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Sammanfattning 

	  
Syftet med studien var att undersöka hur livskvalitén med 
koppling till arbetslivet påverkas av att äta strikt 
lågkolhydratskost som ett rehabiliteringsalternativ vid typ 2 
diabetes. Det genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer 
via telefon som bearbetades med kvalitativ innehållsanalys på 
manifest nivå. Resultatet visade att strikt lågkolhydratskost var 
en effektiv metod och det visade sig genom förbättrad 
livskvalité med allmänt bättre mående och kraftigt minskade 
eller helt borttagna mediciner. Det kan vara ett hinder med typ 
2 diabetes i arbetslivet om man följer traditionell behandling 
men med strikt lågkolhydratskost försvinner detta hinder till 
stora delar. Resultaten visade på en skepsis inom vården mot 
denna behandling och intervjupersonerna lyfte fram att alla 
med typ 2 diabetes bör få information om alla metoder som 
finns för att kunna göra det val som passar bäst för respektive 
individ. Vidare forskning inom området är av stort värde för 
att säkerställa bästa möjliga livskvalité för typ 2 diabetiker.  

	  

Nyckelord: arbete, diabetes kostrehabilitering, lchf och 
vardagsliv 
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1. Introduktion 
Den här uppsatsen kommer att undersöka hur det är att äta strikt lågkolhydratskost som en 

rehabiliteringsmetod vid typ 2 diabetes. Intresse har väckts av att det är ett aktuellt ämne som 

diskuteras både allmänt och i medier idag. Diskussionen fastnar ofta kring negativa 

påståenden som: Det är farligt att äta så mycket fett! Man överlever inte utan kolhydrater! 

Hjärnan slutar fungera, den behöver socker! I medier skrivs flitigt om ämnet, här är 

exempelvis några rubriker från Aftonbladet den senaste tiden som handlat om diabetes och 

lågkolhydratskost: 

 

Utvärdera LCHF som en behandling av diabetes 

”Vanlig mat” leder till vanlig ohälsa 

Föreslå fettskatt är feltänkt och förlegat 

Socker är värre än andra kalorier 

Man måste se helheten – inte bara sockret 

Kom tillbaka kolhydrater 

Öppna ögonen för faran med socker 

Lev lääängre med ’tallriksmodellen’ 

	  

Det känns som att personer som gjort valet att äta strikt lågkolhydratskost vid typ 2 diabetes 

glöms bort, det fokuseras mer på saker kring kosten och inte på hur människan mår. Det 

behövs därför lyftas fram vad personerna som faktiskt äter den här kosten tycker och tänker. 

Eftersom den största delen av typ 2 diabetiker är i vuxen ålder känns det relevant att rikta 

uppsatsen mot arbetslivet, hur är livskvalitén allmänt men även vinklat mot arbetsliv. När det 

gäller lågkolhydratskost som rehabilitering och behandling mot diabetes typ 2 hände en 

viktig sak 2008, då socialstyrelsen (2008) kom med ett beslut efter en anmälan mot en läkare 

som rekommenderat typ 2 diabetiker och överviktiga att äta just lågkolhydratskost. 

Socialstyrelsens beslut löd: ”..rekommendationer av ”lågkolhydratkost” till patienter med 

övervikt och patienter med diabetes typ 2 idag kan anses vara i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet.”(Socialstyrelsen, 2008, s.3) 

	  

Det har nu gått 8 år sedan Socialstyrelsens beslut men fortfarande känns det som det är en 

nyhet att det går att äta lågkolhydratskost, och framförallt strikt lågkolhydratskost, som en 
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rehabiliteringsmetod vid typ 2 diabetes, så det känns väldigt relevant att göra en studie om 

ämnet. 

 

1.1. Typ 2 diabetes 

Enligt International Diabetes Federation, IDF (2014), uppskattas 387 miljoner människor 

världen över ha diabetes och 5,1 miljoner människor uppskattas dött av sjukdomen 2013. Det 

har skett en oroväckande ökning av sjukdomen de senaste decennierna (WHO, a; IDF, 2014):  

• 1985 – ca 30 miljoner människor 

• 1995 – ca 135 miljoner människor 

• 2000 – ca 177 miljoner människor 

• 2014 – ca 387 miljoner människor 

• 2035 – IDF har uppskattat att siffran kommer vara 592 miljoner människor. 

 

Jag har valt att titta närmare på diabetes typ 2 (WHO, a), det som ibland även kallas 

åldersdiabetes och är ett väldigt stort folkhälsoproblem världen över. Ca 90 % av alla med 

diabetes uppskattas ha typ 2 och det innebär i Sverige (Diabetes, a) ca 350 000 människor.  

Typ 2 är till hög grad ärftligt (Diabetes, b) och ofta förekommande i samband med stigande 

ålder och metabolt syndrom som innebär en kombination av två eller flera av dessa 

riskmarkörer; högt blodtryck, högt blodsocker/diabetes, dåliga blodfetter och övervikt 

(Bengtsson & Setterberg, 2003). 

 

Insulin är ett hormon (Diabetes, b) som bildas i betaceller i bukspottkörteln och hos friska 

människor skickas det ut vid förhöjda nivåer av socker i blodet, som en signal till muskler 

och fettvävnad att ta upp sockret. Det som lite förenklat händer i kroppen vid typ 2 diabetes 

(Läkemedelsverket, 2010) är att bukspottkörteln inte klarar av att producera tillräckligt med 

insulin för att ta hand om mängden socker i blodet och/eller att vävnaden som ska ta hand om 

sockret har en nedsatt förmåga som gör att det krävs en större mängd insulin för att ”öppna” 

upp cellerna så sockret kan tas om hand. Detta leder till för hög koncentration av socker i 

blodet som i sin tur kan skada de små blodkärlen med flera skadliga komplikationer som 

följd. Typ 2 diabetes beskrivs som en progressiv sjukdom (Socialstyrelsens, 2015) som 

innebär att behandling för att kunna behålla bra blodsockernivåer kräver succesivt ökad 

medicinering, efter 10 år med sjukdomen uppskattas nästan hälften behöva 

insulinbehandling.  
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1.2. Traditionell behandling 

Socialstyrelsens (2015) nationella riktlinjer för diabetesvård menar att det är viktigt att arbeta 

förebyggande med mat och motion. Även att stödja personer till rökstopp, att effektivt 

behandla blodtryck och behandla blodfetter med statiner ingår i riktlinjerna. Kostrådet är ofta 

traditionell diabeteskost som enligt Petersson (2011) innebär att största delen kommer från 

kolhydrater och en mindre del kommer från fett och protein.  

 

 
 

Socialstyrelsen menar (2015) att det är viktigt att vården uppmuntrar och ger stöd när det 

gäller motion då detta har visat sig vara en åtgärd vid hjärt- och kärlsjukdom och förtida död 

hos typ 2 diabetiker. Förstahandsläkemedel vid typ 2 diabetes är enligt Socialstyrelsen (2015) 

metformin, en tablett som bl.a. undertrycker leverns funktion att producera socker, gör 

cellerna känsligare för att ta upp insulin och sänker glukosupptaget i tarmen (Metformin, 

2014). Om glukosnivårena inte blir bra av enbart metformin (Socialstyrelsen, 2015) kan 

andra läkemedelstabletter sättas in och/eller kompletteras med insulinbehandling. 

