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    Abstrakt 

Syftet med studien var att beskriva mäns upplevelser av att leva med 
diabetes typ 2. Sex män 45-65 år, deltog i denna bandinspelade 
intervjustudie. Intervjutexten analyserades med kvalitativ innehållsanalys 
inspirerad av Burnard (1991) och resulterade i fem kategorier. Att 
diagnosbesked var förväntad men chockerade, att möta olika professioner 
i vården, att lära sig förstå sjukdomen och ha kontroll, att leva vanligt 
trots begränsningar, att oroa sig för framtida komplikationer. I resultatet 
framkom varierande upplevelser av att leva med diabetessjukdom och 
svårigheter över kravet på förändrade levnadsvanor. Det framkom att 
sjukvården hade förmedlat kunskaper i egenvård och medicinhantering. 
Anhöriga samt att ha ett arbete underlättade integrering av sjukdom och 
med aktiv egenvård kontrollerades sjukdomen. Diabetessjukdom 
begränsade vardagslivet och hade orsakat komplikationer, trots det levde 
männen ett ganska vanligt liv. Vårdpersonal bör i samband med 
diagnostisering vara varse på olika reaktioner och beakta den enskilde 
utifrån dennes livssituation. Männen med diabetes typ 2 behöver 
återkommande information om sjukdom och stöd i egenvård, speciellt vid 
diabetesdebut och de bör få vård enligt diabetesriktlinjer.  
   

 

Nyckelord: Diabetes typ 2, kronisk sjukdom, män, upplevelser, livsstilsförändringar, 
egenvård, komplikationer.  

 

 

 

 

 

 



 3

Diabetes är en vanligt förekommande kronisk sjukdom som beräknas öka i hela världen (Deakin, 

McShane, Cade & Williams, 2007). I Sverige lever ca 3-4 procent av befolkningen med 

diabetessjukdom, vilket motsvarar 300 000 personer varav 85-90 procent av dem har diabetes typ 

2 (Socialstyrelsens nationella riktlinjer, 1999, s. 8).  

 

Diabetes typ 2 sjukdom kännetecknas av en kombination med bristande insulinproduktion och 

nedsatt känslighet för insulinets verkan. Riskfaktorer för utveckling av diabetes typ 2 anses vara 

bland annat ärftlighet, övervikt med framför allt bukfetma och ålder. Sjukdomen utgör en ökad 

risk för hjärt- kärlsjukdomar, stroke, njur- och ögonskador samt sexuell dysfunktion (Deakin et 

al. 2007). Socialstyrelsens riktlinjer utgör basen för diabetesvården i Sverige som är en 

utveckling ur de internationella riktlinjerna i St Vincent deklarationen 1989. Målet med riktlinjer 

för behandling och kontroll av diabetes är att förhindra och reducera uppkomst av komplikationer 

och att personer med diabetessjukdom ska kunna leva ett normalt liv. Behandling för personer 

som får diabetes typ 2 består i första hand av förändrade kostvanor och fysisk aktivitet och i 

andra hand tillkommer olika läkemedel (Socialstyrelsens nationella riktlinjer, 1999, s.14).  

 

Sjukdomen drabbar främst vuxna personer och medför ofta omfattande förändringar i personens 

hela livssituation (Eriksson, 1994, s. 53). Gåfvels (1997, s.32) har visat att det finns skillnader i 

mäns och kvinnors upplevelse av att få diabetes. Män i jämförelse med kvinnor oroade sig i högre 

grad över diabetesregimen, sjukdomens krav på förändringar i livsföringen och att sjukdomen 

kommer att bli en börda som raserar deras liv. Enligt Mamhidir och Lundman (2004) kände både 

män och kvinnor sorg och ilska över att ha fått en sjukdom som de måste leva med resten av sitt 

liv. 

 

Kroniska sjukdomar liksom diabetes kan medföra både sociala och psykologiska konsekvenser. 

Studier har visat att personer som lever med dessa sjukdomar, levde oftare ensamma, de arbetade 

oftare halvtid och var periodvis sjukskrivna eller hade förtidspension i jämförelse med personer 

utan sjukdom (Eriksson, 1994, s. 53; Gåfvels, 1997, s. 53-54). Det är känt att sjukdom påverkar 

livskvaliteten. Personer med diabetes typ 2 har rapporterat bland annat om ökad stress över 

ständig medicinering och känslor av maktlöshet (Hänninen, Takala & Keinänen-Kiukaanniemi, 

2001; Choe, Padilla, Chae & Kim, 2001). Andra studier har visat motsatta resultat, dvs. att 
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livskvalitet och allmänt välbefinnande bland dem som levde med diabetes var ungefär lika god 

som hos personer utan sjukdomar (Lundman, Asplund & Norberg, 1990; Smide, Lukwale, Msoka 

& Wikblad, 2002); Sandén-Eriksson, 2000). Fitzgerald, Anderson och Davis (1995) har visat att 

män i mindre omfattning än kvinnor ansett diabetes utgöra något hinder för dem i deras 

vardagsaktiviteter.  

 

Långvariga sjukdomar drabbar inte enbart den som är sjuk utan sjukdom kan medföra omfattande 

förändringar i den sjukes omgivning (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Närstående i par 

förhållanden har beskrivit att sjukdom hotade deras familje- och sociala liv. De har rapporterat 

om ökad arbetsbelastning i hemmet och förluster i form av mindre tid för sig själva, efter att 

sjukdom kom in i familjen (Paulson, 2002, s.13; Söderberg, Strand, Haapala & Lundman, 2003). 

I de familjer som lever med diabetessjukdomar, upptar maten en stor del av deras vardagsliv och 

att förändra kostvanor kan vara svårt både för den drabbade liksom för den övriga familjen 

(Sandén-Eriksson, 2000; Wong, Gucciardi, Li & Grace, 2005). Kock, Kralik och Taylor (2000) 

har visat att män med diabetes typ 2 som levde familjeliv tog ansvar för sin diabetes, men de var 

för det mesta inte ansvariga för matlagningen. Studien av Peel, Parry, Douglas och Lawton 

(2005) visade att män med diabetes typ 2 fick mer stöd och hjälp i matlagning och inköp än 

kvinnor i samma situation. Personer med diabetes har vanligtvis själva ansvaret över sin egenvård 

(Anderson & Funnell, 2005). Egenvård med kunskaper om sjukdom och dess behandling är 

viktiga delar i behandling av diabetes typ 2. Enligt Thors Adolfsson, Smide, Gregeby, Fernström 

och Wikblad (2004) kunde personer med diabetes som bedrev en aktiv egenvård, förbättra 

blodsockret och minska risken att utveckla diabetesrelaterade komplikationer. 

