign, urval av deltagare, genomförandeprocessen samt analyseringsmetod beskrivits 

i främst metoden. Patel och Davidson (2012)  menar att förklara och diskutera 

tillvägagångsättet kan öka tilliten till studien då dessa medverkar till att kunna följa samt 

göra studien på nytt.   

6.1.6 Forskningsetik  

Då patienter är utsatta för maktposition genom hälso- och sjukvården samt att de är sårbara 

på grund av deras sjukdom, bör en del etiska aspekter tas hänsyn till vid dessa som urval. 

Detta på grund av att patienter kan känna brist på kontroll och ovisshet gällande deras 

frivillighet att delta i studier. Patienter kan även känna att de inte vågar säga nej till att 

forskaren inkräktar med djupa frågor (Holloway & Wheeler, 2010).  Författaren ansåg 

därmed vikten av att informations-, konfidentialitets-, samtyckes- samt nyttjandekravet 

fastslås under forskningsprocessen och att deltagarna i denna studie som är personer med 

diagnosen typ 2-diabetes var väl medvetna om kraven. Informationen fördes även fram till 

deltagarna tydligt och deltagarna bekräftande att de förstod, för att på så vis ta hänsyn till de 

etiska aspekterna. Holloway & Wheeler (2010) nämner att i en kvalitativ studie presenteras 

oftast resultatet som bland annat citat från intervjupersonerna, därmed kan inte full 

konfidentialitet utlovas. Detta kan då påverka detaljer och innehållet i samtalet, speciellt om 

intervjupersonerna är patienter och därmed kan resultatet bli feltolkat. Genom att 

förhoppningsvis ett lugnande intryck på intervjupersonerna skapades kunde en tillit uppstå 

och därmed delgav möjligtvis patienterna information om deras situation som var av värde 
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för studiens syfte. Förhoppningen var då att ingen deltagare dolde information som var av 

mervärde för studien. Författaren var även tydlig inför deltagarna om att citaten kommer att 

avidentifieras genom en sifferkod som inte avslöjar personens identitet. Vid slutet av varje 

intervjutillfälle meddelades det att intervjun var slut för att sedan ge intervjupersonen några 

tysta sekunder med diktafonen på för att personen möjligtvis skulle slappna av och börja 

berätta mer värdefull information. När personen inte hade mer att berätta, blev tyst eller 

började prata om annat stängdes diktafonen av. Detta genomfördes för att inte meningsfull 

information skulle gå förlorad, intervjupersonerna var även medvetna om att diktafonen 

fortfarande var på för att de inte skulle känna sig lurade.   

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Livet med typ 2-diabetes 

De flesta upplevde diagnosen som en överraskning och var inte förberedda på att de hade typ 

2-diabetes. Detta kan ha påverkat deras hantering och strävan till att få kontroll över 

sjukdomen. Smide och Hörnsten (2009) nämner att om diabetespatienterna är förberedda på 

diagnosen ökar det chansen till att ta kontroll över sjukdomen. Denna studies resultat 

motsäger detta något då diabetespatienterna överraskades av diagnosen men trots detta 

upplevdes att de flesta tog kontroll över sin sjukdom och hade viljan att hantera den. 

Resultatet kan dock visa på att personerna upplevde en del oro i början med diagnosen och 

visste inte riktigt hur sjukdomen skulle påverka dem. Att personerna inte var förberedda på 

diagnosen kan möjligtvis bidragit till denna oro och ovisshet då en förberedelse inför 

sjukdomen kan öka förståelsen kring hur den påverkar livet, något även Smide och Hörnsten 

(2009) nämner.  