Insulinbehandling (www.insulin.se) kan se ut på olika sätt men två vanligt förekommande 

typer är basinsulin och måltidsinsulin. Dessa två har olika uppgifter i kroppen. Basinsulinets 

uppgift är att efterlikna den konstanta insulinnivå som alltid finns i kroppen hos friska 

personer, det verkar långsamt och över en längre tid, ofta upp till ett dygn. Eftersom 

sockerhalten stiger i kroppen även under tider som inte mat och dryck intas behöver detta 

insulin tillsättas för de människor som inte producerar tillräckligt med insulin själva. 

Måltidsinsulin är som det låter, ett insulin som tas till måltider och det verkar snabbt och har 

kort verkningstid. Det tas i samband med måltid så det betyder ofta tre till fyra sprutor per 

dag. Socialstyrelsen (2015) menar vidare att typ 2 diabetes har ett fortskridande förlopp och 

att många kommer behöva insulin så småningom. Vid typ 2 diabetes sätts ofta basinsulin in 

55%	  30%	  

15%	  

Tradi+onell	  diabeteskost	  

Kolhydrater	   Fe8	   Protein	  
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först när inte tablettbehandling räcker, sedan kan behandlingen ökas med måltidsinsulin vid 

behov (www.insulin.se). 

 

Dagens kostbehandling med mycket stärkelse och kolhydrater har enligt Nielsen och 

Joensson (2008) visat sig störa energibalansen hos personer med metabolt syndrom. 

Forskarna pekar på att kosten ofta leder till onödig hyperglykemi (högt blodsocker) som är en 

stor bakomliggande faktor för diabeteskomplikationer. Forskarna menar vidare att dagens 

kostråd mer är en del av problemet än en lösning för diabetiker. Wing et al (2011) har visat 

att det är en stor fördel att tappa vikt för att uppnå bättre blodglukosvärden för personer som 

är överviktiga och samtidigt har typ 2 diabetes. 

 

1.3. Lågkolhydratskost  

Forskning som kommit inom området kost och diabetes senaste åren pekar på 

lågkolhydratskost som en effektiv metod vid behandling av diabetes (Petersson, 2011; SBU, 

2010; SBU, 2013). Men det är fortfarande ett väldigt kontroversiellt område och behandlande 

läkare, diabetessjuksköterskor och dietister har flera olika alternativ att utgå från ifråga om 

vilket stöd och hjälp de kan ge patienten när det gäller kost. Intresset i den här studien ligger 

främst i den mer extrema eller strikta lågkolhydratskost ofta kallad LCHF (Low Carb High 

Fat) och innebär som namnet låter att äta lite kolhydrater men att äta desto mer fett.  

 

 
 

Man äter alltså kött, fisk, ägg, smör, grädde, olivolja, kokosfett, ovanjordgrönsaker och nötter 

exempelvis (www.kostdoktorn.se). En regel är att titta på innehållsförteckningen och välja 

produkter som innehåller mindre än 5 gr/ kolhydrater per 100 gr. Det man exempelvis ska 

undvika är all form av socker, stärkelse, margariner, öl och frukt. En stor rädsla som brukar 

20%	  

50%	  

30%	  

Strikt	  lågkolhydratskost	  

Kolhydrater	   Fe8	   Protein	  
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lyftas fram i samband med denna kost är rädslan för fett, och speciellt då det mättade fettet 

som påstås leda till förhöjda blodfetter med hjärt- och kärlproblematik som följd 

(www.livsmedelsverket.se). 

 

Nya kostråden till diabetiker från Socialstyrelsen (Petersson, 2011) visar att det är fyra olika 

kostalternativ som rekommenderas inom sjukvården; traditionell diabeteskost, måttlig 

lågkolhydratskost, medelhavskost och traditionell diabeteskost med lågt glykemiskt index, 

även kallad GI. Som en femte kost finns även extrem lågkolhydratskost med som tillägg i 

broschyren men med en reservation att det saknas långsiktig forskning om effekt och 

säkerhet bakom rådet och därför ska patienter som väljer kosten noga följas upp av vården. 

Råden i broschyren grundar sig till stor del på en systematisk litteraturöversikt gjord av 

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2010), Mat vid diabetes. I en systematisk 

översikt av all litteratur inom ämnet kost och fetma kom SBU (2013) bl.a. fram till att strikt 

lågkolhydratskost (<20E% kolhydrater) ledde till förbättrade glykosvärden för personer med 

fetma och diabetes, även att triglycerider marginellt minskade. Men även här nämns att det 

inte finns längre studier gjorda, så vad det leder till på lång sikt kan inte garanteras.  

 

Att fett skulle vara allmänt farligt och leda till försämrade kolesterolvärden har visat sig 

stämma dåligt enligt Bazzano (2014) där lågkolhydratskost och lågfettkost jämfördes. De 

som ingick i lågkolhydratsgruppen gick både ner betydligt mer i vikt och fick bättre 

kolesterolvärden. Liknande resultat gällande koppling mellan mättat fett och hjärt- och 

kärlsjukdom har visat sig i fler studier (Siri-Tarino, Sun, Hu & Krauss, 2010). Många 

diabetespatienter behandlas med blodfettssänkande medicin, bl.a. statiner och det är vanligt 

att uppleva en eller flera biverkningar av dessa, exempelvis magbesvär, illamående och 

muskelbesvär (www.1177.se). Enligt Ray et.al (2010) som gick igenom 11 tidigare studier på 

området kom fram till att det inte var till någon säker nytta att ta statiner om man inte redan 

hade en känd hjärtsjukdom.  

 

Feinman et.al (2015) har visat att lågkolhydratskost ger en omedelbar förbättring på 

blodsockervärden, med eller utan viktminskning och att detta även leder till minskat 

medicinintag eller helt uteslutande av mediciner (Feinman et.al, 2015; Nielsen & Joensson, 

2008; Yancy, Foy, Chalecki, Vernon & Westman, 2005). Shai et.al (2008) jämförde 

viktminskning hos personer som åt antingen fettsnål kost, medelhavskost eller 

lågkolhydratskost och det visade sig att lågkolhydratskost och medelhavskost var effektiva 
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alternativ till den traditionella fettsnåla kosten. Det visade sig också att personer med diabetes 

som ingick i lågkolhydratsgruppen fick störst sänkning av HbA1c (långtidssocker, visar hur 

sockret legat senaste 5-8 veckorna). Liknade resultat med större sänkning av HbA1c bland 

personer som åt lågkolhydratskost jämfört med fettsnål kost har visat sig i flera studier 

(Guldbrand et al, 2012; Nielsen & Joensson, 2008).  

 

Personer med svår typ 2 diabetes som hade farligt höga blodsockervärden, vissa över 12 % i 

HbA1c som normalt ska ligga vid 6 % eller lägre ingick i en studie med lågkolhydratskost. 

(Haimoto, Sasakabe, Wakai & Umegaki, 2009; www.kostdoktorn.se). Efter ett halvår på 

lågkolhydratskost hade de som fullföljt (31 av 33, två hoppade av) sänkt sitt HbA1c från i 

snitt 9,8 % till 6,8 %. Blodfetterna förbättrades fast de åt fettrik mat, något som länge ansett 

farligt. 

 

Att behandla typ 2 diabetiker med kolhydratsreducerad kost är ingenting nytt, innan 

insulinets genombrott var det den behandling som användes (Westman, Yancy & 

Humphreys, 2006). Det finns en gammal kokbok för diabetiker som användes då dagens 

moderna mediciner inte fanns (Oppenheimer, 1917). Där står listat vad som är strängt 

förbjudet att äta och med på listan är bl.a. socker, all mjöl och stärkelserik mat, ris, choklad, 

honung mm. Det finns även listat vad som är fritt att äta och där återfinns bl.a. kött av olika 

sorter, smör, olivolja, grädde, vissa grönsaker. Bland saker som är ok att äta i lagom mängd 

nämns frukt, rotfrukter och vissa ostar. Dessa råd stämmer i överlag bra med hur man tänker 

kring mat vid strikt lågkolhydratskost (www.kostdoktorn.se).  