 

I en europeisk kartläggning över hälsa och sjukdomar bland befolkningen, framkom att män i 

jämförelse med kvinnor hade ökad risk att drabbas av de flest förekommande sjukdomar och en 

av orsakerna ansågs ha en koppling till männens livsstil. Studien visade även att dödsorsaker i 

relation till diabetessjukdom var högre bland män än kvinnor (White & Cash, 2004). Traditionellt 

sett anses män ha en hög social press, vara rationella, självförsörjande och visar ogärna smärta 

och svaghet (Cameron & Bernardes, 1998; Gibbs, 2005; Paulson, 2002, s. 15). Kroniska 

sjukdomar är progressiva och karakteriseras av ett varierande och osäkert förlopp (Hänninen et 

al. 2001). Sjukdomar kan enligt White och Cash (2004) påverka mäns självkänsla och utgöra ett 
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hot mot manligheten som sägs stå för kontroll och ansvarstagande. Paulson (2002, s.34) menar att 

män mera sällan talar om sina hälsoproblem och de avvaktar oftast en tid innan de söker vård när 

de drabbas av sjukdom.  

 

Diabetes typ 2 är en progressiv sjukdom som inte längre betraktas som en mild form av diabetes. 

Alltfler personer i medelåldern eller yngre kommer troligen att leva med denna sjukdom (Deakin 

et al. 2007). Mamhidir och Lundman (2004) anser att det är viktigt att personer med diabetes typ 

2 har goda kunskaper om kost, motion och behandling. Hörnsten, Sandström och Lundman 

(2004) framhåller att personer med diabetes typ 2 och deras egen förståelse och förhållningssätt 

till diabetessjukdom och dess påverkan i den enskildes vardagsliv är en viktig informationskälla i 

planering av en meningsfull egenvård. Enligt Ternulf Nyhlin (1990) är personen med 

diabetessjukdom själv det viktigaste verktyget i hantering av sin sjukdom.   

 

Tidigare studier (Gåfvels, 1997, s. 32; Fitzgerald et al.1995; Kock et al. 2000; Peel et al. 2005) 

visar att det förekommer skillnader i mäns och kvinnors upplevelser av att leva med diabetes. Att 

lyssna till männens berättelser av att leva med diabetes typ 2 kan bidra till att öka 

vårdpersonalens kunskaper och förståelse av hur det är att leva med sjukdom som man. Att lyssna 

på den enskildes berättelser kan utgöra ett stöd för vårdpersonal att i samförstånd med personen 

som lever med diabetessjukdom utforma en mer individanpassad egenvård och förbättra 

omvårdnaden för denna grupp. Mot denna bakgrund var syftet med denna studie att beskriva 

mäns upplevelser av att leva med diabetes typ 2.  

 

Metod 
Informanter 

Deltagarna i studien var män mellan femtio- och sextiett år och de hade levt med diabetes typ 2 

mellan 5 - 20 år. Samtliga hade tablettbehandling och tre män hade även insulinbehandling. Tre 

män var kvar i arbetslivet varav en var tillfälligt arbetslös och tre hade sjukpension på grund av 

andra åkommor. Fyra män var gifta och två var ensamstående efter skilsmässa, alla hade vuxna 

barn.  
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Procedur 

Informanterna rekryterades från en vårdcentral och en diabetesmottagning inom slutenvården. 

Författaren informerade verksamhetschefen på respektive enhet om studien och frågade om 

tillstånd för diabetessjuksköterskornas deltagande i urvalet. Efter beviljat tillstånd kontaktades 

diabetessjuksköterskorna via telefon. De informerades om studien och tillfrågades om hjälp med 

urvalet, samtidigt bestämdes tid för personlig kontakt. Vid träffen upprepades informationen om 

studien och brevet som skulle överlämnas till de män som uppfyllde dessa kriterier: Män 45-65 

år, svensktalande som levt med diabetes typ 2 mer än två år, kost- eller medicinsk behandling, 

gifta eller ensamstående. Exklusionskriterier var män med diagnostiserad psykisk sjukdom, 

demens, malign sjukdom eller talsvårigheter.  

 

Sammanlagt tillfrågades tio män av diabetessjuksköterskor om deltagande till denna studie i 

samband med sedvanlig kontroll hos diabetessjuksköterskan. Åtta av dem tackade ja till 

deltagande, dessa tilldelades brevet med information om studien, svarstalong och ett frankerat 

kuvert med författarens adress (bilaga 1 och 2). När författaren fick svarstalongen, kontaktades 

männen via telefon och tid och plats för intervjun bestämdes. Av de åtta kontaktade männen var 

det två som avböjde. En på grund av att han ångrat sig och den andre hade föreställt sig en annan 

form av datainsamling. Slutligen var det sex män som intervjuades. 

 

Intervju 

Insamling av data förbereddes genom att författaren gjorde en provintervju som skrevs ut och 

granskades av handledaren och därefter gjordes de övriga intervjuerna.  Alla intervjuer 

genomfördes med en bandspelare och utfördes på den plats som männen valt. Två män valde att 

intervjuas i sitt hem och de övriga valde att intervjuas på vårdcentralen. Det kan enligt Polit och 

Beck (2004, s. 347) vara tryggt för den intervjuade att få bestämma plats för intervjun. 

Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter och inleddes med allmänna frågor, om ålder, 

familjesituation, yrkesarbete och tiden de levt med diabetes samt vilken behandling de hade för 

sin sjukdom. Därefter fördes intervjuerna i samtalsform och författaren bad männen att berätta 

utifrån uppmaningen: Berätta för mig hur det är att leva med diabetes. Författaren föreslog att de 

kunde börja med hur det var när de fick besked om diagnosen. Utifrån de berättande svaren 

ställdes följdfrågor som: Kan du säga något mer om? Vad tänkte du?  Hur kändes det? (jfr. Kvale, 



 7

1997, s.124). Männen berättade fritt med egna ord om hur det varit att få diagnosen diabetes och 

hur det var att leva med sjukdom 

 

Etiska aspekter 

Studien granskades och godkändes av den etiska gruppen vid Luleå tekniska universitet 

institutionen för hälsovetenskap. Forsman (1997, s.75-78) och Kvale (1997, s. 107-110) 

framhåller att informerat samtycke ska lämnas både skriftligt och muntligt till personer som 

deltar i studier. Alla deltagare i denna studie fick både skriftlig och muntlig information om 

forskningens syfte, metod och vem som var forskningshuvudman (Bilaga 1). De informerades om 

att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta intervjun när de ville, utan att ange skäl till 

det. Deltagarna fick information om att deras personuppgifter, namn eller bostadsort inte kom att 

redovisas i utskrivet material och att materialet förvarades så att endast författaren och 

handledaren hade tillgång till det. De fick veta att de kunde kontakta författaren för frågor och att 

banden med intervjuerna förstörs efter att studien slutförts (jfr. Polit & Beck, 2004, s. 150-152). 