Utifrån resultatet kunde en del avgörande faktorer urskiljas för individers välmående och vad 

som var viktigt i livet efter diagnosen typ 2-diabetes. Det krävs en del resurser i samhället för 

att tillgodose och möjliggöra detta välmående för typ 2-diabetespatienters hantering av 

diagnosen och även i det fortsatta livet efter diagnosen. Innehållsdeklarationer på livsmedlen 

är en underlättande faktor för typ 2-diabetespatienter då de ges möjlighet till att hantera och 

vara medvetna kring sina matvanor för att på så sätt underlätta deras diabetes och 

välmående. Livsmedelsindustrin behöver fortsätta sitt arbete med innehållsdeklarationer om 

matens innehåll för att personer som har diabetes ska ha möjligheten att kunna välja bland 

livsmedel och vara medvetna om vad maten innehåller när de handlar. Detta för att inte få ett 

för högt sockerintag, som i sin tur kan bidra med rädsla och ohälsa.  

En annan avgörande faktor för personernas välmående var vikten av patientundervisning 

(Sanofi, 2011). Detta kunde urskiljas i resultatet då patientundervisningen var något splittrad 

där en del upplevde den som bra och tillgänglig medan andra inte hade fått någon 

överhuvudtaget och var då inte heller medveten om hur detta kunde påverkat och underlättat 

livet. På grund av den varierande patientundervisningen från hälso- och sjukvården är det av 

vikt att andra hjälpmedel belyser detta och underlättar i diabetesprocessen. I resultatet 

visades andra alternativ till patientundervisningen som var av betydelse för hanteringen av 
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sjukdomen, så som Tv-program, organisationer och föreningar som gav ut tidningar, foldrar 

men även böcker. Då en varierande patientundervisning existerar i samhället är det viktigt 

att arbeta med andra medel för att bidra med information till befolkningen som sedan kan 

samla kunskap kring sin egen eller anhörigas sjukdom. För att kunna läsa och förstå 

rekommendationer eller hälsoinformation krävs dock en hälsolitterasitet. Enligt World 

Health Organization (1998) innebär begreppet hur väl man förstår, har tillträde till samt 

använder sig av hälsoinformation som finns för att kunna öka hälsan samt egenmakten. För 

en person med sämre förmåga att förstå hälsoinformationen kan detta då leda till en sämre 

hälsa och självkontroll över sin sjukdom, medan en person som lättare förstår och blir 

tilldelad hälsoinformation kan få en ökad hälsa. Därmed borde alla som får typ 2-diabetes bli 

tilldelade hälsoinformation så som rekommendationer och råd kring sin sjukdom för att på 

så sätt möjliggöra en ökad folkhälsa. Socialdepartementet (2008) har en strävan att öka 

människors ansvar, intresse och möjlighet till hälsa. Från studiens resultat kan det då ses att 

denna strävan inte riktigt gått igenom och fullföljts, åtminstone inte i alla målgrupper och 

därmed krävs vidare arbete kring detta.   

Förändringar som kan komma att behövas efter diagnosen är bland annat att se över 

innehållsdeklarationer, samla kunskap men även att minska sockerintaget (Eriksson, 1994). I 

resultatet framkom att bland annat dessa förändringar var nödvändiga för att kunna hantera 

sin diabetes.  

Det finns en del likheter med resultatet och tidigare forskning för hur diabetespatienter 

upplever livet efter diagnosen. Kneck, Klang och Fagerbergs (2011) studie påvisar att typ 2-

diabetes kan bidra med minskad livskvalité på grund av individers minskade valmöjligheter 

och obligatoriska livsstilsförändringar. Detta är något som även framkommit i denna studies 

resultat då deltagarna upplevde sina valmöjligheter begränsade, framförallt med matvanorna 

och detta kan skapa en psykisk påfrestande känsla. Även förändringarna som behövdes göras 

kändes kaosartade och besvärliga i början av diagnosen. Kneck, Klang och Fagerberg (2011) 

stärker detta då dem nämner att vid omställningen efter diagnosen kan en del patienter 

uppleva svårigheter med att efterfölja rekommendationer.  