 

1.4. Livskvalité 

Exakt vad livskvalité är för något och hur det kan mätas är svårt att ge ett entydigt svar på. 

Det kan ses från två olika perspektiv enligt Hansson (2005), antigen objektivt, att det är saker 

omkring människan som spelar in som arbete, utbildning, ekonomi, materiell standard och 

andra yttre sociala saker, eller som en inre tillfredställelse, en upplevelse av subjektivt 

välbefinnande. Enligt WHOs (2012) definition spelar det in vilken kultur man befinner sig i, 

vilka normer som råder, vilka förväntningar, värderingar och intressen man själv har. Både 

den fysiska och den psykiska hälsan spelar in och även den sociala situation som man 

befinner sig i.    
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Den sociala situation man befinner sig i kan påverka livskvalitén och i denna har arbetslivet 

en stor del. I en översikt om diabetes och arbete menar Knutsson och Kempe (2013) att det 

finns samband mellan skiftarbete och nattarbete i relation till förekomst av typ 2 diabetes. 

Men författarna menar vidare att det finns begränsat antal studier om vilken påverkan 

skiftarbete har på själva blodsockerkontrollen och att det finns ett behov av mer forskning 

inom området. I vissa yrken inom trafiksektorn finns särskilda bestämmelser när det gäller 

insulinbehandlad diabetes med tanke på risken att få lågt blodsocker (www.diabetes.se). 

Sjukskrivning vid diabetes typ 2 beror vanligtvis på komplikationer och då spelar det in hur 

allvarliga dessa är (Socialstyrelsen, a). Även lång tid med sjukdomen brukar kunna leda till 

stor trötthet och i många fall kan sjukskrivning på deltid behövas. I vissa fall kan även 

kortare sjukskrivning krävas vid kraftigt störda blodsockervärden.  

På en hemsida för diabetiker (Diabetes, c) beskriver personer hur det är att leva med diabetes 

och det framgår vilket problem och hinder det innebär för många i det dagliga livet. ”Vill 

leva som alla andra!” ”Varför just jag?” är några meningar som utrycks. Intrycket från dessa 

berättelser är att diabetes kan påverka livskvalitén på ett negativt sätt. En äldre man som fick 

diabetes typ 1 år 1938 beskriver hur det varit för honom, med strikta kostrestriktioner utan 

socker och rådet att väga all mat. Han beskriver också hur mycket som hänt sedan han fick 

sin diagnos, att man nu längre inte behöver utesluta viss mat då det finns så bra mediciner. 

Han mår idag bra utan några specifika följdsjukdomar trots sin långa resa genom 

utvecklingen av kunskapen kring diabetes.  

 

1.5. Problemformulering 

Tanken på att en livsstilsförändring skulle kunna göra livet enklare för många personer som 

diagnostiserats med typ 2 diabetes känns intressant. Tankar kring detta utgår framförallt av 

berättelser från personer med diabetes typ 2 de senaste åren genom media, 

bekantskapskretsar och på forum runt om på internet. Ändring av kosten har medfört att 

många personer med typ 2 diabetes fått minska på mediciner och i vissa fall tagit bort 

mediciner helt. Många har beskrivit en ökad livskvalitet efter införande av strikt 

lågkolhydratskost. 

 

Med tanke på att typ 2 diabetes är ett sådant stort folkhälsoproblem världen över känns det 

viktig att genomföra en studie om hur det är att leva efter en av de mer kontroversiella och 

omtalade kostbehandlingar som finns som alternativ. Stort fokus i debatten om denna kost 
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ligger i om det är farligt eller inte farligt med fett. Eller om det är kolhydrater som är farligt? 

Och att det saknas långsiktiga studier. Det känns viktigt att belysa hur den enskilda 

människan mår och upplever sin situation. Att till stor del utesluta socker och stärkelserika 

livsmedel kan leda till ett jämnare mer kontrollerbart blodsocker. Mediciner ska absolut ses 

som hjälpmedel, ibland en livsnödvändighet, men hur påverkas livskvalitén med koppling till 

arbetsliv för personer som gjort en kostförändring till strikt lågkolhydratskost? 

 

2. Syfte  
Syftet är främst att undersöka hur livskvalitén påverkas av att äta strikt lågkolhydratskost 

som en rehabiliteringsmetod vid typ 2 diabetes, men även att koppla detta mot arbetslivet. 

 

2.1. Frågeställningar 

- Hur är det att leva med typ 2 diabetes och konventionell behandling?  

- Hur upplevs livskvalitén efter omslag till lågkolhydratskost?  

- Hur ser en vardag och arbetsliv med typ 2 diabetes ut med konventionell 

behandling?  

- Har syn och erfarenheter från vardag och arbetsliv förändrats något efter 

kostomläggning?  

- Finns det hinder eller andra svårigheter efter kostomläggningen? 

 

3. Metod  
Utgångspunkten var att förstå hur människor upplever sin verklighet och målet var att 

presentera ett resultat som speglar dessa människors syn och försöka lämna författarens 

förutfattade meningar utanför i så stor uträckning som möjligt (Bryman, 2011). 

 

3.1. Design 

En kvalitativ design användes (Bryman, 2011) och då intresse låg i att förstå människors 

upplevelser kändes intervjuer naturligt för ändamålet (Svensson & Ahrne, 2011). En 

semistrukturerad intervjuform passade bra för syftet, det innebar vissa fasta frågor i en 

intervjuguide (Bilaga 3) men som kunde ställas i den ordning som föll naturligt under 

samtalet (Bryman, 2011). Metoden är även passande för att ställa uppföljningsfrågor om 

sådana skulle komma upp under intervjun. Då respondenterna kom från skilda platser i 

Sverige genomfördes intervjuerna över telefon och räknandes ta ca 45- 60 minuter.  
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3.2. Urval 

Målinriktat urval (Bryman, 2011) användes för att hitta personer som haft typ 2 diabetes 

flertalet år och sedan övergått till att äta strikt lågkolhydratskost (<20 E% kolhydrater). 

Planen för att komma i kontakt med dessa människor var använda internet och forum för 

lågkolhydratskost. Kriterierna för deltagande var: att diagnostiserats med diabetes typ 2 och 

ha ätit strikt lågkolhydratskost (LCHF) i minst ett år. Det sista kriteriet användes för att detta 

ansågs vara en tillräckligt lång period för att personerna skulle kunna dela erfarenheter och 

upplevelser på strikt lågkolhydratskost och på traditionell behandling vid typ 2 diabetes. För 

att kunna belysa situationen ur ett arbetslivsperspektiv behövde deltagarna ha erfarenhet från 

arbetslivet och för att få lite variation på respondenter söktes både män och kvinnor, gärna 

med skiftande ålder och tid med LCHF.  

 

En första tanke var att söka informanter genom hälsocentraler och sjukhus men det kändes 

som en enklare väg, både ur etisk synpunkt och tillgänglighet till frivilliga, att gå via internet. 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon via en app som heter ”Record My Call”.  

 

Deltagarna som valdes ut till studien var två kvinnor och två män med ålder 53, 58, 65 och 

68. Tid med diabetes var 11 år, 15 år, 20 år och 25 år. Tid med strikt lågkolhydratskost var 2 

år, 4 ½ år, 5 år och 11 år. Denna variation både i ålder och med diagnos medförde att 

personerna hade stor erfarenhet att dela med sig av. Arbetserfarenhet varierade från 

kroppsarbete till mera stillasittande arbete.  

