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Abstrakt

Varannan svensk kvinna drabbas under sin livstid av fraktur som är 
relaterad till osteoporos. Osteoporos och frakturer påverkar den 
drabbades vardag. Syftet med studien var att beskriva upplevelser av 
att må bra hos kvinnor med osteoporos. Sex kvinnor intervjuades med 
semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna skrevs ut och texten 
analyserades med en tematisk innehållsanalys. Analysen resulterade i 
ett övergripande tema: Att leva ett så verksamt och självständigt liv 
som möjligt som framkom utifrån fem kategorier. Resultatet visade att 
kvinnor med osteoporos anpassade sig till sin situation och gjorde det 
bästa av den för att må bra. De tyckte det var tryggt att veta att de 
kunde få hjälp när det behövdes men ville klara sig själv så långt det 
var möjligt. Det var även viktigt att ha kontakt med människor som 
var betydelsefulla för dem. Att kunna leva ett aktivt och stimulerande 
liv, kunna ta del av kulturutbud och föreningsliv värdesattes av 
kvinnorna. För att må bra hade de lärt sig hantera sin sjukdom. De 
visste vad de skulle göra om de fick smärta och hur de skulle träna för 
att motverka ytterligare försämring. Kvinnor beskrev olika saker som 
var viktiga för dem i det dagliga livet därför är det viktigt att varje 
kvinna ses som en unik person och råd och stöd anpassas efter just 
hennes situation. Sjuksköterskor som möter kvinnor med osteoporos i
hemmet, på vårdcentralen och på sjukhuset kan genom ökad kunskap 
om vad som får kvinnor med osteoporos att må bra i sitt dagliga liv 
hjälpa dem att hantera sjukdomen så att ett ökat välmående uppnås. 

Nyckel ord: Kvinnor, osteoporos, upplevelser, må bra, intervjuer, kvalitativ tematisk innehålls 

analys
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Feeling well in everyday life

- a qualitative study of experiences among women with osteoporosis
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              Abstract

Every second woman in Sweden suffers in their lifetime of fracture 
that is related to osteoporosis. Osteoporosis and fractures affect the
person´s everyday life. The aim of the study was to describe 
experiences of feeling well among women with osteoporosis. Six 
women were interviewed with semi-structured interviews. The 
interviews were transcribed and the text was analyzed with thematic 
content analysis. The analysis resulted in an overall theme: To live as
active and independent life as possible that emerged on the basis of 
five categories. The result showed that women with osteoporosis 
adapted to their situation and made the best of it to feel good. They 
thought it was comforting to know that they could get help when 
needed but wanted to manage themselves as far as possible. It was also 
important to have contact with significant persons. Being able to live
an active and stimulating life and taking part of culture and community 
was valuable for women. In order to feel well, they had learned to 
cope with their illness. They knew what they would do if they had pain 
and how to be physically active to prevent further deterioration. The 
women described different things important to them in their daily life, 
therefore it is important that every woman is seen as a unique person 
and the advice and support is adapted to her situation. Nurses who 
facing women with osteoporosis at home, at the primary health care 
center or at the hospital, can by increased knowledgement of what 
make women with osteoporosis feel well in their daily life help them 
manage the illness so that an increasing wellbeing is achieved.

Key words: Women, osteoporosis, experiences, feel good, interviews, qualitative thematic 
content analysis
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Det är inte bara skelettet som påverkas av osteoporos, många blir beroende av hjälp av andra 

för att klara sitt dagliga liv och livet förändras för all framtid (Galsworthy & Wilson, 1996). 

Rädsla för framtida begränsningar på grund av osteoporos är också vanligt (Lydick, Martin & 

Yawn, 1996). Osteoporos, som är en kronisk sjukdom, kan förutom frakturer leda till akut och 

kronisk smärta, begränsningar i fysisk aktivitet, kyfos, minskad längd och det är även vanligt 

med låg självkänsla (Gold, 1996).  Känslor av hjälplöshet, hopplöshet, rädsla och oro beskrivs 

av kvinnor med osteoporos och kotkompression (Galsworthy & Wilson, 1996). Mest oroliga 

blir de personer som tror att frakturen och osteoporosen är en konsekvens av åldrandet, de ser 

det som ännu ett tecken på att deras liv kommer att ta slut (Gold, 2001). Rädslan att falla gör 

att många med osteoporos sänker sin fysiska aktivitets nivå vilket kan leda till accelererande 

benförlust och ökar risken för en ny fraktur (Galsworthy & Wilson, 1996; Gold, 1996).  

Många kvinnor med osteoporos får svårt att sköta hushållet, knyta skor, lyfta, bära och sköta 

sitt dagliga liv (Cook, et al. 1993, Gold 2001). Galsworthy och Wilson (1996) beskrev en 

kvinna med kotkompressioner som kände sig som en främling inför sin egen kropp, i och med 

att midjan försvann, magen putade ut, kläderna passade inte. Hon kände sådan skam så hon

lämnade inte sin lägenhet. Förändringar i utseende och kroppshållning skadar självkänslan 

och det kan många gånger vara svårt att hitta klädesplagg som passar (Galsworthy & Wilson, 

1996; Paier, 1996).  Roberto (1988) fann att det medförde att kvinnor med osteoporos 

stannade hemma.

Det var svårt att leva ett aktivt socialt liv för kvinnor med osteoporos och många hade svårt att 

hitta en smärtlindring som fungerade bra (Roberto, 1988). Galsworthy och Wilson, (1996) 

beskriver att många känner sig oroliga för framtiden. Kvinnor med diagnosen osteoporos i ett 

tidigt stadium i sjukdomsförloppet beskriver ångest och oro för kommande deformiteter och 

frakturer. Vid ett senare stadium i sjukdomen är depressioner vanliga. Kronisk smärta, 

förändrade relationer, ökat hjälpberoende och rollförlust var förändringar som beskrevs och 

påverkade det sociala livet för kvinnor med osteoporos.

Osteoporos är en tyst sjukdom, ofta utan symtom tills personen plötsligt ådrar sig en fraktur. 

Sjukdomen osteoporos definieras som ”ett tillstånd med minskad benvävnad, förändringar i 

benvävnadens arkitektur, ledande till nedsatt hållfasthet och ökad frakturrisk” 

(Världshälsoorganisationen [WHO], 1994). De vanligaste frakturerna på grund av osteoporos 

är höft-, kot- och underarmsfraktur (Elffors et al., 1994). Osteoporos är en del av det 

biologiska åldrandet men alla drabbas inte lika mycket (Statens beredning för medicinsk 



5

utredning [SBU], 2003, s.47). Osteoporos är den största riskfaktorn för fraktur. En metaanalys 

utförd av Marshall, Johnell och Wedel (1996) visade att bentätheten kunde prediktera en 

framtida fraktur på samma sätt som högt blodtryck kan prediktera en stroke. 