6.2.2 Stödjande samt hindrande faktorer 

Stödet från bekanta, närstående samt hälso- och sjukvården var något som upplevdes 

underlättande vid diabeteshanteringen. Detta är även något som tidigare tagits upp av bland 

annat Eriksson (1994). Det samhälleliga stödet ansågs viktigt i denna studie då hälso- och 

sjukvårdens tillgänglighet upplevdes som en stödjande faktor vid sjukdomen. Det var en 

säkerhet att känna till stödet från hälso- och sjukvården och att alltid ha möjligheten att ringa 

för rådgivning. Detta kräver då att hälso- och sjukvården är lättillgänglig för patienterna för 

att kunna möjliggöra detta stöd för patienterna. Det var inte alla som upplevde denna 

tillgänglighet och därmed förekommer brister i stödet från hälso- och sjukvården. Genom att 

patienterna som är i behov av stöd inte får det kan detta bidra till att dessa påverkas negativt 

och blir ovetande som i sin tur kan bidra till ohälsa. Även Sanofi (2011) belyser att alla 

diabetespatienter ska uppleva tillgänglighet i högkvalitativ diabetesvård och är något som bör 

utvecklas.  
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En annan stödjande faktor som resultat visade var vikten av olika behandlingsalternativ i 

samhället. Genom att det existerar olika behandlingsalternativ kan dessa anpassas till 

individer som har olika behov. Vissa menade att insulinsprutor var något som var bra för 

deras vardag och som underlättade deras välmående medan andra ansåg att de inte vill börja 

med insulinsprutor och trivdes med tabletter. Sanofi (2011) belyser att olika 

behandlingsalternativ har underlättat för diabetespatienter i flera år och är något som är 

positivt med diabetesvården. Därmed är det av vikt i samhället att fortsätta erbjuda olika 

behandlingsalternativ för att öka välmående och hälsan hos denna allt större del av 

befolkningen som lever med typ 2-diabets. 

Diabeteskomplikationer är något som är oroväckande och bidrog till rädsla. Sett utifrån 

resultatet har oron för diabeteskomplikationer inverkat på val av livsstil. Personerna gjorde 

avsiktliga val för att förhindra att vissa komplikationer skulle bryta ut. Skinner (2004) 

stärker detta genom att påvisa att diabetespatienter gör avgörande val varje dag för att 

påverka sjukdomstillståndet och komplikationer. Ericson och Ericson (2012) nämner även 

för att minska eller förhindra diabeteskomplikationer krävs bland annat en god egenvård och 

därmed kunskap. Det kan därmed vara av vikt för hälso- och sjukvården att hjälpa 

patienterna med problemlösning, val i livet och egenvård för att förhindra komplikationer 

samt ohälsa. Detta är dock som tidigare nämnt något som kan vara bristfälligt och som kan 

behöva utvecklas.  

Resultatet i denna studie visar att typ 2-diabetes kan försvåra i det dagliga livet. Besvärliga 

känslor förekom vid att resa bort, äta hemifrån samt umgås utanför hemmet. Detta för att det 

försvårade för kontrollen över matintag samt medicinering. Resultatet stöds av Travis och 

Schlundt (1997) där även dem påvisar svårigheter i sociala sammanhang där det inte alltid 

erbjuds diabeteskost. Dock motsäger Gutschall, Onega och Wright (2011) detta något då 

deras resultat visar att detta inte var någon svårighet men att personerna vid ett senare skede 

eller måltid kompenserade kosten och medicineringen. Det förekom dock likheter och 

skillnader med det sistnämnda resultatet och innevarande studie. Detta för att resultatet i 

innevarande studien visar att intervjupersonerna menar att sociala sammanhang var en 

svårighet men att de kunde kompensera vid nästkommande måltid eller medicindosering. 

Detta kunde dock inte göras alltför ofta.  