 

3.3. Procedur 

Litteratursökning (Backman, 2008; Bryman, 2011) påbörjades snarast efter bestämt 

ämnesområde för att få en informativ grund att utgå från, detta genom att läsa böcker, 

artiklar, myndigheters hemsidor och andra relevanta sidor på nätet. Sedan arbetades en 

intervjuguide fram samtidigt som personer till intervjuerna söktes. En kortare information 

(Bilaga 1) om vad som sökte lades fram via ett forum på www.kostdoktorn.se med 

uppmuntran att ta kontakt med författaren via mail om det fanns intresse att delta i studien. 

Det var några intresserade som hörde av sig, men kriterierna för tid med diabetes, tid med 

lågkolhydratskost eller arbetslivserfarenhet blev helt eller delvis ouppfyllda. Ett tips från en 

kommentar i forumet var att ta kontakt via Facebook i grupperna: olydiga diabetiker, smarta 

diabetiker och uppkäftiga diabetiker. Så nästa steg blev att söka medlemskap i dessa tre 

grupper och lägga ut samma information (Bilaga 1) där. Då kom genast fler svar. De första 
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fyra som passade in på kriterierna valdes ut och fick ett mer informativt inbjudningsbrev 

(Bilaga 2). Nummer fem och sex som hörde av sig och passade in på kriterierna informerades 

om detta och tillfrågades som reserver, som en säkerhet vid eventuella avhopp.  

 

När intervjuguiden var klar testades frågorna i pilotintervjuer (Bryman, 2011) på två bekanta 

för att se hur frågorna upplevdes och om något saknades eller behövde läggas till. Då ingen i 

bekantskapskretsen passade in på kriterierna men författaren ändå ville få svar på hur 

frågorna upplevdes valdes två personer ut, en med typ 2 diabetes men som äter ”vanligt” och 

en annan som äter LCHF men som är frisk. En av intervjuerna spelades även in för att kunna 

säkerställa att tekniken fungerade som planerat. Efter pilotintervjuerna kom det fram att 

frågorna fungerade bra men att inspelningen inte fungerade optimalt. Efter vidare tester där 

inställningar i appen ändrats och det bestämts att intervjuerna skulle genomföras på 

högtalarfunktion var författaren nöjd med inspelningstekniken och gick vidare med de riktiga 

intervjuerna. Förslag på tre dagar skickades till respondenterna där de kunde välja en tid som 

passade bäst för en intervju. Det föll sig så bra att alla intervjuerna kunde genomföras under 

två dagar, två på förmiddagen och två på eftermiddagen. 

 

3.4. Dataanalys  

En manifest innehållsanalys användes och varje intervju transkriberades i sin helhet 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Sedan lästes varje intervju igenom flertalet gånger för 

att skapa en övergripande förståelse för innehållet. Meningsenheter lyftes fram i form av 

stycken av text som sammanföll med varandra via sitt innehåll och sammanhang. Då 

intervjuerna redan innan hade olika områden som frågorna berörde blev det en naturlig del att 

plocka ut stycken och meningar som rörde dessa områden. Dessa färgmarkerades i utskriften 

för att sedan kunna sorteras. Efter att ha kondenserat meningarna till en mer hanterbar mängd 

utan att ändra dess innehåll sattes koder på dem. Dessa koder delades sedan in i 

underkategorier och sedan i mer övergripande kategorier. För att göra detta tidskrävande 

arbete med att analysera texten till kategorier användes en dator med två öppna fönster som 

det klipptes och klistrades mellan. Det slutgiltiga arbetet resulterade i fyra kategorier: 

Upplevd livskvalité med mediciner, Upplevd livskvalité med lchf, Typ 2 i arbetslivet och 

Vårdens roll.  
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Exempel på kodning 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
mening 

Kod Underkategori Kategori 

”..och så länge jag 
åt tabletter då tänkte 
inte jag på att jag 
var diabetiker i 
huvud taget.”  

Tänkte mig inte 
som diabetiker så 
länge jag åt 
tabletter.  

Upplevd 
sjukdomskänsla  

Upplevelse av 
medicinering i 
vardagen 

Upplevd 
livskvalité med 
mediciner 

”..blodtryckstabletter 
slutade jag rätt snart 
med för det gick ner 
pga. av kosten..”  

Fick sluta med 
blodtryckstablett-
er pga. kosten. 

Ta bort medicin Konsekvenser av 
lchf  

Upplevd 
livskvalité med 
lchf 

”..i många yrken..ja 
vad ska vi hitta på, 
lärare tex, måste 
vara pigga oh alerta 
en lång tid då..så det 
skulle jag tror skulle 
vara svårt.”  

I yrken som 
lärare, där man 
måste vara pigga 
och alerta under 
en lång tid, tror 
jag det kan vara 
svårt. 

Läraryrke Arbete, typ 2 och 
traditionell 
behandling 

Typ 2 i 
arbetslivet 

”..jag träffade en 
ortoped han sa jag 
skiter i vad du äter 
men fortsätt!” 

Ortoped sa jag 
skiter i vad du 
äter men fortsätt! 

Positiv reaktion Positiva 
rektioner från 
vård 

Vårdens roll 

 

 

3.5. Etiska överväganden  

Informanterna fick ta del av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet genom mailkontakt och sedan igen muntligt i början av intervjun (Bryman, 

2011).  

 

Ett etiskt dilemma vid denna studie var om intrång i privatliv då ämnet berör en stor del i 

människors personliga liv (Bryman, 2011). Men då frågorna inte rörde känsliga aspekter, 

såsom religion, inkomst eller sexuell läggning kändes studien etiskt försvarbar. 

Informanterna hade även möjlighet genom både informationskravet och samtyckeskravet att 

avbryta sitt deltagande eller välja att inte svara på vissa frågor. Det insamlade materialet 

förvarades så att ingen obehörig kunde ta del av det i enighet med konfidentialitetskravet. 

Informanterna fick även reda på att materialet skulle redovisas i en C-uppsats och på ett 

seminarium i samförstånd med nyttjandekravet.  

 

4. Resultat 
Arbetet med innehållsanalysen resulterade i fyra huvudkategorier: Upplevd livskvalité med 

mediciner, Upplevd livskvalité med LCHF, Typ 2 i arbetslivet och Vårdens roll. Under varje 
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huvudkategori kom det fram två till tre underkategorier. Nedan presenteras dessa 

huvudkategorier med tillhörande underkategorier var och en för sig. Citat kommer lyftas 

fram för att stärka resultaten. 

 

4.1. Upplevd livskvalité med mediciner 

Den här kategorin delades in i tre underkategorier: Upplevelse av medicinering i vardagen, 

Erfarenhet av medicinering och Konsekvenser av mediciner. 

 

4.1.1. Upplevelse av medicinering i vardagen 

Det visade sig vara skillnad i upplevelse beroende om man tog sprutor eller ”bara” tog 

tabletter. Att ta sprutor upplevdes mer hämmande och ingav mer sjukdomskänsla, framförallt 

om sprutorna behövde tas bland andra människor. Så länge man bara tog tabletter kunde man 

skjuta bort tankarna på sjukdomen.  

 

”..men samtidigt så var det ju bara en liten spruta på kvällen innan man gick och la sej, inte 

behöver väl jag ändra hela min livsstil för den sakens skull.” 

 

”..och så länge jag åt tabletter då tänkte inte jag på att jag var diabetiker i över huvud 

taget.” 