I Sverige drabbas mer än 70 000 personer av osteoporosrelaterade frakturer varje år (Ström et 

al., 2008). I Skandinavien har risken att få en benskörhetsfraktur mer än fördubblats sen 

femtiotalet. Orsakerna till det är inte kända, men låg kroppsvikt och ökad längd kan vara en 

förklaring. För svenska kvinnor är livstidsrisken att drabbas av en fraktur relaterad till 

osteoporos 50 procent och för svenska män är risken 25 procent (Kanis et al., 2000). För en 

svensk kvinna i 50-års ålder är risken att drabbas av en kotfraktur 15 procent under 

återstående levnadsår (SBU, 2003, s.52). Lindsay et al. (2001) fann att för personer med 

uttalad osteoporos som nyligen hade haft en kotfraktur ökade risken med 20 procent att få en 

ny kotfraktur under det närmaste året. En person som har haft en fraktur löper stor risk att få 

ytterligare frakturer (Gunnes, Mellström & Johnell, 1998; Van Staa, Leufkens & Cooper, 

2002).

Flera studier (Cook et al., 1993; Ettinger et al., 1988; Hall, Criddle, Comito & Prince, 1999)

där mätningar av livskvalitet har utförts har visat på signifikant försämrad livskvalitet hos 

kvinnor som drabbats av osteoporos och kotfraktur. Borgström, Sobocki, Ström och Jönsson 

(2007) fann att höft,- kot- och handledsfrakturer leder till förlust av livskvalitet. Ström et al. 

(2008) visade i en studie att försämringen av hälsorelaterad livskvalitetet 18 månader efter 

fraktur var betydligt större hos personer med kotkompression än hos personer som hade haft 

höftfraktur. Ekström, Dahlin Ivanhoff och Elmståhl (2007) fann att personer som ådragit sig 

en fraktur hade signifikant sämre livskvalitet än personer utan fraktur, hade de dessutom 

smärta av frakturen var livskvaliteten ännu sämre. Hos personer som hade haft fotledsfraktur 

var livskvaliteten efter 18 månader lika god som innan frakturen. Hall, Criddle, Comiro och 

Prince (1999) fann att kvinnor med kotkompression, förutom lägre livskvalitet, även hade en 

sämre fysisk funktion än kvinnor utan kotkompression.  Försämringen av livskvaliteten är lika 

stor hos personer med kotkompression som hos personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom 

eller hjärtsjukdom. Om personen hade haft tre eller fler kotkompressioner kunde förlusten av 

livskvalitet jämföras med personer som har haft stroke eller har cancer (Van Schoor, Smit , 

Twisk & Lips, 2005). 



6

Bonomi, Patrick, Bushell och Martin (2000) definierar individers livskvalitet som individens 

uppfattning om sin ställning i livet i samband med kultur och värderingar som de lever i och i 

förhållande till sina mål, förväntningar, normer och saker de tycker är viktiga. Det finns 

delade meningar i litteraturen om förhållandet mellan begreppet livskvalitet och begreppet 

hälsa. Enligt Willman (1996, s.110-112) är livskvalitet subjektivt och hälsan har betydelse för 

hur livskvalitet värderas. I en tidigare publicerad utredning (Statens offentliga utredningar 

[SOU], 1995:5) beskrivs livskvalitet som något som har flera dimensioner: fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella. För livskvaliteten är det bland annat viktigt att kunna klara sitt 

dagliga liv, att kunna ha ett socialt liv och att ha något meningsfullt att sysselsätta sig med. 

Förmågor och yttre förutsättningar värderas olika av olika individer. Individens egen 

upplevelse av sin situation avgör hennes livskvalitet.

Osteoporos påverkar personers upplevelse av hälsa i stor utsträckning. Smärta, fatigue och 

problem med att sköta sitt dagliga liv är exempel på följder av osteoporos som påverkar den 

enskildes upplevelse av hälsa (Cook, et al., 1993). Hälsa har många definitioner. Enligt det 

traditionella medicinska synsättet uppfattas begreppet hälsa som frånvaro av sjukdom 

(Boorse, 1977). Enligt Antonovsky (1992, s. 21-36), som har en salutogenetisk syn på hälsa är 

alla friska i någon bemärkelse. Med det synsättet är det viktigt att inte bara se till sjukdomen 

utan till människans hela historia. Antonovsky (1992, s.186-198) menar att det primära för 

människan och dennes hälsa är att ha en känsla av sammanhang [KASAM]. Om inte livet har 

ett innehåll och en mening har hälsan ingen betydelse. Pörn (1993) beskriver hälsa som en 

balans mellan det människan vill göra och det hon har förmågan att kunna göra. Nordenfeldt 

(2004) anser att ohälsa inte betyder att människan är fysiskt hindrad att göra det hon vill. 

Människan har hälsa då hon kan göra det hon vill inom realistiska gränser.  Parse (1991) anser 

att hälsa kan beskrivas som ett sätt att vara, att det är en syntes av människans egna 

värderingar.

Ett annat begrepp när det gäller människans upplevelser av att må bra är välbefinnande. 

Eriksson (1996) menar att välbefinnande uttrycker en känsla hos personen som speglar hennes 

livsvärld för stunden. Människan behöver känna sig hel och ha försonats med sitt lidande för 

att kunna känna välbefinnande. Benner (1993) beskriver välbefinnande som en individuell 

upplevelse, som bygger på personens möjligheter och det hon upplever och gör.  Antonovsky 

(1992, s.216-220) anser att en stark KASAM befrämjar välbefinnandet. En person med stark 

KASAM har lättare att hantera en svår situation, livet blir uthärdligt. 
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Andelen personer som drabbas av osteoporos ökar stadigt och det är främst äldre kvinnor som 

drabbas (Kanis et al., 2000). Kunskapen om vad som kan göra att patienter med osteoporos 

mår bra är begränsad. I denna studie innebär må bra att människan känner att hon eller han 

klarar av sitt dagliga liv, har ett socialt liv och känner mening med livet. Den litteratur 

genomgång som jag har utfört visar att livskvaliteten påverkas negativt på många sätt hos 

kvinnor som drabbats av osteoporos. Att drabbas av osteoporos medför smärta, nedsatt fysisk 

förmåga, förändrat utseende, ökat hjälp beroende och rädsla för att falla och ådra sig en 

fraktur. Hjälplöshet, hopplöshet och oro är känslor som litteraturen beskriver hos kvinnor med 

osteoporos. Det är ofta lika viktigt att fokusera på det som är positivt för de drabbade för att 

som sjuksköterska kunna ge stöd och hjälp. Utifrån denna bakgrund var syftet med studien att 

beskriva upplevelser av att må bra hos kvinnor med osteoporos.

Metod

Studien som är en deskriptiv studie har en kvalitativ ansats med ett induktivt förhållningssätt.

Då syftet var att beskriva upplevelser av att må bra hos kvinnor med osteoporos valdes en 

kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats används enligt Polit & Beck (2008, s.219) när forskaren 

söker förståelse för helheter och få en djupare kunskap om det som studeras. Enligt Kvale 

(1997, s.34-39) är syftet med den kvalitativa forskningsintervjun att få förståelse för den 

intervjuades livsvärld och på ett nyanserat sätt kunna beskriva den. I analysen utgick jag från 

ett induktivt resonemang. Syftet var att få mer kunskap om upplevelser av att må bra. 

Induktivt resonemang kan användas då det inte finns tillräckligt med kunskap om det som 

skall studeras eller om kunskapen är splittrad (Elo & Kyngäs, 2007).