I resultatet framkom att hälso- och sjukvårdens roterande personal kunde bidra med känslor 

att inte ta dem på allvar eftersom det framkom olika svar och rådgivning efter besöken. Om 

patienterna inte tar hälso- och sjukvården på allvar vid rådgivning och rekommendationer 

kan det leda till att råd och rekommendationer inte efterföljs och därmed kan det få 

konsekvenser genom exempelvis ett förvärrat tillstånd. Detta skapar då större kostnader och 

ohälsa vilket är negativt, inte enbart för individen själv men även för samhället i stort och 

folkhälsan. Det är därmed av vikt att hälso- och sjukvården bidrar med professionalitet som 

gör att de tas på allvar och därmed att rekommendationer efterföljs. Något som möjligtvis 

kan förbättras för att undvika detta är då att se över personalen och att inte patienterna möts 

av ny personal efter varje besök, för att skapa trygghet och igenkänning för patienterna. 

Wikblad (2012) stärker detta genom att nämna vikten av att patienten känner ett stöd från 

hälso- och sjukvården för att lyckas med sin egenvård. Om då patienten inte känner detta 
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stöd och att personalen byts ut hela tiden kan alltså detta bidra med en misslyckad egenvård 

och ökad ohälsa.  

6.2.3 Känsla av sammanhang 

I resultatet kan även uttryck för känsla av sammanhang ses. Hur patienterna hanterar sin typ 

2-diabetes kan kopplas till Antonovskys (2005) begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Utifrån resultatet kan det ses att samtliga personer har en begriplighet för 

sin sjukdom. De flesta upplevde diagnosen som en överraskning men oavsett om diagnosen 

var en överraskning eller förväntad så upplevs det som att personerna känner att de kan ta 

hand om sjukdomen och de förändringar som krävs i livet. De ser inte diagnosen som något 

kaotiskt och som inte går att ordna i framtiden, utan med tiden så kan de hantera den och 

upplever då begriplighet. Även hanterbarhet kunde ses i resultatet av studien då författaren 

upplevde att personerna hade viljan att eftersträva det och hanteringen var nödvändig för att 

kunna ta sig igenom diagnostiseringen och att lära sig att leva med sjukdomen. Resultatet 

visar på att personerna med tiden kunde hantera sin diabetesdiagnos och kunde anpassa sig 

till ett liv med typ 2-diabetes. Vissa hade en del resurser dels från familj och bekanta men 

också från hälso- och sjukvården som underlättade hanteringen av diagnosen. Andra hade 

något mindre resurser till sitt förfogande för hanteringen, men även de lyckades dock hantera 

sin diabetes med tiden, genom att finna sitt eget sätt och skapa egna resurser exempelvis i 

form av kunskap. De flesta påvisade någon grad av meningsfullhet när det gällde att hantera 

sin diabetes. I form av att känslan av att må bra och uppleva ett stabilt sjukdomstillstånd var 

en form av motivation, resulterade detta i en hälsosam livsstil.  

Eriksson (2000) nämner att högre grad av känsla av sammanhang bidrog till bättre 

hantering av egenvård och mindre behov av fortlöpande hjälp från hälso- och sjukvården. 

Detta kan även denna studie visa på, då resultatet belyser att personerna hanterade sin 

diagnos och var självgående genom egenvård samt val av livsstil. Några fungerade utan 

rekommendationer ifrån hälso- och sjukvården och var inte i behov av dem, utan samlade 

kunskap på annat sätt som möjliggjorde deras hantering av sjukdomen. Detta kan vara ett 

uttryck för en högre grad av känsla av sammanhang. Sandén Eriksson (2000) stärker detta 

genom att patienter med hög grad av känsla av sammanhang visat ett lägre blodsocker och 

kunde hantera sin diabetes bättre än personer med lägre grad av känsla av sammanhang. 

Patienterna behöver inte heller lika mycket regelbundet stöd från hälso- och sjukvård som de 

andra, dock fanns andra patienter som behövde detta stöd och som hade svårt att hantera sin 

diabetes. Författaren anser därmed att stödet från hälso- och sjukvård kan tänkas behöva 

fokusera på att få patienterna till att börja hantera sin diabetes via exempelvis egenvård. 