 

”Insulin det är ju rätt bökigt att hålla på med egentligen, det är ju lättare med en tablett.. det 

var ju kanske det som sporrade mej till att börja med att slippa sprutorna..”  

 

4.1.2. Erfarenhet av medicin 

Mediciner visade sig ge allmänt dåligt mående och det kunde även vara svårt och krångligt. 

Det kunde också vara svårt att anpassa rätt dos och trots flera mediciner låg sockret ändå inte 

på en bra nivå. Det beskrivs vara svårt att ta insulin för typ 2 diabetiker i allmänhet då de 

även har en egen insulinproduktion.  

 

”..för fem sex år sedan då var det maximalt med insulin för då tog jag 90 enheter per dag, 45 

på morgonen och 45 på kvällen.. det är ju mycket det av vad jag förstår... men ändå så lång 

ju HbA1c-värdet ända uppe runt 9,6..”  
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”..Novo Rapid(måltidsinsulin) tre gånger om dagen, insulin till varje måltid, så hon var 

väldigt duktig på att ge mej mer och mer och mer mediciner men väldigt dålig på att ge mej 

hjälp att sänka den.”  

 

4.1.3. Konsekvenser av mediciner 

Statiner, en medicin mot blodfetter, visade sig vara ett väldigt stort problem med mycket 

biverkningar som påverkade måendet negativt. Viktuppgång vid insulinbehandling var 

jobbigt och även att det finns ett normalförlopp som innebär ökat medicinintag med 

komplikationer som följd beskrivs som ett problem. 

 

”..man äter tabletter, börjar med insulin, man kan få neuropati, man kan få ögon-problem, 

det är ett normalförlopp, alla inom vården räknar med det här normal-förloppet på en”  

 

”..det började ju med dom här diabetesmedicinerna liksom.... sen fick man ehh... mot högt 

blodtryck.... värsta av alla mediciner som finns, det är statiner som.... princip inneburit att 

jag har tappat i stort sätt alla muskler.”  

 

4.2. Upplevd livskvalité med strikt lågkolhydratskost 

Den här kategorin delades in i två underkategorier, Leva med LCHF och Konsekvenser av 

LCHF.  

 

4.2.1. Leva med LCHF 

En fördel som framkom med LCHF är att det är ”enkelt” och inget man tröttar på. Det kunde 

vara knepigt i början att behöva läsa på innehållsförteckningar men med tiden var det inte ett 

problem längre. En vilja att berätta för andra infann sig på en gång vid förbättrade värden och 

mående men det beskrivs som svårt att nå ut med sina erfarenheter. Intervjupersonerna 

upplevde en lättnad att få trappa ner och ta bort mediciner. 

 

”..men det är ju så enkelt speciellt för oss feta typ 2or, det är så enkelt att gå ner i vikt och 

behöva mindre mediciner.”  

 

”..och jag har inte tröttnat än inte, inte efter 4½ år inte..! Å kommer inte att göra det 

heller..” 
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”..ja det viktiga att lyfta fram är väl att lchf inte är några märkvärdigheter, så har folk ätit i 

årtusenden.”  

 

4.2.2. Konsekvenser av LCHF 

Här beskrevs en lättnadskänsla, vissa har blivit helt medicinfria från att ha haft fyra 

mediciner per dag. Vissa har kvar någon enstaka medicin men försöker bli helt fri, det nämns 

inte som ett krav mer som en önskan. En person blev helt medicinfri efter två dagar vid byte 

av kost. Flera upplevde rejäla viktminskningar på 25- 33 kilo och en person beskriver den 

positiva upplevelsen att för första gången sedan barndomen vara inom ramarna för ett 

normalt BMI. Värkbesvären har i regel blivit mycket bättre eller försvunnit helt, dels på 

grund av borttagna mediciner (statiner) men också av oklara anledningar. En person 

förbättrade långtidssockret alldeles för fort och konsekvenserna på det var yrhet och 

illamående. 

 

”Ja, dom ser ju hur bra jag mår och det är ju så att när jag talar om att jag har slutat med 

tio års insulin, det är nånting som faktiskt får folk att förstå att hon har blivit friskare.”  
 

”Du vet jag tar ju inga mediciner idag va, inte blodtryck, inte metformin, ingenting! En 

Alvedon då och då..”  

 

”..mät ofta med blodsocker, då alltså mätaren… å det stämde ju, donk bonk det ramlande ju 

ner…mm…Så att va? Var det så enkelt!” 

 

4.3. Typ 2 i arbetslivet 

Att ha typ 2 diabetes i arbetslivet delades in i underkategorierna Arbete, typ 2 och traditionell 

behandling och Arbete, typ 2 och LCHF. 

 

4.3.1. Arbete, typ 2 och traditionell behandling 

Typ 2 i arbetslivet i kombination med medicinbehandling beskrevs som ett hinder. Det var 

jobbigt att vara trött hela tiden, att kissa ofta och vid insulinbehandling kunde det vara 

stressande att vara orolig för att få lågt blodsocker. I vissa specifika yrken som exempelvis 

lärare och yrkeschaufför beskrivs ständig trötthet och att inte kunna gå ifrån när det behövs 

som ett hinder. Att arbeta natt kan vara påfrestande för en diabetiker, men det nämns också 
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att det kan vara olika från person till person. En person tog ut förtidspension ett år tidigare 

pga. komplikationer från diabetes. 

 

”..men statinerna där, jag kände mej så klen, ja mena även om jag jobbade med cyklar.. du 

vet, dom hänger ju i taket liksom och man får ju lyfta upp dom osv, det där gjorde man flera 

gånger om dan, du vet, helt plötsligt så började det bli svårt och tungt att lyfta, jag fick ta 

hjälp”  
 

”Och sen det jobbet jag hade då..ehhh, dom sista åren kan man säga, då var jag på ett 

verkstadsföretag och där satt jag nästan och somna vis skrivbordet i princip..så jag tog ju 

förtidspension då, ett år i förväg på grund av diabetesen då va..”  

 

4.3.2. Arbete, typ 2 och LCHF 

En åsikt som utrycktes var att det blev en väckarklocka när man börjat äta LCHF, efter byte 

av kost kan det märkas att man blivit piggare. Personen som tagit förtidspension efter 

komplikationer från medicinbehandling arbetar nu extra. En synpunkt var att det inte borde 

finnas något hinder vad gäller arbete för någon med typ 2, om man inte följer vårdens råd 

läggs det till.  

 

”Det ska det inte vara, det beror ju på om man äter vanligt på råd av dietister och 

diabetessköterskor så råkar man väl kanske illa ut..”  

 

”..många som mått dåligt, och när man börjar äta lchf blir det som en väckarklocka att, men 

oj, jösses..!  

 

4.4. Vårdens roll 

Vården tog upp en väldigt stor plats i resultaten, både positivt och negativt. Underkategorier 

blev Positiva reaktioner från vården, Brister i stöd och råd från vården och Önskan om hur 

vården bör se ut.  

 

4.4.1. Positiva rektioner från vården 

Positiva rektioner och förvåning beskrivs från vården när sjukhuspersonal sett att värdena 

blivit så mycket bättre. En person hade sänkt sitt kolesterolvärde efter byte av kost och 

beskriver att diabetessköterskan höll på att tappa hakan vid återbesöket, det var inte väntat. 
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Reaktionerna från vårdpersonal beskrivs som något reserverad, kostbehandlingen kan 

upplevas som något nytt och personalen verkar många gånger inte ha tillräcklig kunskap.  

 

”..när jag kom tillbaka till den läkaren då blev hon förvånad och sa... vad har du gjort? ja, 

jag har börjat med lchf berättade jag. Ja men det är ju fantastiska värden sa hon sa fortsätt 

med det, sa hon! Jo, ja tack, sa jag då.” 