Deltagare och procedur

Ett ändamålsenligt urval av sex kvinnor i ålder 69-80 år som varit i kontakt med en 

ortopedklinik i norra Sverige valdes ut till studien. Kvinnorna hade diagnosen osteoporos och

röntgen verifierad kotkompression. De bodde i det närliggande geografiska området och 

kvinnorna hade en kognitiv förmåga för att kunna delta i intervjun. Alla kvinnor bodde i eget 

boende, tre av dem bodde ensamma, ingen var yrkesverksam. Endast en av kvinnorna som 

deltog kunde uppge exakt tid när hon hade fått diagnosen osteoporos. Samtliga deltagare hade 

förutom osteoporos andra sjukdomar. Jag valde att studera kvinnor eftersom osteoporos är 

vanligare hos kvinnor än hos män. När forskaren har kännedom om den utvalda populationen 

kan den kunskapen användas för att handplocka personer till intervjuer för ett så kallat 
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ändamålsenligt urval. Forskaren kan bestämma sig för att välja ut deltagare som bedöms som 

typiska i populationen eller de som är särskilt kunniga i forskningsfrågan (Polit & Beck, 2008, 

s.355). Verksamhetschefen gav tillstånd till att studien genomfördes och delegerade till en 

sekreterare att välja ut deltagare via datajournaler utifrån uppsatta inklusionskriterier. 

Informationsbrev (bilaga 1) med förfrågan om deltagande i studien och med information om 

syftet med intervjun skickades ut till åtta kvinnor som uppfyllde de beskrivna 

inklusionskriterierna. Ett brev skickades ut till varje tänkt deltagare. Fyra av dessa sex kvinnor 

tackade ja till att delta. Ytterligare fyra brev skickades ut och två av dessa tillfrågade tackade 

ja till att delta i studien.

Datainsamling

Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide användes under 

intervjuerna (bilaga 2). Jag inledde intervjuerna med bakgrunds frågor. Nästa fråga var; 

Berätta vad som gör att du mår bra trots att du har benskörhet? Följdfrågor för att få en 

tydligare bild av vad som sades användes; Kan du berätta mer? Vad tänker du på? Hur menar 

du? Teman som berördes var vardagen, det sociala livet, begränsningar, orken, tryggheten, 

guldkanten och om det fanns sådant som de undvek att göra. Genom att använda

semistrukturerade intervjuer kunde jag försäkra mig om att få svar på det jag ville veta. 

Intervjupersonen gavs möjlighet att fritt och med egna ord berätta om de olika frågeområdena. 

Vid semistrukturerade intervjuer innehåller intervjuguiden inte specifika frågor utan områden 

som skall täckas upp under intervjun (Kvale, 1997, s.121-122; Polit & Beck, 2008, s.394). 

Varje intervju utfördes mellan 30 och 60 minuter spelades in på ljudfil och skrevs sedan ner 

ordagrant. Intervjupersonerna fick själva välja var intervjuerna skulle ske. Alla intervjuer 

skedde i deras hem och jag var ensam med intervjupersonen under intervjun.

Data analys         

Data analyserades med tematisk innehållsanalys. Att analysera data innebär att organisera, ge 

struktur åt och få fram innebörden i insamlad data. Vid tematisk innehållsanalys identifieras

teman som framträder och mönster i dessa teman (Polit & Beck, 2008, s.515-516). En 

nödvändig aspekt i alla skeden av en innehållsanalys är att alltid bära med sig syftet med 

studien och endast söka meningsenheter som har relevans i förhållande till syftet (Elo & 

Kyngäs, 2007). Den tematiska innehållsanalysen innebar att de nedskrivna intervjutexterna 

analyseras både manifest och latent. Den manifesta innehållsanalysen tar fasta på det som 
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faktiskt står i texten till skillnad från den latenta innehållsanalysen som även tolkar den 

underliggande meningen i texten (Elo & Kyngäs, 2007). Den kvalitativa innehållsanalysen 

fokuserar i stor utsträckning på sammanhanget och det undersökta fenomenet där skillnader 

och likheter mellan kategorier lyfts fram. Metoden används ofta vid analys av kvalitativ data 

(Graneheim & Lundman, 2003). 

När intervjutexterna hade lästs igenom flera gånger delades texten in i meningsbärande 

textenheter som svarade mot syftet med studien. När meningsenheterna var framtagna var 

nästa steg i processen att koda och kondensera innehållet i dessa. Kodning innebär att den 

kondenserade meningsenheten får en etikett som beskriver essensen utifrån sammanhanget. 

Kondensering innebär att innehållet i meningsenheterna kortas ner utan att kärnan i 

betydelsen går förlorad. Under analysarbetets manifesta del var jag så textnära som möjligt så 

att innehållet i den underliggande meningen inte skulle förloras (jfr Graneheim & Lundman, 

2004). Nästa steg i analysen var att skapa kategorier. Skapandet av kategorier är själva kärnan 

i den kvalitativa innehållsanalysen. Koder sammanfördes utifrån skillnader och likheter till 

kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Det som fanns under varje kod sorterades sedan i 

preliminära kategorier. Analysarbetet fortsatte med att kategorier som hade liknande innehåll 

sammanfördes till bredare och färre kategorier vilket skedde i flera steg tills inga fler 

sammanslagningar var möjliga.  Kategorier skall vara ömsesidigt uteslutande och kan ses som 

ett uttryck för det manifesta innehållet i en text (Graneheim & Lundman, 2004). Slutligen 

resulterade analysen i fem kategorier. 

När kategorierna var definierade övergick analysen i tematiseringsfasen. I tematiseringsfasen 

försöker forskaren att genom tolkning hitta relationen mellan kategorierna. Vad handlar texten 

om? Kan ett tema skönjas? De fem kategorier som analysen resulterade i tolkades till ett tema

som löpte som en röd tråd genom kategorierna och gav uttryck för det latenta innehållet i 

texten (Baxter, 1994; Graneheim & Lundman, 2004). 

Etiska överväganden

Information och förfrågan om deltagande (bilaga 1) skickades per brev till de tilltänkta 

deltagarna. Med brevet skickades ett samtyckes formulär (bilaga 3) som de ombads att skicka 

in i bifogat svarskuvert om de samtyckte till deltagande i studien eller om de ville ha mer 

information När jag fick tillbaka samtyckesformuläret kontaktades de som svarat per telefon 
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och vi kom överens om tid då intervjun kunde ske eller om de så önskade få mer information 

muntligen via telefon.  De fick även information om att de när som helst kunde tacka nej till 

fortsatt deltagande utan att de behövde ange en anledning till det. Etiskt godkännande erhölls 

från den lokala etiska kommittén vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska 

universitet innan intervjuerna påbörjades. Inför intervjun är det viktigt att tänka på att risken 

med en intervju kan vara att det kan komma fram negativa känslor som gör deltagarna ledsna 

om de tänker på att de inte kan göra allt som friska personer kan. Det kan upplevas som något 

positivt att få prata med någon som är intresserad och vill lyssna. Det kan också upplevas 

positivt för deltagarna att fokusera på det som är positivt i deras liv. När intervjun var avslutad 

och inspelningen avstängd frågade jag intervjupersonerna hur de upplevt intervjun och om de 

hade några funderingar omkring intervjun. Detta för att de skulle få tillfälle att reflektera över 

det vi samtalat om. Allt material har behandlats konfidentiellt. Det går heller inte att 

identifiera de kvinnor som deltog i intervjuerna. När studien är godkänd kommer alla 

inspelade och utskrivna intervjuer att förstöras (Polit & Beck, 2008, s.174-186).  
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Resultat                                                                                                           

Analysen resulterade i ett tema som framkom utifrån fem kategorier (tabell 1). Tema och 

kategorier presenteras i löpande text och illustreras med citat från intervjuerna.