Hälso- och sjukvården kan även hjälpa patienterna att acceptera sin diabetes för att på så sätt 

uppnå full potentiell hälsa och bidra till ökad folkhälsa hos denna befolkningsgrupp.  
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7 SLUTSATSER 

Denna studie visar på att: 

 De äldre upplever en del förändringar i livet efter sin diagnos typ 2-diabetes, så som 

att matvanorna var i behov att förändras men även att förändringar i ett ökat 

välmående existerade, detta främst på grund av medicinering och egenvård. 

Omställningen till ett liv med typ 2-diabetes var något som upplevdes besvärligt men 

något som med tiden gick att hantera. Typ 2-diabetes upplevdes även som psykiskt 

påfrestande då ständig kontroll krävdes.  

 

 De äldre upplevde en del stödjande faktorer som underlättade i deras liv med 

sjukdomen. Dessa var främst befintlig stöd från bekanta, närstående samt 

tillgänglighet från hälso- och sjukvården. Även olika behandlingsalternativ var ett 

stöd då dessa var något individanpassade för personernas behov som underlättade 

deras välmående.  

 

 De äldre upplevde även en del hindrande faktorer i det dagliga livet. Det nämndes 

främst att hälso- och sjukvårdens stöd var något bristfällig och uteblivna 

rekommendationer försvårade. Något som bidrog till rädsla och ohälsa var även 

diabeteskomplikationer som påverkade val av livsstil och detta var en hindrande 

faktor i det dagliga livet. En annan hindrande faktor var känslan av att behöva ge upp 

saker som tidigare gett tillfredsställelse i form av exempelvis att baka.  

7.1 Fortsatt forskning 

Eftersom studien påvisar hur äldre med typ 2-diabetes upplever sin diabetes och livet med 

den kan denna studie utgöra stöd för hur denna målgrupp kan öka sin hälsa. Eftersom äldre 

är en utsatt grupp i samhället kan denna studie bidra med att öka denna grupps hälsa och 

minska ojämlikheten på så sätt. Även utvecklingsmöjligheter inom hälso- och sjukvården ses 

i denna studie och förhoppningsvis ger uppslag till vad som kan göras så att fler äldre med 

typ 2-diabetes ska uppnå full potentiell hälsa.  

För att få ett större och bredare resultat kan en fortsatt studie med fler deltagare genomföras, 

för att få en större trovärdighet kring resultatet. Studien kan även genomföras med ett vidare 

perspektiv och fokus på hur de äldre upplever samhälleliga faktorer som bidrar till deras 

hälsa och välmående. Detta för att det då kan det bidra till att få ett ännu bredare perspektiv 

på folkhälsans avgörande faktorer och påvisa vad det finns för faktorer i samhället för att 

gynna diabetikers hälsa. Fortsatt forskning kan även vara att göra om studien men med ett 

urval som rekryterats från exempelvis diabetesavdelningar då detta möjligtvis kan bidra till 

ett mer spritt resultat. 
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BILAGA A: MISSIVBREV 

Hej! Mitt namn är Linda Sahlström och jag skriver en kandidatuppsats på grundnivå i 

folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola med inriktning äldre och typ 2-diabetes. 

Syftet med studien är att undersöka hur äldre upplever en livsstilsförändring vid typ 2-

diabetes. Jag vill gärna intervjua dig som har typ 2-diabetes och är 65 år eller äldre, eftersom 

du kan delge mig din värdefulla kunskap. Beräknad tid för intervjun är 30-60 minuter och 

varje intervju sker enskilt. Jag planerar att intervjua åtta stycken personer med typ 2-

diabetes under perioden 15-24 april 2015. Plats för intervjun diskuteras enskilt med varje 

medverkande.  

Intervjun kommer att spelas in på ljudband. Då ljudet överförs till text i dator kommer ditt 

namn och personuppgifter att göras om till siffror (kodas) för att avidentifiera dig. Endast jag 

kommer att ta del av denna information och du kommer att vara anonym i uppsatsen. 

Intervjumaterialet kommer enbart att användas till studiens syfte och kommer att förstöras 

när examensuppsatsen är godkänd av examinator.  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan och all eventuell 

insamlad data kommer då att förstöras och inte användas i studien.  