 

”..jag träffade en ortoped han sa jag skiter i vad du äter men fortsätt!!!” 

 
”Jag har en läkare nu som accepterar, han är väl inte nöjd, men jag är ju frisk så att säga, 

så han kan ju inte säga någonting!”  

 

4.4.2. Brister i stöd och råd från vården idag 

Det upplevdes stora brister i hur vården agerar, behandlar och ger råd till typ 2 diabetiker. 

Läkare, dietister och diabetessköterskor har blivit både rädda och arga och berättat att det inte 

går att äta på det viset. Kommentarer som att man dör utan kolhydrater, hjärnan behöver 

socker, fett är farligt och en väldigt stor rädsla för kolesterol har förekommit. Information och 

utbildning från vården upplevs som bristfällig. En person fick gå en dagutbildning i samband 

med diagnos och varades för kolhydrater i flytande form men fick ingen information om att 

det även fanns kolhydrater i exempelvis potatis. En annan besvikelse lyfts fram över att det 

inte verkar ges samma utbildning till typ 2or som till typ 1or; den senare får lära sig räkna hur 

mycket insulin som behövs till olika måltider och det får inte typ 2or.  

 

”..men men, min information den får ju jag från internet, inte från från..vården..” 

 

”..men sen när man går till läkaren och säger att det här har jag provat, då blir man ju 

dumförklarad, för att äta fett det är ju livsfarligt ju..”  

 

”..det verkar tokigt att rekommendera socker, för att idag säger ju jag åt dom när dom påstår 

att jag måste äta kolhydrater att ursäkta mej men rekommenderar du nötter till nötallergiker 

också eller?” 
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4.4.3. Önskan om hur vården bör se ut 

En sak som beskrivs som väldigt viktigt är att människor borde ges en valmöjlighet. Vården 

bör förklara hur det ligger till med kost, kolhydrater samt mediciner och sedan är det upp till 

individerna att välja det som passar. Som en person beskriver det; ät som vanligt och 

korrigera med mediciner eller ät mindre kolhydrater och håll nere på medicinintag. Ge 

människor informationen för att kunna fatta det beslut som passar bäst. En person pekar 

också på att det nu gått sju, åtta år sedan socialstyrelsen kommit med beslutet att det är i 

överenstämmelse med vetenskap och beprövad vetenskap.  

 

”..vill du hålla nere blodsockret och medicinintaget…men.. man behöver inte heller säga 

lchf, man säger det som socialstyrelsen säger, lågkolhydratskost.. eller vill du äta 

McDonalds, chips och glass.. kakor och bakelser och fylla på med insulin…å hoppas att du 

hamnar någorlunda rätt.. Jag vill att människor ska ha valet, att liksom kunna … jag hade 

inget val, dom talade bara om för mej, jag trodde att det var så..!” 

 

”Lära människor hur mycket insulin som krävs för olika mat. Ge val, ta medicin eller bli så 

medicinfri som möjligt.” 

 

”Ja man kanske skulle spara några miljarder i vården på diabetiker om man bytte kost.”  

  

5. Diskussion 
Syftet med studien var främst att undersöka hur livskvalitén påverkas av att äta strikt 

lågkolhydratskost som en rehabiliteringsmetod vid typ 2 diabetes, men även att koppla detta 

till arbetslivet.  

 

5.1. Resultatdiskussion 

För att få fram hur livskvalitén påverkas av att äta strikt lågkolhydratskost vid typ 2 diabetes 

ställdes frågor både om tidigare upplevelser och upplevelser idag. Exempelvis ställdes frågor 

om hur det var att behandlas med en mer traditionell metod med mediciner och betydligt mer 

kolhydrater jämfört med en kost med lite kolhydrater och mindre mediciner, om 

omgivningens rektioner på byte av kost, samt om arbete och det dagliga livet innan och efter 

införande av ny kost. Dessa frågor ställdes i enlighet med WHOs (2012) definition på 

livskvalité, att både den fysiska och psykiska hälsan spelar in i lika stor utsträckning som den 

sociala situation man befinner sig i.  
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När det gäller upplevd livskvalité med mediciner så ingav flera svar en negativ upplevelse i 

likhet med vad flera personer på en hemsida om diabetes beskrivit (Diabetes, c). Det beskrivs 

genom dåligt mående, att det var svårt och krångligt, det gav många komplikationer och att 

mängden medicin bara ökade. Det beskrivs som krångligare ju mer mediciner man behövde 

ta. En person som bara tog tabletter till att börja med beskriver att detta inte ingav någon 

speciell sjukdomskänsla. När det sedan utökades med en spruta om kvällarna var fortfarande 

känslan att det inte störde livet så mycket. Men när det sedan blev dags för flera sprutor, även 

till måltider beskriver personen att livet började kännas besvärligt. Det här stämmer bra mot 

vad Socialstyrelsen (2015) menar med att typ 2 diabetes har ett fortskridande förlopp som 

ofta leder till en succesiv ökning av mediciner som ofta slutar med att personen behöver ta 

insulinsprutor. Det nämns också att förutom diabetesmedicinerna så behövdes medicin mot 

högt blodtryck och mot blodfetter. Det sista beskrivs som ett stort problem. Två har tagit 

medicinen som de blev rekommenderade, med mycket livshindrande biverkningar som följd. 

De beskriver en mycket uttalad stelhet och muskelsmärta som gjort sig ständigt påmind i 

vardagen och arbetslivet. Ingen av dessa personer har sedan tidigare en känd hjärtsjukdom, 

som enligt Ray et.al (2010) är det som dessa mediciner gör nytta för, så frågan är om det 

verkligen är befogat att rekommendera dessa mediciner om man tänker på de livshindrande 

biverkningar som medicinerna ofta kan ge. En person visste om vilka biverkningar som var 

vanliga tog inte ut sina tabletter alls. 

 

Upplevd livskvalité med LCHF visar på en stor förändring både vad gäller fysiska och 

psykiska parametrar. Den fysiska hälsan beskrivs som snabbt förbättrad. En person beskrev 

en negativ upplevelse då denna förbättrade sitt långtidssocker alldeles för fort med yrhet och 

illamående som konsekvens under en period på ca 6 månader. Vid tidpunkten var det känt i 

att lågkolhydratskost är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet 

(Socialstyrelsen, 2008; Petersson, 2011) men med tillagd reservation att långtidseffekter vid 

strikt lågkolhydratskost inte är kända och att vården därför noga ska följa upp personer som 

väljer att följa kosten (SBU, 2010). Hade personen med vårdens hjälp kunnat dra ner på 

mediciner på ett mer kontrollerat sätt och då kanske sluppit må så dåligt i början? En till 

fråga som väckts är om personer som väljer kosten får det stöd och hjälp som de har rätt till? 

Eller om det är svårt med tanke på de olika direktiv och oklarheter som finns kring metoden 

inom vården. 
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Alla intervjupersoner menar att det är enkelt att leva med strikt lågkolhydratskost, men någon 

påpekar att det kan vara lite knepigt i början med att läsa innehållsförteckningar och lära om. 