Tabell 1. Översikt av teman och kategorier

Tema Kategorier

Att leva ett så verksamt och 

självständigt liv som möjligt

Att anpassa sig och göra det bästa av sin situation

Att klara sig själv men kunna få hjälp när det behövs ger 

trygghet

Att vara aktiv och få stimulans

Att ha kontakt med människor som bryr sig om

Att hantera sin sjukdom

Att leva ett så verksamt och självständigt liv som möjligt

Temat som framkom i studien; Att kunna leva ett så verksamt och självständigt liv som 

möjligt handlar om att kvinnorna för att må bra anpassar sig till sin situation och gör det bästa 

av den. Detta uppnåddes genom att ha möjlighet att få hjälp när de behövde det, det gav 

trygghet, men de ville så långt det var möjligt klara sig själv. Att vara aktiv med det de tyckte 

om att göra gav stimulans och var värdefullt. Att ha kontakt med människor som brydde sig 

om var en annan viktig del i att må bra. De hade lärt sig att hantera sin sjukdom, de hade 

funnit meningsfulla aktiviteter och lösningar för att hantera smärtan orsakad av sjukdomen.

Att anpassa sig och göra det bästa av sin situation

Kvinnor beskrev att de hade accepterat sin sjukdom och anpassat sig till sin situation. När de 

någon gång blev ledsna för att de inte klarade sådant som de hade gjort tidigare tänkte de på 

att det fanns de som hade det värre och var glada åt att de fortfarande klarade av sin vardag. 

När de inte längre orkade göra sådant som de hade gjort tidigare lämnade de det och 

accepterade sin situation. De berättade att de inrättade sig efter det rådande läget. När de inte 

orkade lät de sådant som till exempel städning vara. De beskrev att de var anpassningsbara 

och att övergången från att ha varit aktiv till att inte orka så mycket hade fungerat

förvånansvärt smidigt. De försökte också tänka positivt och att de inte hade det så hemskt. De 

ansåg att ha lärt sig att vara nöjd med sin situation var viktigt för att må bra.
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         å får jag inte cykla i sommar så må väl det vara hänt

jag försöker i alla fall att inte vara allt för pessimistisk, jag ser ju,
jag hör ju, jag lever ju, jag ligger inte stilla, jag behöver inte flyttas
i säng, jag försöker se lite positivt på tillvaron och tänker att det finns
andra som har det mycket värre

Att trivas med sitt liv, sitt boende och sig själv beskrevs som betydelsefullt för att må bra. 

Kvinnor menade att de hade lärt sig att trivas ensamma i sina hem när de inte längre orkade ta 

sig ut lika mycket som tidigare. 

egentligen så mår jag väldans bra, går omkring här och 
pratar för mig själv

Kvinnor beskrev att det var ett eget ansvar att må bra och att kunna se det positiva i tillvaron 

och inte gräva ner sig. Genom att inte sucka och gräma sig, inte deppa och vara ledsen, att inte 

erkänna sig sjuk och att tänka att ingenting blir bättre av att klaga gjorde att de mådde bättre. 

För att må bra menade de att det var viktigt att se det positiva, ta dagen som den kom och vara 

nöjd med det som var. En vilja att leva så normalt som möjligt och att kunna bo kvar hemma 

var även det viktigt för välmåendet. En kvinna beskrev:

för att må bra...det måste man se till nästan själv...
jag måste själv se till och vara nöjd med det jag har

Att klara sig själv men kunna få hjälp när det behövs ger trygghet

Kvinnor beskrev att för att må bra var det viktigt att klara sig själv i möjligaste mån och att 

inte behöva hjälp med så mycket. Att kunna klara sig själv var värdefullt. De menade att de 

hade tid att göra det de skulle och behövde inte ha bråttom det hjälpte dem att själva klara av 

en hel del. Att orka göra det som behövdes, att duka, dammtorka och bädda sängen beskrevs 

som sådant som gjorde att det kändes bra. Att klara av att laga maten själv och att kunna laga 

små middagar när barnen kom hem kändes viktigt. De beskrev att det kändes bra att kunna klä 

sig, duscha sig, sköta sin hygien själv och att kunna vara hemma. Att klara av att till affären 

och banken kändes självständigt och var positivt för välmåendet. För att klara sig själv tog de 

hjälp olika hjälpmedel som rollator, pall på toaletten att sitta på, en stol att sitta bra i och 

griptång. De hade hittat nya sätt och hade egna knep för att utföra olika saker och på så sätt 

klara sig själva i så stor utsträckning som möjligt i det dagliga livet.
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jag har ju alltid knep för om jag inte klarar det på ett sätt gör jag 
alltid om det

Kvinnorna beskrev att för att må bra var det viktigt att få hjälp när det behövdes för att känna 

sig trygg. Att få hjälp av barnen med det som var tyngst, att de kom med färdiglagad mat, att 

kunna ringa när det behövdes och att de ställde upp när det blev mycket beskrevs som en 

trygghet. Att maken hjälpte till med det hon inte klarade själv beskrev en kvinna som tryggt. 

En annan kvinna beskrev att få massage på ryggen av maken för att kunna stiga upp från 

sängen kändes bra. En kvinna berättade att hon hade söner som var mån om henne och det 

gav henne trygghet.

han [maken] är duktig han tar hand om maten och jaa ser till så det är ju
tryggt jag är ju inte ensam

det är bara å ringa [sönerna] när de är nånting...det försöker jag ju undvika

Kvinnor beskrev att när bekanta och ungdomar på stan hjälpte till bidrog till trygghet för dem. 

Det var viktigt att de visste att de kunde ta sig fram med rollator när de var ute på stan, att det 

fanns ramp in till affärer och lokaler de ville besöka. Goda vänner hjälpte till med skjuts och 

att bära saker när de inte orkade själva. Det var även uppskattat när vänner hjälpte till med att 

handla när kvinnorna själva inte orkade. Att veta att någon kunde hjälpa till med exempelvis 

gardinuppsättning när de inte själva kunde kändes bra. En kvinna beskrev att hon hade 

kontakt med en väninna varje morgon och menade att detta gav henne trygghet. Hon uttryckte 

det så här; ”vi har en koll på morgonen”. Kvinnor menade att kunna ta färdtjänst när det 

behövdes och att hemtjänsten kom och utförde det de inte kunde själv var viktigt för att känna 

sig trygg och för att må bra. Att ha larm för att få hjälp om det behövdes gav trygghet. Att veta 

att de fick hjälp till sjukhuset när det behövdes var viktig för att må bra i vardagen. En kvinna 

berättade att hon tog sömntabletter, då visste hon att hon kunde sova gott, det tyckte hon 

kändes bra. Kvinnorna beskrev även att få ytterplats vid teaterbesök, att det fanns någonstans 

att sitta och vila och att de kunde ta på sig broddar när det var halt gav hjälp att känna 

trygghet.

att ligga i sängen på kvällen när jag tagit mina sömntabletter och 
lyssna på hörböcker då är det skönt då vet jag att jag kommer 
att sova gott
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Att vara aktiv och få stimulans
Kvinnor beskrev att det var viktigt att kunna leva ett aktivt liv som gav dem stimulans i 

vardagen för att må bra. Stimulansen utifrån bestod av möten på PRO, att gå på kurser och få 

lära sig nya saker.  Möjlighet att gå på teater, bibliotek och ta del av kultur beskrevs som 

betydelsefullt. Att fara ut med husvagn och vara med på resor beskrevs också det som viktigt. 