 

Analys   

Alla intervjuerna skrevs ut ordagrant och varje intervju fick en bokstavskod. De nedskrivna 

intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys, inspirerad av Burnard (1991). 

Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för att få en uppfattning om texten i sin helhet, 

därefter togs de textenheter ut som motsvarade syftet. I nästa steg kondenserades textenheterna 

till mindre enheter med avsikt att ta fram kärnan i innehållet och kategorier bildades i så kallad 

öppen kodning. Kategorierna överfördes till en ny lista och granskades, de kategorier som i sitt 

innehåll liknade varandra fördes ihop till bredare kategorier. Därefter sorterades kategorierna i 

grupper utifrån sitt innehåll, kodades och placerades i nya listor enligt Burnard (1991). De nya 

listorna med kategorier granskades och reducerades i flera steg, tills det inte var möjligt att föra 

ihop kategorier med varandra. Efter en slutlig korrigering och justering resulterade analysarbetet i 

fem (5) kategorier. Under analysprocessen jämfördes kategorierna med textenheterna och 

intervjutexten i sin helhet för att kontrollera att kategorierna inte förlorat i sitt sammanhang och 

för att stärka validiteten (Burnard, 1991). 

 

 



 8

Resultat  

Analysen resulterade i fem kategorier (Tabell 1) presenterade i texten nedan och med citat ur 

intervjuerna  

 

Tabell1. Översikt över kategorier (n=5) 

Kategorier 

 

Att diagnosbesked var förväntad men chockerade   

Att möta olika professioner i vården  

Att lära sig förstå sjukdomen och ha kontroll 

Att leva vanligt trots begränsningar 

Att oroa sig för framtida komplikationer 

______________________________________________________________________________ 

 

Att diagnosbesked var förväntad men chockerade 

Männen som levde med diabetes typ 2 berättade att sjukdomen funnits i släkten under flera 

generationer och att flera av deras nära anhöriga levde med diabetes. Männen sade att de troligen 

fått diabetes på grund av ärftlighet eller att det kunde vara en följdsjukdom till andra åkommor. 

De berättade vidare att doktorn uppmärksammat dem om en ökad risk för diabetessjukdom långt 

innan sjukdomsdebut. 

 

 
Jag var då 48-49 när en läkare trodde att jag skulle få åldersdiabetes i framtiden, så det tog 
väl en 6-7 år innan jag fick den 
 

 

Männen sade att de fått besked om diabetes vid rutinkontroller och att de kontrollerats för att 

deras syskon levde med diabetes. En del beskrev att de inte haft några symtom på 

diabetessjukdom och framhöll att hade de inte blivit kontrollerade så hade de fortsatt att leva utan 

vetskap om sjukdomen. Männen sade att de inte tänkt så mycket på diagnosbeskedet och 

förtydligade att de inte kunnat påverka beskedet. Männen framhöll vidare att blodsockret i början 

inte varit så högt och att de hade erfarenhet av vilka krav diabetessjukdom ställde eftersom deras 
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nära anhöriga levde med diabetes.  

 

Ja, ja var inte särskilt överraskad för min yngre bror och min yngre syster hade det, jag är, 
var inte trött eller, eller orkeslös eller nånting, så hade jag inte varit på kontroll så hade 
jag aldrig vetat utav att jag hade det 

 

Det var inte så trevligt men det är ingenting, å, göra åt de, de är att när man fått det så har 
man fått det, ja   

 

Männen berättade att de även själva sökt sjukvård på grund av synförändringar, viktnedgång, 

ständig trötthet och törst och därigenom fått besked om diabetes. De sade att viktnedgång 

påverkat kroppens muskelmassa och att det varit skrämmande med synförändringar. Männen 

beskrev att de funderat över vad dessa symtom kunnat bero på och sade att de avvaktat länge med 

att söka vård i tron att symtomen går över. Det framkom att anhöriga hade förstått att de kunde 

vara diabetessjukdom och ordnat kontakt med vården.    

 
 
Jag tänkte vad är det med mig, när man liksom gick ner i vikt å, jag gick ner från 108 kilo 
till 75 kilo. 
 
Det skrämde mig lite, jag var rädd att jag också ska tappa synen, då jag inte såg och läsa 
tidningen 
 
Jo, man märker ju så det tar ganska länge innan du går till läkaren. Man väntar in i det 
sista, det är inge fel på mig  
 

Flera män beskrev att beskedet om diabetessjukdom varit en chockerande och omtumlande 

händelse. De berättade att hela deras livssituation hade påverkats och framhöll att det varit svårt 

att förändra sitt tidigare levnadssätt. Männen tydliggjorde att det varit problematiskt att passa 

tider för medicinintag och vänja sig vid tabletter och insulininjektioner som skulle tas flera 

gånger dagligen. De framhöll att den första tiden med sjukdomen hade gått åt till att hålla reda på 

tiden för mat och mediciner och tänka på allt de skulle lära sig. 

  

 
Ja, konstigt nog, först i början tyckte man, alltså sockersjuka, det var rena chocken, alltså, 
jag var borta från arbetet i två år på grund av de, precis som hela världen ramla ihop.  

 

Och sen komma hem å tänka på allting, lära sig ta sprutan där å såna saker, de är ju de tar 
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ett tag å lära sig allting och sen ställa om sig, de, det är en stor omställning 
 

Samtliga beskrev att det varit svårt att förändra sina matvanor. Männen berättade att under deras 

uppväxt var det inte vanligt med grönsaker i kosten och att maten för det mesta bestått av 

basvaror som kött, fisk, potatis och olika grynsorter samt bröd. En del beskrev att de i början känt 

rädsla över att välja felaktiga matvaror och att de noggrant kontrollerat all innehållsförteckning 

på mat förpackningar innan det köptes. 

 

Att börja äta grönsaker som man skulle var värre för mig, jag som hade svårt med potatisen 
i småskolan  
 
Alltså, man läste innehållsdeklaration, men det här kan jag inte ta, å, det fanns, ingen, 
ingen gräns, alltså, fanatiker om man säger så 
 

 

Att möta olika professioner i vården  

Männen berättade att de av vårdpersonal blivit informerade om egenvård och framhöll att mycket 

av informationen hade handlat om mat och motion. De beskrev att dietisten hade informerat dem 

om hur de skulle förändra sina matvanor och att de av annan sjukvårdspersonal hade fått lära sig 

hur de skulle ge sig själva insulininjektioner. 