Annars beskrivs blodsockervärden som snabbt sjönk och mediciner som fick tas i mindre och 

mindre doser tills många var helt borttagna, precis som flera studier på området visat 

(Feinman et.al, 2015; Nielsen & Joensson, 2008; Yancy et al, 2005). Personerna beskriver en 

känsla av lättnad och en förvåning över att det gick så enkelt. En person beskriver att det tog 

två dagar, sedan behövdes inga mera mediciner och man får en förståelse för att det var en 

väldigt speciell känsla. Andra saker som beskrivs ha förbättrat livskvalitén är att som en 

”biverkning” av kosten har personerna gått ner väldigt mycket i vikt, vilket stämmer med vad 

Shai et.al (2008) visat i sin studie. Resultaten visar även att de som slutat med 

blodfettmedicinen har blivit av med flera kända biverkningar, blivit rörligare och har mindre 

ont eller inte ont alls längre (www.1177.se). En annan sak som rapporterats är att den person 

som har haft andra smärtproblem har blivit mycket bättre i dessa. Vad det beror på är osäkert 

men verkar enligt personen hänga ihop med kostomläggningen.  

 

Att ha typ 2 i arbetslivet kan innebära problem vid traditionell behandling. Det beskrivs med 

ständig trötthet i likhet med vad Socialstyrelsen (a) beskrivit och många kisspauser per dag. 

Vissa arbeten där det inte gör något att gå ifrån då och då beskrivs som underlättande men i 

andra arbeten där det inte funkar att gå ifrån titt som tätt kan det vara ett hinder. Om man 

behandlar med strikt lågkolhydratskost beskrivs orken komma tillbaka och det blir lättare i 

arbetslivet. Vilket kanske kan ses som ett förhindrande av förloppet med sjukskrivning till 

följd av lång tid med diabetes typ 2 som Socialstyrelsen (a) menar är förekommande. Att 

anpassa kosten på arbetsplatser beskrivs inte som ett problem då det ofta går att ta med 

matlåda. En person som tog förtidspension ett år i förväg pga. biverkningar från sin diabetes 

berättar att efter byte av kost arbetar nu denna extra. Detta lutar åt att strikt lågkolhydratskost 

möjligtvis kan vända den nedåtgående spiral som Socialstyrelsen (2015) menar att 

traditionell behandling ofta leder till.  

 

När det gäller den sociala situation som man befinner sig i, som är en viktig del för upplevd 

livskvalité (WHO) visade det sig att vårdens roll var en stor bidragande faktor, både positivt 

och negativt och fick därför bli en egen kategori. När personerna beskriver möten med 

vården där de blivit uppmuntrade och fått stöd i sitt val av rehabiliteringsmetod känns det 

som att personerna blivit förvånande på ett positivt sätt, det känns bra att ha vården på sin 

sida. De blir stärkta av att veta att vården står bakom deras beslut. 
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Klimatet kring vård och strikt lågkolhydratskost känns idag ansträngd och personerna som 

deltagit i intervjuerna beskriver att de ofta i förväg väntat sig en motsättande attityd från 

vården fast det är ett alternativ som vården ska ge information om och följa upp enligt 

kostråden till diabetiker från Socialstyrelsen (Petersson, 2011). Erfarenheter som 

intervjupersonerna berättar om tyder på att vården allmänt verkar vara väldigt avvaktande 

mot strikt lågkolhydratskost. Varför det är så kan man bara spekulera i men en anledning kan 

vara att LCHF är ett hett omtalat ämne i media, det räcker att söka på LCHF på Google för att 

få upp flera resultat där LCHF nämns som en modediet. Kanske har ordet modediet en 

negativ klang och därför tar inte sjukhuspersonal metoden på allvar? Vårdpersonal som 

arbetar specifikt med diabetespatienter verkar inte alla gånger vara pålästa om de 

kostalternativ som alla enligt Petersson (2011) kan rekommenderas till diabetiker. Detta 

verkar kunna leda till att vissa personer känner dåligt stöd och får bristande hjälp i deras 

rehabiliteringsval. En person fick som svar av sin vårdkontakt när denne berättade om sitt 

nya kostval: ”Det kan du väl göra, men det tröttnar du snart på.” En annan sak är att många 

vårdkontakter som intervjupersonerna stött på har uttalat sig om rädslan för fett, men detta 

har visat sig sakna vetenskaplig grund i flertalet studier som granskat ämnet (Siri-Tarino et 

al, 2010; Bazzano, 2014).  

 

Intervjupersonerna beskriver att det är svårt att följa dagens traditionella råd om kost och 

motion. Fungerar det inte känns det som ett misslyckande för patienten, detta trots att vården 

redan vet att det är en progressiv sjukdom som kommer kräva mer och mer mediciner som 

ofta slutar med insulinsprutor (Socialstyrelsen, 2015). Ändå beskrev intervjupersoner en 

känsla att det var deras fel att de inte klarade att följa vårdens råd och lyckades bättre. Något 

känns bakvänt när patienter försöker följa de råd som de får och när detta sedan leder till 

”normalförloppet” känner personerna skuld och misslyckande.  

 

Resultaten som framkommit i den här studien pekar mot att strikt lågkolhydratskost kan 

fungera väldigt bra som rehabilitering vid typ 2 diabetes. Vårdens roll är viktig i och med att 

den ska hjälpa personer komplettera lågkolhydratskostbehandlingen med mediciner och/eller 

hjälpa till med nedtrappning av mediciner vid behov. Ett genomgående tema i intervjuerna 

var att alla med typ 2 diabetes ska få valet. Valet att välja den rehabiliteringsmetod som 

känns bäst vare sig det är tallriksmodellen och ta mediciner till det eller om det är att utesluta 

så mycket som möjligt av kolhydrater och klara sig med färre eller inga mediciner. Alla som 
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insjuknar ska få veta vilka alternativ som finns och sedan få hjälp och stöd av vården i sitt 

beslut.  

 

5.2. Metoddiskussion 

Val av metod för studien känns bra. Det fanns en tanke i början att göra en enkätstudie för att 

nå flera respondenter men med tanke på att frågeställningen berör mer på djupet i upplevelser 

känns det som rätt metod valdes. En fundering från början att gå genom hälsocentraler i 

närområdet för att få tag i intervjupersoner för att på så vis kunna göra intervjuerna ansikte 

mot ansikte. Men det kändes genast att det skulle bli svårt, både ur etisk synpunkt och med 

tanke på tiden för själva arbetet. Telefonintervjuerna fungerade över förväntan, det fanns en 

oro i början att inspelningstekniken inte skulle fungera optimalt och att på så vis skulle viktig 

information försvinna men inga större problem med tekniken dök upp. Det fanns en önskan 

om att genomföra fler intervjuer för att på så vis få ett mer mättat resultat men det kändes inte 

möjligt med tanke på tidsramen, då tiden det tar att göra innehållsanalysarbetet för varje 

intervju är väldigt omfattande.  

 

En uppenbar svaghet med studien är att resultatet inte går att överföra till andra personer än 

just de som deltagit i intervjun. Det är ett dilemma med en kvalitativ intervjustudie som 

genomförts på så pass lite tid som denna gjort. Det kan ses som en styrka i resultatet att 

intervjupersonerna var samstämmiga på de flesta områden och att med hjälp av 

metodbeskrivning och intervjuguide går det att replikera studien på fler respondenter och på 

så vis få ett mer mättat resultat. Trovärdigheten i studien stärktes av att intervjupersonerna 

fick läsa igenom de svar som kom att användas i resultatdelen och de hade på så vis 

möjlighet att säga till om författaren tolkat svaren på ett sätt som inte stämmer med den 

sociala verklighet som studerats.  

 

5.3. Framtida forskning 

Mot bakgrund av resultaten i denna studiet känns det relevant med mer forskning inom 

området så att personer med typ 2 diabetes ska få det stöd och hjälp som behövs för att uppnå 

så bra livskvalité som möjligt. Just nu känns det som vården är väldigt ojämn i sitt agerande. 