Resultatet av studien kommer att presenteras i min examensuppsats och den kommer att 

vara tillgänglig i elektronisk databas på Mälardalens högskola. Om du önskar kan jag även 

mejla den till dig om du så önskar. Examensarbetet planeras vara klart i juni 2015. Har du 

några frågor eller är intresserad att delta i studien så är du varmt välkommen att kontakta 

mig eller min handledare. 

Jag ser fram emot att höra ifrån dig! 

Med vänliga hälsningar, Linda Sahlström 

 

Kontaktuppgifter:  

 

Linda Sahlström, student 

Telefon: 070-265 69 75   Mejl: Lsm12004@student.mdh.se 

 

 

Maria Norfjord Zidar, handledare 

Telefon: 021-10 70 08   Mejl: maria.norfjord.zidar@mdh.se

mailto:Lsm12004@student.mdh.se
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BILAGA B: INTERVJUGUIDE 

Berätta om vem jag är och vad syftet med uppsatsen är (Syftet med studien är att undersöka 
hur äldre upplever livet efter diagnosen typ 2-diabetes). 

Informera om samtyckeskravet och få ett skriftligt samtycke av intervjupersonen, informera 

även om anonymitet och konfidentialiteskravet. Börja spela in intervjun.  

 

Bakgrund  

Ålder?   

Kön? 

Hur länge har du haft typ 2-diabetes?  

 

Livet efter diagnosen typ 2-diabetes 

Tema 1: Hur upplever äldre livet efter diagnosen typ 2-diabetes? 

 Berätta om vad som hände när du fick diagnosen typ 2-diabetes. 

 Kan du beskriva hur det påverkade ditt dagliga liv? 

 

Tema 2: Hur uppfattas innebörden av livsstilsförändringar vid typ 2-diabetes? 

 Vad innebär begreppet livsstilsförändring för dig?  

 Har du gjort någon livsstilsförändring och kan du utveckla vad det berodde på? 

 Vilka förändringar upplevde du som svårast/ lättast efter du fått diabetes och varför? 

 

3: Hur upplever de äldre eventuella stödjande faktorer efter diagnosen typ 2- diabetes? 

 Vad har underlättat (exempelvis resurser) i livet efter din diabetesdiagnos? Varför? 

 
Tema 4: Hur upplever de äldre eventuella hindrande faktorer efter diagnosen typ 2-diabetes?  

 Vad har försvårat livet efter din diabetesdiagnos? Varför? 

Tema 5: Avslutande frågor 
 

 Upplever du att det är något som skulle underlätta för dig, utifrån din diagnos diabetes typ2? 
Varför? 

 Finns det något du skulle vilja tillägga, som inte tagits upp eller som du kommit på under 
tiden vi samtalat? 

 
Berätta att intervjun är slut och fråga om det är något mer personen vill berätta. Tacka 

avslutningsvis för personens medverkan och stäng av diktafonen.
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BILAGA C: SAMTYCKESBREV 

Härmed bekräftar jag att jag blivit informerad om; 

Studiens syfte och frågeställningar 

Mina svar kommer att bli ljudinspelade på band.  

 

Jag bekräftar att jag har blivit informerad om att mina personuppgifter och svar kommer att;   

- avidentifieras 

- behandlas konfidentiellt 

- endast användas för denna studie 

 

Bekräftar att jag även fått information om att; 

- intervjumaterialet endast kommer att handhas av Linda Sahlström  

- efter att studien är genomförd kommer det ljudinspelade materialet raderas  

 

 

– Jag ger mitt samtycke till att delta i studien om typ 2-diabetes bland äldre och livet med 

sjukdomen, jag vet även att mitt deltagande är helt frivilligt. 

– Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande. 

 

 

 

 

 

 

……………………….. ………………………....... .............. ……………………….. 

Datum /Ort  Intervjupersonens namnteckning Namnförtydligande 
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