          

          

        Ja, det man pratade mycket om mat, tänka det, mat och motion  

         

       Man har ju varit till dietisten, å, dom har ju sagt vad man ska äta å, så där 

 

Männen berättade vidare att de gick på regelbundna kontroller. De framhöll att det var bra att få 

kontrollera alla blodvärden och få gå på kontroll hos samma läkare som kände till dem och som 

var kunnig. Männen berättade att i början av sjukdomsperioden hade de haft en bra 

diabetessjuksköterska som stöttat dem i egenvård. Männen sade vidare att på en del orter fanns 

det ingen diabetessjuksköterska att vända sig till vid behov och andra berättade att de inte hade 

blivit kallade till fotvården och sade att de saknade information och kunskaper om fotvård.  
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        Jag har ju, jag går hos en duktig doktor, han är duktig, det är bra och kolla alla värden           

        
       Sen hade jag en bra diabetessköterska, då, de första åren i, men hon vart ja, hon 
       gick väl, sen dess har det varit mera si och så          
      
      Nej, vi har aldrig fått fotvård, aldrig, inte, ändå så har jag ju varit diabetiker, ja, det blir 
      tretton år 
 

Att lära sig förstå sjukdomen och ha kontroll 

Männen beskrev att de i början varit osäkra över hur kroppen påverkades av sjukdom och 

mediciner. Det hade varit svårt att veta exakt, vilken mängd insulin de skulle ta för att undvika 

alltför lågt blodsocker. Ensamstående med insulinbehandling berättade att de känt rädsla över att 

nattetid hamna i medvetslöshet. De beskrev att när kvällsinsulinet hade tagits så åt de lite kakor 

för att försäkra sig mot alltför lågt blodsocker och som en extra säkerhet hade det en plastpåse 

med druvsocker nära tillhands. 

  
Jo, och på kvällen tänkte man, tänk om man får koma på natten, ja såna saker, du kan ju 
inte kontrollera de, du vet ju inte hur kroppen fungerar, då tänker man på såna saker. Då 
var man uppe efter sprutan och tog ett par kex eller nånting för säkerhetsskull, så du inte 
dimper. För det är farligare om det far ner eller far upp, det är inte farligt om det går upp, 
men det är livsfarligt om hamnar på ett, så det hängde då i sängen en, en plastpåse med 
druvsocker  
 

Männen beskrev vidare hur de plötsligt hade drabbas av matthet och irritation och att de känt 

mjukhet och vibrationer i benen. De berättade att nära anhöriga och andra personer hade förstått 

att symtomen kunde bero på lågt eller högt blodsocker och hjälpt dem med förslag på åtgärder. 

Männen förklarade att de i början inte hade tänkt på att det var viktigt med blodsockerkontroller.  

 
Låg av det känner jag som att det vibrerar i fötter och känner mig oftast som svag. Det var 
en som hade haft det förut, å, jag jobba på bygget och jag sa jag förstår inte jag är så trött 
och fötterna är som dom där. Han visste direkt och sa, det är bara att du äter med en gång, 
så vart det bra 
  
Ja, vi är diabetiker båda två och då ville frun att jag testar när jag blev så där väldigt mat. 
Å, ja, å, så, då börja man ju förstå att det var viktigt å, testa oftare, hade varit lite lat på 
och testa 

          

Samtliga berättade att de kontrollerade sitt blodsocker, en del regelbundet andra mera sällan. De 

beskrev sina värden med siffror och ansåg sig ha bra blodsockervärden. Männen berättade att de 
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förde dagbok över sina blodsockervärden och sade att detta underlättade för läkaren som kunde 

se hur deras blodsocker legat över tid.  

 

Jo, jo, jag ligger själv också  värde, jag kan ligga, på morron, då kan jag ligga på åtta och 
nio, men sen dagarna ligger jag  mellan tre och sex, hela tiden, ja, de är ganska normala 
värden tycker jag 

 

Männen beskrev att blodsockervärdena kunde variera och förtydligade att när de kände något i 

kroppen så kontrollerade de sitt blodsocker och var det för lågt, åt de en smörgås eller en 

chokladbit för att symtomen skulle avta. Männen framhöll att det tagit tid att känna igen sina 

kroppsliga reaktioner och förtydligade att kroppen inte alltid reagerade på samma sätt. 

 

Det kan gå högt men det kan lika gå väldigt lågt, så att jag har ända ner till 3,2, då vet man 
att då får man en känning, men det räcker med en liten smörgås 
 
Men som igår fick jag lågt av nån anledning, svettades väldigt mycket då var det bara å, 
söka nå godis, hade inte slarvat med maten men ibland är det väl så att kroppen inte 
reagerar likadant 

 

De flesta berättade att de motionerade. Männen framhöll att motion sänkte blodsockret och att 

med regelbunden motion hölls blodsockret på en jämn nivå. Männen berättade att när de inte 

motionerade eller rörde sig mindre så försämrades deras blodsockervärden. Några sade att de 

hade andra åkommor som hindrade dem från aktiviteter och förklarade att det inte var bra för 

deras blodsocker, när de inte kunde vara fysiskt aktiva. 

 
För de ser jag ju själv att det är ju, tar jag ett prov och sen far jag och cyklar jag sänker 
den alltså lång tid framöver, gör jag ingenting så går dom upp värdena.   
 
Ja, det är även ett gammalt diskbråck som gått upp, så att det är, det är inte bra, de är ju 
de som inte är bra när man inte kan motionera 

 

Männen beskrev vidare att de hade förändrat sina matvanor och infört mer frukt och grönsaker i 

kosten och minskat på bröd- och fettintaget. De sade att de minskat på matportionerna och att det 

var viktigt med ett mellanmål. Männen framhöll att det var bättre att äta viltkött än svin och nöt 

som var fetare. De berättade att ibland var det svårt att få tag på grönsaker och att det var problem 

att hitta lämplig mat att äta, speciellt när de reste utomlands.     
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Jo, men jag äter väl kanske mer bättre än tidigare, inga sötsaker eller sånt så jag märker 
ingen större skillnad, det är klart man måste ju tänka lite grann att man har någorlunda 
mattider å, så 
 
Men det är framför allt de är mycke vilt jag äter, de är ju ren och det har ju inte samma fett 
som svin och nötkreatur 
 

Samtliga berättade att de lagade mat och att de tyckte om att laga mat. Männen beskrev att de ofta 

var den i familjen som lagade vissa maträtter. Det framkom att en del till största delen lagade all 

mat i hemmet. Männen beskrev även sin del av matlagning i procent och framhöll att de ibland 

valde mat som var lättlagad.   