Värdefullt för att må bra var att få vara ute och arbeta i trädgården, att kunna gå i trappor för 

att ta sig dit man ville och att få gå och sätta sig på en restaurang och ha det skönt.  De var 

medvetna om att det fanns en hel del hinder för att de skulle kunna resa och ta sig dit de ville. 

Att inte veta om det gick att ta sig fram med rollator var ett sådant hinder som beskrevs. 

...men med saknad också nog vore det roligt att gå ut och vandra 
i värmen gå och sätta sig på en restaurang och ha de skönt

De hade aktiviteter hemma gav stimulans som att lösa korsord, läsa böcker och lyssna på 

radio. Att lägga patiens, skriva och se på TV bidrog även det till att må bra. 

Att vara fysiskt aktiv gav dem stimulans som de menade att de mådde bra av. Kvinnor 

beskrev att det var viktigt att orka gå ut, att kunna gå ut och sitta i solen på altanen och att 

klara av att gå inomhus. Att kunna gå runt kvarteret med rollatorn och att kunna vara ute och 

promenera varje dag beskrevs också som stimulerande. En kvinna hoppades kunna cykla på 

sommaren. Samtidigt påpekade kvinnor att de inte längre kunde göra allt de ville, ett exempel 

som beskrevs var att de istället för att dansa fick sitta och titta på för att de inte längre orkade 

dansa. 

mitt mål blev då att jag skulle kunna gå till centrum fram

och tillbaka...det kan jag nu

Att ha kontakt med människor som bryr sig om

För att må bra beskrev kvinnorna att kontakt med människor som bryr sig om var viktigt. Att 

kunna ta sig ut och träffa gamla arbetskamrater, att kunna hälsa på väninnor och att kunna gå 

ut tillsammans med väninnor beskrevs som viktigt. Kvinnor beskrev att om de inte försökte 

ha ett gott humör ville ingen ha kontakt med dem. Någon att prata närmare med beskrevs som 

värdefullt. 
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att ha en syjunta som man träffat i 40-45 år och det tycker jag är 
roligt när vi träffas, det blir ju inte så ofta men ändå

där [på den gamla arbetsplatsen] träffar jag ju före detta 
arbetskamrater och så är det ju nya bekanta  så det är väldigt 
viktigt att gå dit man blir på gott humör och man känner sig alltid 
välkommen

Kontakt med barn och barnbarn var betydelsefullt. Kvinnor beskrev att det gav dem en 

guldkant på tillvaron. Att kunna ta hand om barnbarnen och ibland kunna hämta dem på dagis 

kändes bra. Även att vara hundvakt i bland och att besöka en bror på äldreboende gjorde att 

kvinnor mådde bra. Det kändes även roligt att barn och barnbarn kom och hälsade på.

Att hantera sin sjukdom

För att må bra hade kvinnor lärt sig att hantera sin sjukdom, de visste vad de kunde göra för 

att inte förvärra sin situation. De beskrev att de rörde sig försiktigt så det inte gjorde ont och 

att de kunde lägga sig och vila om de fick smärta. De beskrev också att de inte brydde sig om 

smärtan och att den blev lättare om de var med vänner.  De kunde ta värktabletter för att klara 

smärtan om de ville göra något speciellt som att gå på Kulturens hus. Att skratta när det 

gjorde ont var ett sätt att hantera smärtan. Men också genom att kunna ta värktabletter 

underlättades smärtan samtidigt beskrev de att det kändes bra att inte ta så mycket tabletter. 

när man är med vänner så har man inte ont ja det är klart man har

ont men man känner inte på samma sätt

Kvinnorna beskrev att de mådde bra av att veta vad de själva kunde göra för sin sjukdom och 

risken att falla. De berättade att de mådde bra av att träna, att de förstått att skelettet behövde 

tyngd, att det var bra att träna balans och att balansträningen hade gett dem bättre balans. De 

kände att de inte mådde bra av att ligga och vila för mycket utan att det var bättre att röra på 

sig. De hade lärt sig att se sig för så att de inte ramlade. 

jag har ju den där balansplattan som jag står på lite grann vet du 

att i början när jag stod på den där balansplattan så kände jag 

som att jag blev yr men det känner jag  inte nu längre, nu går det 

hur bra som helst
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Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av att må bra hos kvinnor med 

osteoporos. Resultatet beskrivs i ett tema och fem kategorier. Temat; Att leva ett så verksamt 

och självständigt liv som möjligt består av kategorierna att anpassa sig och göra det bästa av 

sin situation, att klara sig själv men kunna få hjälp när det behövs ger trygghet, att leva ett 

aktivt liv som stimulerar, att ha kontakt med människor som bryr sig om och att hantera sin 

sjukdom. 

Mitt resultat visar att för kvinnor med osteoporos var det viktigt för att må bra att ha möjlighet 

att vara verksam med sådant som de tyckte om och var vana vid att göra. Det var 

betydelsefullt att hitta sådant som de klarade av att göra och som de kunde vara verksamma 

med. Ett liknande resultat fann Lindqvist, Widmark och Rasmussen (2006) i en studie med 

män som hade avancerad prostata cancer. Männen upplevde att de mådde bra då kroppen tillät 

dem att göra det de var vana vid att göra. Även då livet var hotat upplevdes det betydelsefullt 

att kunna göra det de var vana vid. En av förutsättningarna för att kvinnorna i min studie 

skulle kunna vara verksamma med sådant som de tyckte om var att de hade tillgång till 

hjälpmedel, kunde ta sig fram med rollator och att de hade möjlighet att sätta sig ner och vila.

Resultatet i denna studie visade att det var viktigt för kvinnor att vara självständiga och kunna 

leva så normalt som möjligt. I studier framkommer att personer som har en kronisk sjukdom 

vill leva ett så normalt liv som möjligt (Jumisko, Lexell & Söderberg, under tryckning; 

Söderberg, Lundman & Norberg, 1999; Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). I en studie av 

Haak, Fänge, Iwarsson och Dahlin Ivanoff (2007) där deltagarna var 80-89 år fann de att även 

för dessa personer är självständighet och oberoende en viktig faktor för att må bra och att de 

för en ständig kamp för självständighet. När människan inte är självständig blir hon beroende 

av andra. Strandberg, Norberg och Jansson (2003) beskriver att vara beroende av hjälp är att 

exponeras och utsätts för en annan människas förmåga och välvilja. Att vara beroende av 

andra innebär att människan förlorar en stor del av sin frihet att göra det som är värdefullt för 

henne. För kvinnor i min studie var det betydelsefullt att kunna leva självständigt för att må 

bra i vardagen. Detta innebär att omvårdnadspersonalen skall kunna ge dem stöd för att de 
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skall kunna leva självständigt och att den hjälp de behöver för att klara sig själva finns att 

tillgå. 