Det skulle därför vara väldigt intressant med en studie som går igenom vad vården har för 

syn och kunskap kring typ 2 diabetes och strikt lågkolhydratskost. 
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Vad gäller strikt lågkolhydratskost som ett rehabiliteringsalternativ vid typ 2 diabetes nämns 

ofta att det inte finns tillräckligt mycket forskning på området om vad som händer på lång 

sikt. En deltagare i denna studie har ätit strikt lågkolhydratskost i 11 år och en annan i 5 år 

och båda beskriver sig må väldigt bra. Det kan bara ses som små anekdoter så resultaten 

pekar mot att det verkligen behövs mer långsiktig forskning inom ämnet.  
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Bilaga 1. 

Är du typ 2 diabetiker och äter Lchf? 

 

Då kanske du är intresserad att delta i en studie  

med avsikt att undersöka upplevelsen av att äta  

strikt lågkolhydratskost vid just typ 2 diabetes! 

Jag studerar på Programmet för Hälsa och  

Rehabilitering i arbetslivet och ska skriva min  

C-uppsats om livskvalitet ur ett arbetslivsperspektiv 

hos personer som äter strikt lågkolhydratkost (LCHF)  

som en del i rehabiliteringen vid typ 2 diabetes. 

Jag vill fokusera på upplevelsen, hur människor som 

till stor del utesluter kolhydrater mår. Har vardagslivet  

och arbetslivet påverkats något, till skillnad mot när du 

åt mer traditionell kost (betydligt mer kolhydrater). 

 

Jag vill veta hur DU mår och DIN upplevelse! 

 

För att kunna få svar på dessa frågor söker jag nu dig  

med typ 2 diabetes som äter Lchf men som tidigare ätit  

en mer traditionell diabeteskost. Du ska ha ätit Lchf i  

minst 1 år och vara intresserad av att dela med dig av  

dina erfarenheter om detta via en telefonintervju som  

räknas ta 45- 60 minuter.  

 

Mer information om tillvägagångssätt fås vid intresse! 

Är du intresserad att delta eller bara vill veta mer?  

 

Hör av dig till mig här eller på: 

amas1100@student.miun.se 

 

Mvh Amanda Åström 

Ps. Skriv gärna när du fick din diagnos och när du började äta LCHF. 



	  
	  

Bilaga 2. 

 

 

	  

Är du typ 2 diabetiker och äter Lchf?  

 

Då kanske du är intresserad att delta i en studie med avsikt att undersöka upplevelsen av att 

äta strikt lågkolhydratskost vid just typ 2 diabetes! 

Jag vill veta hur DU mår och DIN upplevelse! 

 

Jag studerar vid Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet på Mittuniversitetet 

och ska skriva min C-uppsats om livskvalité ur ett arbetslivsperspektiv hos personer som äter 

strikt lågkolhydratskost (LCHF) som en del av rehabiliteringen vid typ 2 diabetes. 

Jag vill fokusera på upplevelsen, hur människor som till stor del utesluter kolhydrater mår. 

Har vardagslivet och arbetslivet påverkats något jämfört med att äta mer traditionell 

diabeteskost (betydligt mer kolhydrater)?  

Mitt fokus kommer att vara på den självupplevda livskvalitén, jag kommer medvetet att 

lämna den medicinska biten utanför. Med det menar jag att jag inte kommer att gå in och titta 

på värden som långtidssocker (Hba1c), blodtryck, blodfetter mm. Utan fokusera på 

upplevelsen av att leva med denna kostomläggning som rehabiliteringsmetod. Om någon av 

ovanstående värden kommer upp i intervjuerna som en del i upplevelsen är det givetvis ok, 

men mitt syfte är inte att lägga fokus på det.   

För att kunna få svar på dessa frågor söker jag nu dig med typ 2 diabetes som äter LCHF men 

som tidigare ätit en mer traditionell diabeteskost. Du ska ha ätit LCHF i minst 1 år och vara 



	  
	  

intresserad av att dela med dig av dina erfarenheter om detta via en telefonintervju. Jag 

räknar med att intervjuerna kommer ta mellan 45 till 60 minuter.  

Med ditt medgivande kommer intervjuerna spelas in för att underlätta bearbetning av 

materialet. Om inte du vill att det spelas in kommer jag istället att föra anteckningar direkt. 

Ditt deltagande redovisas på ett sådant sätt att din identitet inte går att spåra. Du får även 

möjlighet att se de delar av intervjun som kommer användas i uppsatsen. 

 

Forskningsetiska riktlinjer efterföljs i arbetet och det innebär att 

• Ditt deltagande är frivilligt 

• Du kan avstå att svara på frågor och/eller när som helst avbryta din medverkan utan 

att behöva motivera varför 

• Insamlande uppgifter behandlas konfidentiellt, ingen obehörig kommer att få ta del av 

dem  

• Resultatet redovisas skriftligt i en uppsats på C-nivå och muntligt på ett seminarium i 

början på juni 2015 

 

Vid frågor får du gärna höra av dig till mig: 

Amanda Åström 

amas1100@student.miun.se  

070-235 52 95 

 

Eller min handledare: 

Mikael Nordenmark  

mikael.nordenmark@miun.se 

070-689 22 08 

 

 

 

 



	  
	  

Svarsblankett 
 
 
Kryssa i ditt svarsalternativ  
 
 
[  ] Ja, jag vill medverka   
 
 
[  ] Nej, jag vill inte medverka 
 
 
 

Jag blev diagnostiserad med diabetes typ 2: 
 
 
Jag har ätit strikt lågkolhydratskost sedan: 
 
 
 
 
Jag har valt att medverka och bifogar mina kontaktuppgifter nedan: 
 
 
Namn: 
 
 
Telefonnummer: 
 
 
Mailadress: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Bilaga 3. 

Intervjuguide  

Definition av utryck 

Strikt lågkolhydratskost: under 20E% kolhydrater. Kommer i intervjun benämnas LCHF. 

Typ 2 diabetes: bukspottkörteln klarar inte av att producera tillräckligt med insulin för att ta 

hand om mängden socker i blodet och/eller att vävnaden som ska ta hand om sockret har en 

nedsatt förmåga som gör att det krävs en större mängd insulin för att ”öppna” upp cellerna så 

sockret kan tas om hand. Detta leder i sin tur till för hög koncentration av socker i blodet. 

Kommer i intervjun benämnas med förkortningen typ 2.  

 

Inledande fakta 

- När blev du diagnostiserad med typ 2? 

 

- Hur länge har du ätit LCHF? 

 

- Vad arbetar/har du arbetat med? 

 

Frågor 

- Vid debut, hade du kunskap kring sjukdomen?  

 

- Om du haft flera olika behandlingar, vilka? Tankar kring dessa? 

 

- Vilken är din nuvarande behandling? 

 

- Varifrån fick du iden att prova just LCHF? 

 

- Vilka rektioner har du fått från omgivning? (familj, vänner, kollegor, vårdkontakter) 

 



	  
	  

- Kan du beskriva ditt mående idag jämfört med innan typ 2 debut? Mående idag och 

innan omslag till LCHF? 

 

- Tror du att arbetslivet rent generellt påverkas för en person med typ 2? 

 

- Efter införande av LCHF, har dina tankar ändrats något kring typ 2 och arbete?  

 

- Är det något du vet idag som du skulle önskat du visste vid sjukdomsdebut? 

 

- Är det något mer du vill tillägga, som inte kommit upp? 

 

 

Avrundar 

Sammanfattar lite av det som sagts med intention att få fram om något missuppfattats, 

behöver förtydligas eller ändras. 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