 
Ja, ja gör det, det är hon som gör vissa maträtter och jag gör vissa, faktiskt, så jag vet inte, 
jag tycker om att laga mat, det har jag gjort sen hemma, faktiskt. Så jag har kanske varit 
före min tid, kanske, jag vet inte  
 
Jo, det gör jag, jag är ju ensam, jo det är självklart, men nog blir det oftast det där med 
lättare mat, genvägar 
 

Att leva vanligt trots begränsningar 

De flesta framhöll att de levde ett ganska normalt liv med diabetessjukdom. Männen tydliggjorde 

att det hade gått bra för dem då de kunnat vara kvar i arbetslivet och att familjen hade accepterat 

deras sjukdom. Det framkom att andra personers råd varit viktigt och att sjukdomen hade kunnat 

hanteras med mediciner. Männen berättade även att nutidens insuliner underlättade då de kunde 

tas i anslutning till måltid. De framhöll vidare att diabetessjukdom medfört att de åt 

hälsosammare mat, motionerade mer och hade slutat röka. Männen förtydligade att de hade mer 

problem med andra åkommor än de hade med diabetes sjukdom.    

 

Nä, man tycker att det ska va, att det är som normalt, att diabetes är nånting som är  
normalt, höll jag på, å, säga 
 
Det är svårt att säga själv men jag tycker att det går bra, jag har fått jobba 

 

Ja, de, får jag väl säga, ja, va gäller sockret här, tycker de är bra för mig, tycker jag har 
mer problem med ryggen och kotorna 
 

Det framkom vidare att diabetessjukdom medfört begränsningar i männens vardagsliv. Männen 

förklarade att det var besvärligt att alltid leva efter vissa rutiner och vara beroende av mediciner. 
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De berättade att tidigare hade de jagat vilt och oftare deltagit i festliga sammanhang men att 

andra åkommor och problem med insulinet gjorde att de oftast avstod. Männen beskrev vidare att 

de hade fått byta arbeten eftersom sjukdomens krav på regelbundenhet inte gått att kombinera 

med oregelbundna arbetstider. Andra framhöll att de inte berättade för utomstående att de levde 

med diabetessjukdom och tydliggjorde att de vore bra att slippa diabetessjukdom.  

 
Att, att de får inte bli någon vaka exempelvis, då mår man inte bra, om man, om man till  
exempel skulle gå på fest, eller så där, de är, nej det gör man inte, då gäller det å ställa in, 
ta, testa å, å, ställa in insulinet efter de 

         

         Ja, precis, det är svårare att ha skiftgång, det är absolut det svåraste för en diabetiker    

 
Nä, nej vad jag kan komma på, så nog vore det underbart om man inte hade det   

 

Männen berättade att de även själva satt gränser och förklarade att de inte kunde äta sötsaker som 

andra friska gjorde. De förtydligade att det var svårt att helt låta bli grädden i köttgrytan och 

undvika nattätandet. Männen sade att ibland åt de mat och annat olämpligt och att det var bra att 

ha närstående som uppmärksammade dem.  

              

            Är det nå frestelser så kan jag undvara på grund av att jag vet att jag har diabetes 

 
De, ja, de att ha en fru eller någon som säger ja men , det är inte nyttigt för dig att  äta,  
ibland vill man kanske fuska, å 

 

Att oroa sig för framtida komplikationer 

Männen som levde med diabetes typ 2, berättade att de hade erfarenhet av anhöriga som drabbats 

av diabetes relaterade komplikationer i njurar och ögon. De sade att det var tragiskt att se dem 

som fått blivit blinda och fått benen bortamputerade. Männen berättade att de ofta tänkte på de 

hemska följder som diabetes kunde orsaka och att de oroade sig över att själva drabbas av 

liknande komplikationer.     

 
Tänker på dom som måste kapa benen och ändå värre dom som blir blind  
 
Tänker så här att jag är i alla fall bara 61 år å, man har ju sett att det kan gå fort just med 
ögonen, bor man i sånt samhälle, är du beroende av bil, dagligen 
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Männen berättade vidare att de hade fått problem med ögon och fötterna och ansåg att det 

troligen var diabetesskador. En man berättade att han drabbats av sexuella problem på grund av 

diabetes och att det inte kändes bra när sexuallivet inte längre fungerade. Han berättade vidare att 

de mediciner som han testat hade orsakat biverkningar och att han slutat ta dem. 

 
Fötterna har börja, börja ta skada nu, så att det är gula naglar och nagelsprickor, å, sånt, 
men jag har relativt bra känsel ännu i alla fall  
 
Ja, ja, men det finns till exempel en sak med diabetes, det är potensen. Det är klart, alltså,  
de är, det känns ju inte bra, vad jag har fått höra, så är de, är de följder av diabetes 
 

Männen beskrev att de kände olust över att inte ha skött sin diabetessjukdom på ett tidigare 

stadium och vetskapen om detta tillsammans med erfarenhet av anhörigas komplikationer 

skapade oro. Männen förtydligade att de ville vara aktiva under lång tid framöver och att de 

numera skötte sin diabetessjukdom på ett bättre sätt. De ansåg sig vara i den åldern att det 

fortfarande fanns tid för dem att göra saker i livet. 

 
Tidigare man kanske inte var så noga, man slarva lite men, men numer tänker man väl på 
de, är de, har med åldern å, göra, när man är femti plus, kanske man vill va aktiv, kanske 
tio femton år till va, de, de gör att man, då skärper till sig, å, sköter den, sköter den, tar den 
här sjukdomen på allvar så att säga    
 

Diskussion  
Syftet med den här studien var att beskriva mäns upplevelser av att leva med diabetes typ 2. Sex 

män deltog i den här intervjustudien. Analysen resulterade i fem kategorier. Att diagnosbesked 

var förväntad men chockerade, att möta olika professioner i vården, att lära sig förstå sjukdomen 

och ha kontroll, att leva vanligt trots begränsningar, att oroa sig för framtida komplikationer. 

 

I resultatet framkommer att männen troligen fått diabetes typ 2 på grund av ärftlighet eftersom 

diabetessjukdom funnits i männens släkt sedan långt tillbaka i tiden. Vidare framkommer att 

männen av erfarenhet visste ungefär vilka förändringar som diabetessjukdom krävde och 

tydliggjorde även att de inte haft några andra valmöjligheter än att acceptera sjukdomsbeskedet 

och ta emot den. Hörnsten et al. (2004) menar att tidigare erfarenheter har betydelse för personers 

syn på diabetessjukdom och om sjukdom finns i släkten kan det ses som något naturligt att ha fått 

diabetessjukdom. Öhrn (2000, s.180-181) menar att en del personer tycks ha en beredskap och 
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kompetens för att möta och hantera olika händelser i livet som att få besked om en kronisk 

sjukdom. Eller så accepteras beskedet som en påtvingad händelse och personen försöker göra det 

bästa av situationen, vilket associerar till männens förklaringar av sjukdomsbeskedet. I resultatet 

framkommer även att beskedet om diabetessjukdom väckt frustration och varit en chockerande 

händelse för männen och som påverkat deras vardagsliv med krav på omfattande förändringar i 

deras vardagsliv. Enligt Cameron och Bernardes (1998) framkommer det att för männen är 

sjukdom inte enbart en sjukdom. Utan sjukdomar raserar hela ens livssituation och påverkar både 

arbetslivet likaväl som familjelivet. Söderberg (1999) menar att sjukdom innebär förluster, förlust 

av ett normalt liv likaväl som det sociala livet och som hindrar människan att fortsätta leva som 

tidigare. För männen i den här studien hade diabetessjukdom även resulterat i en långvarig 

frånvaro från arbetet, vilket ytterligare försvårat situationen.        