I resultatet framkom att för att kvinnor med osteoporos skulle må bra var det viktigt att de

anpassade sig till sjukdomen och gjorde det bästa av sin situation. Detta kan jämföras med 

Delmar et al. (2005) som fann att accepterande av sjukdom hos personer med kronisk 

sjukdom handlar om hur människan ser på sig själv, på sin sjukdom och på livet. Kvinnor i

min studie hade likt Delmar et al (2005) beskriver i resultatet förändrat sin syn på sig själv 

och sitt liv allt eftersom de blev mer begränsade i sin vardag. Det hade hjälpt dem att

acceptera sin situation och att anpassa sig till den, de hade sällan större krav på livet än det de 

klarade av. Hansson och Ahlström (1999) visar i en studie att för män och kvinnor med 

postpolio syndrom som också är en kronisk sjukdom är det viktigt att acceptera sin sjukdom 

och bli försonad med hur saker och ting är. Jumisko, Lexell och Söderbergs (under tryckning) 

beskriver att personer som drabbats av hjärnskada visar att vänja sig vid att leva med sin 

begränsning och att acceptera sig själv är en förutsättning för att må bra.  Därför är det av 

betydelse att sjuksköterskan har kunskap om hur kvinnor med osteoporos kommer till ett 

accepterande av sin sjukdom så att de kan gå vidare och anpassa så att de kan må bra i sin 

vardag.

Resultatet i min studie visar att kvinnor med osteoporos har accepterat sin situation och 

anpassat sig till den. De hade i sin vardag fått lämna sådant som de tidigare klarat av. Detta 

kan ses som en process. Från att ha varit aktiv till att inte orka lika mycket. Denna process kan 

beskrivas som transition som är ett begrepp som beskriver övergången, det sätt som 

människor anpassar sig till nya situationer över tid. Transition uppstår när relationer eller 

förhållanden i livet förändras. Transition innebär att personen förändras och anpassar sig till 

den nya situationen (Kralik, Visentin & van Loon, 2006). Detta visar betydelsen av att 

sjuksköterskor behöver ha kunskap om hur kvinnor med osteoporos kan ges stöd i sin 

transition så att de kan nå accepterande och anpassning för att må bra.

Resultatet beskrev att kvinnorna menade att de själva hade ett stort ansvar för att må bra och

det ansvaret tog de genom att bland annat vara positiva och inte tänka negativa tankar. Nord 

(1992) menar att livskvalitet inte bara är ”hur folk har det” utan även ”hur folk tar det” Han 

menar vidare att livskvaliteten har att göra med människans subjektiva upplevelse i sin 

situation. I en studie av Fu, Xu, Liu och Haber (2008) där kvinnor med bröstcancer har 

intervjuats framkom att det viktigaste för kvinnorna var att göra det bästa av sin situation och 
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vara så optimistiska de kunde. Det var även av betydelse för kvinnorna att få och ha möjlighet 

att reflektera över sin situation och gå vidare. En studie med personer som drabbats av 

hjärnskada överensstämmer väl med mitt resultat där deltagarna betonade att de själv hade 

ansvaret för att de skulle må bra (Jumisko, Lexell & Söderberg, under tryckning).

I resultatet i min studie framkommer att må bra för kvinnor med osteoporos innebar att de 

kände sig trygga genom att de visste att de kunde få hjälp när de behövde trots att de helst 

ville klara sig själv. Barn och makar som kunde hjälpa till när det behövdes och vänner som 

kvinnor hade kontakt med skapade trygghet. Walker och Hiller (2007) beskriver att kvinnor 

som lever ensamma ofta har stödjande sociala nätverk som ger trygghet. Det är betydelsefullt 

för kvinnor med osteoporos att ha tillgång till hjälpmedel och, när så behövs, även kunna få 

hjälp med hemtjänst vilket skapar trygghet och underlättar att kunna klara sig själv och vara 

självständig. I likhet med mitt resultat beskrev Hansson och Ahlström (1999) i en studie med 

män och kvinnor med postpolio syndrom att de gjorde det bästa av situationen men 

accepterade hjälp med det de inte klarade själva. En människa som blir beroende av hjälp 

förlorar sin självständighet och måste kämpa för att behålla sitt människovärde som ofta 

bygger på förmågan att klara sig själv (Strandberg, Åström & Norberg, 2002). Detta visar 

betydelsen av att ha någon i närheten som kan hjälpa till när det behövs och att hjälpen ges på 

ett värdigt sätt så den som får hjälpen kan behålla sin självständighet så långt det är möjligt. 

Resultatet i min studie beskrev även att det var viktigt för kvinnorna att kunna bo kvar hemma 

för att må bra och behålla sin självständighet. Haak, Fänge, Iwarsson och Dahlin Ivanoff

(2007) menar att kunna bo kvar hemma är en förutsättning för att känna oberoende och 

självständighet. Kvigne, Kirkevold och Gjengedal (2004) fann i en studie med kvinnor som 

drabbats av stroke att de kämpar för att kunna fortsätta leva livet så likt deras tidigare liv och 

så självständigt som möjligt. Människan kan vara ensam och må bra men att ha en känsla av 

att ha kontroll över sitt liv och att vara självständig är betydelsefullt (Cheng, 2006).    

Mitt resultat visar att för kvinnor med osteoporos var det av stor betydelse att kunna gå på 

möten och kurser och ta del av kultur men även aktiviteter hemma så som att läsa, lösa 

korsord och lyssna på radio gav dem stimulans och medförde att de mådde bra. Silverstein 

och Parker (2002) menar att det är betydelsefullt för äldre personer att kunna ta del av 

meningsfulla aktiviteter. Den som är frisk har lättare att upprätthålla sociala och meningsfulla 

aktiviteter och på så sätt undvika social isolering och fysisk nedgång (Silverstein & Parker, 
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2002). Sjuksköterskor kan hjälpa och stödja kvinnor med osteoporos att hitta sysslor de tycker 

om och kan utföra. Hon kan även ge råd och informera om hur de kan förändra sin hemmiljö

för att förebygga fallskador.

I min studie visar resultatet att det var viktigt med sociala kontakter för kvinnor med 

osteoporos, framför allt med människor som stod dem nära. Detta kan jämföras med Jumisko, 

Lexell och Söderberg (under tryckning) som beskriver att personer med traumatisk hjärnskada 

mådde bra när de var med andra människor som brydde sig om dem. Resultatet visar även att 

de kunde uppleva att de var nöjda med att vara ensamma hemma, de menade att de hade lärt 

sig att vara ensamma och trivas med det då de inte längre orkade vara lika aktiva som tidigare. 

Ensamhet beskrivs som en känsla som är unik för varje enskild person. Ensamhet har även 

beskrivits som en känsla som uppstår när personer önskar ha mer sociala kontakter än de har 

(Bekhet, 2008). Kvinnor i min studie uppskattade även möjligheten att få vara ensam. När 

ensamheten är självvald kan den vara positiv (Beal, 2006). Luanaigh och Lawlor, (2008) fann 

att ensamhet är vanligt bland äldre personer. Ensamhet är en riskfaktor för nedsatt fysisk 

hälsa. Att känna sig ensam kan med tiden leda till ökad nedgång av den kognitiva förmågan 

(Luanaigh & Lawlor, 2008). Beal (2006) beskriver att det sociala nätverket påverkas när en 

person drabbas av kronisk sjukdom. Möjligheterna för äldre kvinnor att uppfylla sina behov 

av gemenskap och stöd påverkas. Detta visar betydelsen av att kvinnor med osteoporos har 

möjlighet till sociala kontakter för att bibehålla hälsa och må bra.