 

I resultatet framkommer även att sjukdom hade varseblivits i kroppen med kraftig viktnedgång, 

trötthet och törst. Sjukdomssymtomen hade skapat en del funderingar som männen försökt 

avfärda med att det kommer nog att gå över av sig själv. Vidare framkom att männen gått länge 

med symtomen innan de sökte sjukvård. Enligt White och Cash (2004) tenderar männen oftast att 

avvakta en tid innan de söker sjukvård för sina åkommor trots tydliga symtom på sjukdom. Det är 

inte heller ovanligt liksom det framkommer i resultatet, att det oftast är anhöriga som får se till att 

männen söker sjukvård istället för dem själva. Vidare framkommer att diabetessjukdom krävt 

omfattande kostförändringar som för männen hade varit svåra att genomföra. Detta 

överensstämmer med Wong et al. (2005) som visar att kostförändringar en av de svåraste 

förändringar som personer med diabetessjukdom har att bemästra. En bidragande orsak till 

männens svårigheter att förändra matvanor, var att grönsaker av tradition inte varit vanligt 

förekommande i deras kosthållning. Enligt Fjellström (2004) har våra matvanor ett samband med 

vår kultur och sociala tillhörighet och inkluderar även våra attityder och är viktiga aspekter att  

beakta utifrån ett hälsoperspektiv. För vårdpersonalen ett observandum att ta till sig vid kost 

rådgivning åt personer som lever med diabetes och andra livsstilssjukdomar      

 

I resultatet framkommer att männen hade fått information och hjälp till egenvård. För männen i 

den här studien handlade det om att praktiskt lära sig hantera sin medicinering och att ge insulin 

åt sig själv. Vidare framkommer att den mesta informationen hade handlat om motionens 
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betydelse för diabetessjukdom och hur de skulle förändra sina kostvanor. Enligt Ternulf Nyhlin 

(1990) behöver personer med diabetessjukdom stöd från vården eftersom sambandet mellan mat, 

motion och mediciner är svårhanterligt i början av sjukdomen. Det framkom även att det var 

betydelsefullt för männen att få göra sina diabeteskontroller hos samma vårdpersonal. Männen 

menar att det underlättar för vårdpersonal och dem själva eftersom båda parter lärt känna 

varandra. Gåfvels (1997, s. 53) anser att kontinuiteten i vården innebär en trygghet för patienten 

och för patienten kan vårdgivaren ofta vara mer än en medicinsk expert. I den här studien 

framkommer att vårdgivarna var kunniga inom sitt yrkesområde och viktiga stödpersoner för 

männen, speciellt i början av sjukdomsperioden då behovet av stöd visade sig vara störst.  

 

I resultatet framkommer även brister inom vården. På en del orter saknades det 

diabetessjuksköterska som männen kunde vända sig till när behov uppstod. Vidare framkommer 

att en del män inte hade blivit remitterade till fotvårdsspecialist och därmed gått miste om viktig 

information om hur de skulle sköta sina fötter. Apelqvist, Bergqvist, Eneroth och Larsson (1999) 

menar att det är viktigt med förebyggande fotvård och adekvat utbildning i egenvård för alla 

personer som lever med diabetessjukdom. Främst för att i förlängningen förebygga sår och risken 

för amputationer eftersom majoriteten av alla amputationer hos personer med diabetes föregås av 

ett enkelt fotsår. Enligt Hjelm, Nyberg och Apelqvist (2002) är det inte är ovanligt med bristande 

resurser inom sjukvården och på vissa enheter saknas det personal med specifika kunskaper om 

både diabetessjukdom och fotvård. En anledning kan vara att det är svårt för de ansvariga inom 

sjukvården att rekrytera personal med special kunskap inom diabetes till mindre orter.  

 

Resultatet visar att männen i början inte hade tillräckligt med kunskaper om hur sjukdom och 

mediciner fungerade ihop. Det var svårt för männen att exakt veta vilken insulinmängd som var 

lagom dos för deras kropp och de hade svårigheter att tolka vad matthet, irritation och vibrationer 

stod för. Rädslan för nattliga blodsockersvängningar som kunde leda till medvetslöshet var ett 

annat problem och männens rädsla hade även ett samband med att de inte längre kunde lita på sin 

kropp så som de kunnat göra när deras kropp var frisk. Corbin (2003) menar att människor har 

under sin levnad lärt sig att förstå sin egen kropps säregenhet och dess signaler. Vid sjukdom kan 

tilliten till den egna kroppen gå förlorad eftersom människan inte känner igen det den sjuka 

kroppen försöker förmedla. Öhrn (2000, s.194) menar att männen är vana vid att se sin kropp som 
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ett objekt som de själva kan styra och modulera så länge kroppen har hälsan. Men vid sjukdom 

måste de lära sig att börja lyssna på sin kropp som de inte behövt göra tidigare och detta kan leda 

till känslor av osäkerhet. Öhrn (2000, s.194) menar vidare att alla personer som får 

diabetessjukdom borde så snabbt som möjligt lära sig att känna igen insulinkänningar och veta 

vad de ska göra åt detta för att uppleva trygghet.  

 

Resultatet visar att männen lärde sig att med regelbundna blodsockerkontroller kunde de hantera 

sin diabetessjukdom. Männen i den här studien hade kontroll på sina blodsockervärden och ett 

bra blodsocker var ett bevis på att sjukdomen var under kontroll. Blodsockerkontroller var även 

att sätt för männen att avgöra vad kroppsliga symtom berodde på för att kunna besluta om 

åtgärder. Enligt Person och Rydén (2006) är det meningsfullt och viktigt att ha eget ansvar och 

kontroll på sin sjukdom och det är viktigt att lära sig använda teknisk apparatur för att själv kunna 

ta beslut om vardagliga aktiviteter. Vidare framkommer att diabetessjukdomen hölls under 

kontroll med fysisk aktivitet och lämplig kost. Condon och McCarthy (2006) anser att männen 

ogärna ändrar sina matvanor men när de drabbas av sjukdomar som kräver kostförändringar tar 

männen fullt ansvar över att göra nödvändiga förändringar i sitt levnadssätt. För männen i 

resultatet hade det varit vissa svårigheter med att förändra sina matvanor. Men de hade anpassat 

sin kost och hade både kunskaper om matens innehåll och var intresserade av matlagning. Enligt 

Peel et al. (2005) framkommer det att när män drabbas av diabetes så är det deras fruar som har 

det mesta ansvaret för kosthållning i hemmet och männen behövde inte bekymra sig om kostens 

innehåll heller. Vilket står i motsatsförhållande till männen i den här studien, eftersom 

matlagning var en återkommande vardaglig uppgift, inte bara för de ensamstående utan även för 

männen som hade fått överta allt ansvar för matlagning. Jämförelsen kan ha brister på grund av 

studiens storlek men ger en fingervisning till att tiderna förändrats och när sjukdom kommer in i 

människors liv så förändras de traditionsbundna rollerna av män och kvinna.  

 

I resultatet framkommer det att männen levde ett ganska normalt liv med diabetessjukdom. Det 

framkommer att olika faktorer som familjens accepterande av männens sjukdom och andra 

personers råd och stöd hade bidragit till att sjukdomen integrerats i männens liv. Männens 

uppfattning var att sjukvården utgör ett praktiskt och rådgivande stöd men vill man veta hur det 

är att leva med diabetes så. Fråga dom andra som lever med sjukdomen.  Männen förtydligade 
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det som andra personer med olika kroniska sjukdomar framhåller. Enligt Persson och Rydén 

(2006) bidrar anhöriga och andra personers stöd och hjälp till att personen med sjukdom hanterar 

sin sjukdom på ett bättre sätt. En annan stödjande faktor för männen i detta resultat var att ha 

kunnat fortsätta vara kvar i arbetslivet. För männen hade arbetet ett högt värde och även om de 

hade varit tvungna att byta arbetsuppgifter på grund av sjukdom, var det ändå viktigt att kunna 

vara kvar i arbetslivet. Paulson (2002, s. 38) och Söderberg (1999) menar att det är vanligt att 

män och kvinnor med kroniska sjukdomar ofta får byta arbetsuppgifter eller gå ner i arbetstid. 

Men det är ändå betydelsefullt att ha ett arbete att gå till eftersom arbetet även bidrar till att den 

sociala kontakten bibehålls.   

 

Det framkommer i resultatet att diabetessjukdom begränsade, för männen var det inte lika 

självklart som tidigare att delta i alla sociala aktiviteter. Gweneth och Hartrick (1998) menar att 

den som lever med diabetessjukdomar har förlorat friheten eftersom allt i personens liv är 

strukturerad runt sjukdom och den spontanitet som tidigare var given har gått förlorad. För 

männen framkommer liknande upplevelser, de måste även planera både inför och efter en 

aktivitet och komma ihåg att ta med mediciner och diabetestekniska hjälpmedel. Enligt Hedestig 

(2006, s. 46) längtar den sjuke personen om att få ställa sjukdomen i bakgrunden. för att kunna 

återgå till att leva det tidigare mindre okomplicerade liv som fanns innan sjukdomen, vilket även 

männen i den här studien förtydligade med att: Vad vore väl underbarare än att inte behöva ha 

den.  

 

I resultatet framkommer männens rädsla och oro över diabetesrelaterade komplikationer. Oron 

var till viss del relaterad till männens erfarenhet av anhöriga som fått svåra följdsjukdomar. Det 

framkommer även att männen själva hade en del problem med ögon och fötter och det förstärkte 

oron eftersom det värsta som kunde hända dem var blindhet. Leksell, Sandberg och Wikblad 

(2005) menar att rädslan för följdsjukdomar är befogad eftersom det är välkänt att 

diabetessjukdom kan orsaka allvarliga skador på njurar och ögon med blindhet som följd. Vidare 

framkommer från en man i den här studien att diabetessjukdom var orsak till att hans sexualliv 

inte fungerade. Känslan beskrevs kortfattat med att det inte kändes bra. Enligt Hulter (2004, s. 

131) är problem med sexualiteten vanligt hos både män och kvinnor som lever med 

diabetessjukdomar men det är inte något som det vanligtvis pratas om. Choe, Padilla, Chae och 
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Kim (2000) menar att sexualiteten är något som männen ogärna pratar om med kvinnliga 

intervjuare. En annan orsak till männens tystnad gällande sexualiteten kan vara att författaren i 

den här studien inte ställde frågor om sexualitet.   

 

Vidare framkommer männens känslor av olust över att de nonchalerat och inte skött sin sjukdom 

på ett tidigare stadium. Mamhidir och Lundman (2004) menar att personer med diabetes 

egentligen vet vad de behöver göra för att hantera sjukdomen men gör det inte och det kan skapa 

skuldkänslor och rädsla för komplikationer. Männens skäl till passiv hantering av sjukdomen var 

att när sjukdom inte känts i kroppen, hade den inte heller uppmärksammats. Enligt Van Wissen, 

Litchfield och Maling (1998) är män ofta beredda att göra som de blir tillsagda om det finns ett 

skäl eller ett motiv till att göra det. I det här resultatet framkom att viljan och lusten till ett fortsatt 

aktivt liv och vetskapen om att livet med diabetessjukdom kunde vara begränsat, hade motiverat 

männen till att bedriva en aktivare egenvård och hantering av diabetessjukdom.     

 

Metodövervägande 
Männen som deltog i den här intervjustudien hade levt med diabetes mellan fem till tjugo år. 

Detta innebar att de hade självupplevda erfarenheter av att leva med diabetessjukdom. 

Intervjuerna utfördes utifrån en halvstrukturerad berättande intervjuform och utgick från 

uppmaningen att: Berätta för mig hur det är att leva med diabetes typ 2, med tillhörande 

följdfrågor som: Kan du säga något mer om? Vad tänkte du?  Hur kändes det? Polit och Beck 

(2004, s.340-342) menar att en intervjuform som inte utgår från ett strikt ordnat frågeformulär 

kan ge mer djupare och detaljrika svar. Intervjuerna i den här studien resulterade i rikliga 

berättelser med spontana uttalanden av att leva med diabetes typ 2 sjukdom. De ordagrant 

nedskrivna intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Burnard, 

(1991). Metoden utgår från att insamlad data kategoriseras i en steg för steg process som leder till 

ett resultat. Whittemore, Chase och Lynn Mandle (2001) beskriver att alla metoder har 

begränsningar som kan hota validiteten och forskaren uppmanas att vara varse om svårigheter 

och sin egen påverkan. För att minska författarens partiskhet och alltför ensidiga bedömning, 

inbjöds en kollega med kunskaper om analysmetoden att ta del av kategorierna och citaten. 