Resultatet i min studie visar att kvinnor med osteoporos hanterade sin sjukdom genom att lära 

sig leva med den. Samtidigt menade de att osteoporosen styrde deras liv, de har tvingats 

anpassa sig till sin situation och hitta nya sätt för att må bra. Detta överensstämmer med 

Söderberg och Lundman (2001) som menar att ett sätt att hantera sin sjukdom är att lära sig 

att leva med den. Det är sjukdomen som styr, som är koreografen för aktiviteter och 

relationer. Lindqvist, Widmark och Rasmussen (2006) menar att för människan är det 

betydelsefullt att kunna kontrollera kroppsliga problem och veta vad hon skall göra om det

behövs är en förutsättning för att må bra. Det innebär att det är betydelsefullt att sjusköterskor 

kan lära patienten hur hon skall handskas med de kroppsliga problem sjukdomen kan ge. I 

min studie beskrev kvinnor att de hade lärt sig vad de kunde göra för att inte försämras i sin 

sjukdom och hur de skulle handskas med smärtan vilket bidrog till att de kunde må bra i sin 

vardag.
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Resultatet visar att kvinnor med osteoporos kan uppleva sig välmående trots den smärta och 

nedsatt funktionsförmåga som sjukdomen innebar. De menade att de hade accepterat och 

anpassat sig till sin situation. Sarvimäki (1995) menar att hälsa och god funktionsförmåga inte 

är nödvändigt för att människan skall kunna må bra. Hälsa kan definieras på många sätt, inom 

medicinen ses hälsa som frånvaro av sjukdom (Boorse, 1977). Ser vi på kvinnor med 

osteoporos med den synen har inte kvinnor med osteoporos hälsa. Enligt den holistiska 

definitionen som ser människan som en helhet har en människa har hälsa när hon kan göra det 

hon vill (Pörn, 1993). Med det synsättet har även kvinnor med osteoporos hälsa när de 

anpassat sig och accepterat sin situation.

Metoddiskussion

Denna studie genomfördes med semistrukturerade intervjuer med stöd av en intervjuguide 

som datainsamlingsmetod. Data analyserades med hjälp av tematisk innehållsanalys.

Trovärdigheten i kvalitativ forskning är bland annat beroende av metodval (Polit & Beck, 

2008, s.539-540). Den valda metoden i denna studie, semistrukturerade intervjuer och 

tematisk innehålls analys var relevant då syftet med studien var att beskriva kvinnors 

upplevelser av att må bra i dagligt liv.

Sex intervjuer genomfördes och det bedömdes vara ett tillräckligt antal för att få svar på 

studiens syfte. Data mättnad uppnåddes inom en del av de områden som berördes, 

intervjuerna var innehållsrika och liknande beskrivningar framkom i flera av intervjuerna. En 

styrka i studien var min förförståelse som sjuksköterska och min erfarenhet av möten med 

kvinnor med osteoporos kan ha medfört att jag inte ställt alla de frågor som med en annan 

förförståelse kunnat ställas. Min förförståelse kan ha påverkat intervjusituationen positivt men 

den kan även ha bidragit till att samtalet förts in på det jag förväntat mig att få veta vilket kan 

ses som en svaghet i studien. Jag var vid samtalen medveten om min förförståelse för att 

minska påverkan på intervjuerna. Enligt Kvale, (1997, s.52) kan påverkan av förförståelsen 

minska genom att intervjuaren är så medveten som möjligt om detta. En styrka i studien var 

att semistrukturerade intervjuer användes, det är en beprövad och ofta använd intervjuform. 

Metoden gav utrymme för de intervjuade att fritt berätta om de områden som berördes 

samtidigt som relevanta områden och frågor för studien täcktes in. En nackdel med metoden 

och en svaghet i studien kan vara att semistrukturerade intervjuer ger beskrivningar som är 

mindre rika och detaljerade jämfört med intervjuer med mindre struktur (Polit & Beck, 2008, 

s.394). Jag valde semistrukturerad intervju för att försäkra mig om att få svar på det jag ville 
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ha reda på och de olika områden jag ville beröra. Intervjuer är beroende av den som utför 

intervjun och det finns inga gemensamma procedurer, intervjuer ses ofta som ett hantverk 

(Kvale, 1997, s13-15, s136-139).

Deltagarna i studien hade osteoporos och kotkompression men de hade även andra sjukdomar 

och olika livssituationer. Att de även hade andra sjukdomar som påverkade deras livssituation 

gör att det inte går att säga att upplevelserna de beskriver enbart beror på osteoporos. De 

kvinnor som tackade ja till att medverka i studien var positiva, de hade alla accepterat sin 

situation och beskrev att det var upp till dem själva om de mådde bra.  Det kan diskuteras om 

det är de som kommit så långt i sin anpassning till sjukdomen som valt att delta eller om de 

flesta med osteoporos är så positiva till sin situation.  Det kan medföra ett resultat som är 

positivare än situationen för flertalet kvinnor med osteoporos.

En text kan läsas på många sätt och det kan finnas lika många sätt att analysera texten. 

Analysen är ett hantverk och beroende av forskarens skicklighet och förförståelse. Ett sätt att 

säkerställa trovärdigheten vid analysen är att två kollegor skapar ett kategorisystem var för sig 

och diskuterar listorna och gör eventuella korrigeringar (Burnard, 1991).  En svaghet i 

analysprocessen kan vara att jag varit ensam i analysarbetet. Arbetet är dock granskat och 

diskuterat med handledare, andra studenter och lärare vid handledningstillfällen och 

seminarier.  Analysprocessen och resultatet är beskrivet i detalj vilket är viktigt för 

trovärdigheten. Läsaren skall kunna förstå hur analysen gått till och analysens styrkor och 

begränsningar (Elo & Kyngäs, 2007). Analysen kan ha påverkats av förförståelsen jag har. 

Kvale (1997, s.52) menar att det inte går att tolka en text förutsättningslöst, tolkaren har alltid 

med sig sin förförståelse men att vara medveten om detta bidrar till att påverkan blir så liten 

som möjligt.  

Även om studien inte kan replikeras kan den upprepas med hjälp av beskrivningarna, det ökar 

studiens trovärdighet. Studiens resultat är överförbara på andra kvinnor i liknande situationer 

och kan ge en ökad förståelse för kvinnor med osteoporos.

Studien har begränsningar, urvalet bestod av sex kvinnor 50-80 år som bodde inom sjukhusets 

närområde. Resultatet är inte generaliserbart men det är inte målet med kvalitativa studier 

däremot är resultatet överförbart på kvinnor i liknande situation (Polit & beck, 2008, s. 202). 
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För sjuksköterskor kan innehållsanalysen hjälpa att se både unika delar och helheter av en text 

eller intervju. När sjuksköterskan kan förstå människors upplevelser och ta till vara på deras 

erfarenheter fördjupas kunnandet i omvårdnad och utvecklar på så sätt professionen.