Handledaren har följt arbetet under dess framväxt och vid seminarietillfällen har studiekamrater 

gett sin syn på arbetet. Den här studien begränsas av att antalet män var för få. Det var svårt att få 
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informanter vilket kan bero på att fokus låg på män mellan 45 – 65 år. Trots innehållsrika 

intervjuer så hade dessa kunnat berikas av att inte ha ålder som kriterier vilket även kunde ha 

underlättat rekrytering. Utifrån denna studies resultat är det svårt att dra generella slutsatser på 

grund av antalet deltagare. Studiens resultat ger dock en ökad kunskap och förståelse av hur det 

kan vara för män mellan 45 - 65 års ålder att leva med diabetes typ 2. Förståelsen och 

kunskaperna kan även vara till stöd i mötet med personer som lever med andra kroniska 

sjukdomar. Polit och Beck (2004, s. 41) beskriver att den kvalitativa forskaren istället för 

generalisering hellre söker efter om resultatet i studien kan bevisas vara överförbar till andra 

liknande studiers resultat. Enligt Kvale (1997, s. 208 - 211) är det upptill läsaren av studien att 

bedöma om resultatets överförbarhet. Trovärdighet och pålitlighet är andra kriterier som utövar 

kontroll på kvalitativa studier (Polit & Beck, 2004, s.430-435). Denna studies trovärdighet och 

pålitlighet stärks av att författaren utförligt beskrivit deltagarna och tillvägagångssätt. 

Insamlingen av data och analysprocessen har tydliggjorts och beskrivits noggrant, vilket 

Whittemore et al. (2001) och Burnard (1991) anser bidra till att öka studiens giltighet. 

 

Den här studien granskades och godkändes av den etiska gruppen vid Luleå tekniska universitet. 

Författaren till denna studie har tydliggjort studiens uppläggning för männen innan de tog 

ställning till deltagande. Hänsyn till deltagarna har visats genom att diabetessjuksköterskorna 

ställde förfrågan efter avslutad intervention, för att minimera risken för deltagarna att hamna i 

beroendeställning till sin diabetessjuksköterska. För att minimera och undvika obehag, bör 

intervjun kompletteras med tid för uppföljning och reflektion enligt Polit och Beck (2004, s. 143-

144). Därför frågade författaren efter att intervjun var slutförd om hur det kändes för männen 

efter att de blivit intervjuade. Männen sade att intervjun inte varit obehaglig på något sätt och en 

del av männen framhöll att det varit bra att ha fått berätta. 

 

Sammanfattning 
Den här studien visade på varierande upplevelser av att leva med diabetes typ 2 sjukdom. 

Sjukdom påverkade kroppen och krävde omfattande livsstilsförändringar som var svårhanterliga 

och det framkom både positiva och negativa erfarenheter i mötet med sjukvården. Studien visade 

att med aktiv egenvård och stöd av anhöriga levde männen ett ganska vanligt liv. I studien 

framkom att diabetessjukdom orsakat vissa komplikationer och trots rädslan att drabbas av andra 
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diabetesrelaterade komplikationer och vetskapen om att diabetessjukdom kunde begränsa 

levnadstid, så hade männen en tilltro på framtiden. 

 

Sammantaget visar denna studie att männen med diabetes typ 2 behöver upprepad information 

om sjukdom och hur högt och lågt blodsocker påverkar kroppen, speciellt vid sjukdomens debut. 

Männen behöver tydlig information om kostens innehåll, hjälp med att välja rätta produkter och 

de behöver tillfrågas om deras tidigare kostvanor. Diabetessjuksköterskan lär ut och inspirerar till 

egenvård, det är viktigt för denne att i mötet med männen som fått diabetessjukdom vara varse på 

olika reaktionsmönster och beakta de ensamstående männen som inte har anhöriga. Personer med 

diabetes typ 2 bör följas upp enligt diabetesriktlinjer för att förhindra diabetesrelaterade 

komplikationer. 
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Bilaga 1 

Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt/examensarbete 

 

Du som lever med diabetes typ 2, har värdefull kunskap, som kan öka förståelsen hos 

vårdpersonalen om hur det är att leva med diabetes. Därför tillfrågas du med detta brev om du är 

villig att delta i en studie, där du förmedlar dina upplevelser. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva mäns upplevelser av att leva med diabetes typ 2. 

 

Den här studien är ett examensarbete vid Luleå tekniska universitet, institutionen för hälsovetenskap och 

du deltar frivilligt. Du kan välja att avsluta deltagandet när helst du vill utan att ange skäl till det. Ditt 

namn kodas med en siffra och den ort som du bor på kommer inte att anges. Materialet förvaras så att 

endast projektledaren och handledaren har tillgång till detta och resultatet presenteras i en rapport så att 

ingen person skall kunna identifieras. 

Ditt deltagande sker genom en intervju, som kommer att genomföras med bandspelare och du bestämmer 

var den ska utföras. Intervjun beräknas ta 30-60 minuter och skrivs ut av projektledaren. Studien beräknas 

vara färdig våren 2006 och finnas tillgänglig via: Institutionens hemsida på adress www.hv.luth eller vid 

Institutionens bibliotek. 

Adress: Sociomedicinska biblioteket 

Hedenbrovägen 

96136 Boden 

Om du accepterar att delta är jag tacksam om du meddelar mig genom att returnera bifogade svarstalong, 

så kontaktar jag dig. 

Den här studien sker inom ramen för magisterkurs i omvårdnad vid Institutionen för hälsovetenskap i 

Boden. 

                                                                                                                

Med vänlig hälsning                                                            Terttu Häggström                                                                           

Gunnel Kuoppa                                                                   Universitetslektor/handledare                                                        

Leg Sjuksköterska, D-studerande                                        Institutionen för hälsovetenskap                                                    

Box 14                                                                                  Hedenbrovägen 1                      

98063 Kangos                                                                      96136 Boden 

                                                                                                                                                                                                    

Bilaga 1. Svarstalong                                                                                                                                   

http://www.hv.luth
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Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt/examensarbete 

                                                                                                                             

 

Jag accepterar att du kontaktar mig för eventuellt deltagande i forskningsprojekt/ examensarbete. 

 

 

Namn:........................................................................................................................................... 

Adress:.......................................................................................................................................... 

Telefonnummer:.......................................................................................................................... 

 

Returnera denna svarstalong till: 

 

Gunnel Kuoppa  

Box 14 

98063 Kangos 

 

 

 

 

 

  