Slutsatser

Resultatet i studien visar att det är viktigt för kvinnor med osteoporos att acceptera sin 

situation för att kunna göra det bästa av den. Att kvinnor med osteoporos accepterar och 

anpassar sig hjälper dem att hitta sådant som de kan vara verksamma med. Kvinnorna beskrev 

olika saker som viktiga att kunna utföra. De anpassade sig efter sin förmåga och därmed 

kunde de känna att de mådde bra även när de inte klarade lika mycket som tidigare i livet.  

Kvinnorna i studien beskrev att de hade ett stort eget ansvar för hur de mådde. Att vara positiv 

och trivas med sitt liv var ett sätt att ta detta ansvar. Att ha kunskap om sin sjukdom verkar 

också betydelsefullt, det är lättare att hantera sjukdomen när personen vet hur hon skall lindra 

smärta och vad hon kan göra för att inte förvärra sin situation.

Implikationer för omvårdnad

Resultatet från denna studie kan tillföra ny kunskap till sjuksköterskor som möter kvinnor 

med osteoporos i hemmet, på vårdcentralen och på sjukhuset. Genom ökad kunskap som kan 

användas för att ge lämpligt stöd till kvinnor med osteoporos i deras dagliga liv kan 

sjuksköterskan lättare hjälpa kvinnor att hantera sin sjukdom och må bra. De beskriver olika 

saker som betydelsefulla för dem därför är det viktigt att varje kvinna ses som en unik person 

och råd och stöd anpassas efter hennes situation. Studien fokuserar på det som är positivt i 

tillvaron för kvinnor med osteoporos. Det är ofta lika viktigt att kunna fokusera på det som 

trots allt är positivt för att som sjuksköterska kunna förbättra dessa kvinnors förutsättningar 

att må bra.

Förslag till framtida forskning

Kvalitativ forskning är värdefull då den lyfter fram individers upplevelser och erfarenheter. 

Med resultatet från denna studie som utgångspunkt skulle det vara intressant att göra en studie 

om upplevelser av att må bra hos kvinnor med osteoporos och inga andra sjukdomar för att då 

kunna jämföra med kvinnor med andra sjukdomar. Det skulle även vara intressant med ett 

större antal deltagare i mer spridda åldrar för att se om alla är så positiva som kvinnorna jag 

intervjuat.
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Bilaga 1

                                                                                           

Information och förfrågan om deltagande i studie

Osteoporos är en tyst sjukdom, ofta utan symtom tills personen plötsligt ådrar sig en fraktur. I 
Sverige drabbas mer än 70 000 personer av en osteoporosrelaterad fraktur varje år.  Risken att 
drabbas av en benskörhetsfraktur har i Skandinavien mer är fördubblats sen femtiotalet. För 
en svensk kvinna i femtioårsåldern är risken att drabbas av en fraktur 50 % under återstående 
levnadsår. Det finns flera studier som visar på att osteoporos påverkar livet för den drabbade 
på många sätt. Min förhoppning är att denna studie skall ge kunskap som kan hjälpa 
sjuksköterskor att ge stöd till osteoporos drabbade kvinnor. Syftet med studien är att beskriva 
vad kvinnor med osteoporos upplever att de mår bra av i sitt dagliga liv.

Studien är en intervjustudie. Jag kommer att intervjua sammanlagt sex personer. Varje 
intervju beräknas ta cirka en timme. Intervjuerna kommer att spelas in på band som sedan 
skrivs ut ordagrant. På inspelningarna och i texterna jag skriver kommer ingen identifikation 
att finnas. Sedan analyserar jag de sex texterna tillsammans. Material från intervjuerna har jag 
och min handledare tillgång till. I min uppsats skall ingen individ kunna kännas igen. När 
uppsatsen är godkänd kommer den att finnas tillgänglig på Luleå tekniska universitets 
hemsida http://epubl.ltu.se. 

Verksamhetschefen på Ortopeden på Sunderby sjukhus har gett tillstånd till att studien får 
genomföras och han har delegerat till en person att välja ut sex kvinnor via datajournal utifrån 
uppsatta inklusionskriterier. Inklusionskriterierna är att kvinnorna skall ha besökt sjukhuset 
under år 2008, de skall ha diagnosen osteoporos, röntgen verifierad kotkompression, de skall 
vara 50-80 år och de skall bo i närliggande geografiskt område. 

Om du väljer att delta kan du när du vill avbryta ditt deltagande i studien utan att du behöver 
ange någon orsak och det kommer inte att påverka framtida vård och behandling.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att ringa Gunhild telefon 070-244 50 11 eller 
skicka e-post till gungla-9@student.ltu.se

Med vänliga hälsningar 

______________________                                        ______________________
Gunhild Glanberg-Persson                               Carina Nilsson 
Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska,
Student   Filosofie licentiat                                
Institutionen för hälsovetenskap Handledare                                                                                     
Luleå tekniska universitet                     Institutionen för hälsovetenskap
                                                                                     Luleå tekniska universitet  

http://epubl.ltu.se
mailto:9@student.ltu.se
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Intervjuguide

Före intervjun
-   presenterar mig själv, tackar för att jag fick komma
- en kort information om studien
- etik- spela in intervjun, skrivs ut i text, allt material konfidentiellt, inspelningen raderas då 

arbetet är klart
- frågor innan intervjun påbörjas

Att tänka på under intervjun
etik; lyssna aktivt, bemötande
visa intresse och lyssna uppmärksamt                           
inge trygghet och tillit
ge akt på kroppsspråket 

     Bakgrund
-  Tid för diagnos?                                                     Verifiera tolkningar!
 Ålder?
 Yrkesverksam?
 Andra sjukdomar?

Intervjun påbörjas med följande fråga
 Berätta för mig vad som gör att du mår bra trots att du har benskörhet?

Teman som skall beröras                                       Koppla till benskörheten!
-    Vardagen                                                     ex berätta vad du gör för att underlätta vardagen
 Sociala livet
 Begränsningar Berätta!
 Orken                                                                   Spinn vidare! 
 Trygghet
 Guldkanten
 Finns det något du undviker att göra?

Följdfrågor för att få en klar och tydlig bild av det som sägs. 
Till exempel
 Kan du berätta mer?
 Vad tänker du på? 
 Hur menar du? 
 När? Var? I vilken situation? Kan du ge exempel? 

Efter intervjun
 fråga hur den intervjuade upplevde intervjun
 något annat hon vill prata om?
 Tacka för intervjun och fråga om jag kan återkomma om jag behöver veta något mer 

Erbjuda intervjupersonen att höra av sig om funderingar uppstår
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Svarstalong

Samtycke till att delta i studien om upplevelser av att må bra i dagligt liv hos 
personer med benskörhet.

Jag har fått information om studien och fått tillfälle till att ställa frågor och få 
svar på dem. Jag samtycker till att delta i studien men kan när jag vill utan att 
ange anledning avbryta mitt deltagande och utan att det påverkar min framtida 
vård och behandling.

□ Ja, jag vill vara med i studien

□ Jag vill ha mer information om studien.

Ort och datum

______________________________
Namn

______________________________
Telefonnummer

______________________________

Om du samtycker till att delta i studien eller vill ha mer information skriver du 
under svarstalongen och skickar in den i bifogat svarskuvert. När jag fått brevet 
ringer jag upp dig. Skicka in svaret inom en vecka. 


