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Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka hur vuxna individers erfarenhet av att ha en 

förälder med diabetes typ-2 påverkat deras sätt att tänka och se på sin hälsa och livsstil. 

För att besvara studiens syfte genomfördes en kvalitativ undersökning baserad på 

intervjuer med fem respondenter. De teorier som användes vid analys av resultatet var 

Pierre Bourdiues teori om habitus och kapital, Berger & Luckmanns teori om primär 

och sekundär socialisation samt The Health Belief Model. I resultatet framkom bland 

annat att både hälsosamma och ohälsosamma vanor från uppväxten kunde ha en viss 

inverkan på respondenterna beteenden även som vuxna. Erfarenheten av att ha en 

förälder med diabetes typ-2 kunde även det ha viss inverkan på hur de uppfattade risken 

att själv bli sjuk i framtiden. Respondenterna uppfattdes tillfreds med sin nuvarande 

livsstil, vilken de själva anser vara tämligen hälsosam. Flera faktorer, förutom 

föräldrarna, har påverkat respondenternas nuvarande livsstil. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
 

Typ-2 diabetes är en växande folksjukdom och en riskfaktor för en rad följdsjukdomar. 

Bland typ-2 diabetiker finns en ökad risk för att drabbas av bland annat hjärt- och 

kärlsjukdomar, ögonsjukdom och nervskador (Socialstyrelsen 2010). Typ-2 diabetes har 

tidigare kallats åldersdiabetes, vilket är missvisande då det visat sig att den kan drabba 

både barn och unga vuxna och är mer kopplad till livsstil än ålder. Riskfaktorer för typ-

2 diabetes är övervikt, inaktivitet och rökning. Även ohälsosam kost och psykosocial 

stress kan, oberoende av kroppsvikt, leda till en ökad risk för att utveckla typ-2 diabetes. 

Sjukdomen är även genetisk, därför har en person som har en förälder med typ-2 

diabetes större risk att själv insjukna. För en del typ-2 diabetiker kan bra kost och 

motion räcka som behandling medan andra även behöver medicineras med tabletter 

eller insulin. (Statens folkhälsoinstitut, 2008, s. 300-303). 

 

På grund av sjukdomens koppling till livsstilen så kan den som drabbas behöva lägga 

om en del av sina vanor gällande till exempel motion, kost och rökning. För många kan 

det vara svårt att ändra på rutiner som man levt med under lång tid och ofta har övriga 

medlemmar i familjen en liknande livsstil. Det kan då påverka hela familjen när en 

medlem drabbas av diabetes, både gällande livsstilsvanor men också oron över 

komplikationer på grund av sjukdomen. Stödet från familj och vänner, både praktiskt 

och känslomässigt, en viktig faktor för att kunna genomföra en lyckad 

livsstilsförändring för en person med diabetes (Miller & DiMatteo, 2013, s.422). 

 

Hälsa är enligt WHO (1948) ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt 

välmående och inte endast frånvaro av sjukdom. Det finns således många aspekter till 

begreppen hälsa och ohälsa, vilket innebär att en person trots kronisk sjukdom kan 

uppleva hälsa genom exempelvis bra socialt stöd. Den här uppsatsen berör 

respondenternas upplevelser av den egna hälsan vilken de själva fått definiera under 

intervjuerna.  

 

I den här uppsatsen kommer jag att redogöra för hur fem vuxna individers upplevelser 

att ha en förälder med diabetes typ-2 har påverkat deras syn på diabetes, hälsa, livsstil 

och diabetes. Eftersom risken att utveckla diabetes typ-2 kan bero både livsstil och 

ärftlighet är det viktigt att undersöka hur personer som har en förälder med sjukdomen 

ser på lin livsstil och hälsa i stort men också i förhållande till sjukdomen. För en 
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diabetiker är det viktigt att egenvården fungerar väl för att blodsockret ska hållas på en 

hälsosam nivå, det innebär för de flesta att följa en god kosthållning och genomföra 

blodsockerkontroller i samband med måltider vid insulinbehandlad diabetes 

(Socialstyrelsen 2010). Eftersom diabetes är en sjukdom som ofta påverkar anhöriga 

runt diabetikern både praktiskt och känslomässigt så är det intressant att se hur just 

barnen, i det här fallet vuxna barn, hanterar sin egen livsstil och hälsa.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur vuxna individer upplever att deras 

sätt att tänka och se på sin hälsa och livsstil påverkats av att ha en förälder med diabetes 

typ-2. För att besvara syftet har följande frågeställningar varit vägledande  

 

1. Hur upplever respondenterna den egna hälsa?  

2. På vilka sätt resonerar respondenterna om den nuvarande livsstilen och livsstilen 

under uppväxten?  

3. Hur resonerar respondenterna om den egna hälsan och livsstilen i förhållande till 

diabetes typ-2? 

 

1.3 Disposition 

Studien kommer att presenteras i sex kapitel. I närmast följande kapitel, kapitel 2, 

kommer tidigare forskning med anknytning till området att presenteras. Kapitel 3 

beskriver den modell och de teorier som använts vid analysen av resultatet samt deras 

relevans för den här studien. De metodologiska och etiska ställningstaganden som gjorts 

motiveras under kapitel 4. Därefter följer kapitel 5 med resultat och analys av tre teman; 

hälsa, ohälsa och hälsosamma handlingar, livsstil och framtidstankar. Slutligen 

presenteras en diskussion av resultat och analys i kapitel 6.  
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2. Tidigare forskning 

Här kommer tidigare forskning med anknytning till området att presenteras. Då avsikten 

med studien varit att undersöka tankar och syn på livsstil och hälsa i relation till 

diabetes typ-2 så kommer den forskning som presenteras i detta avsnitt belysa vanor och 

beteenden gällande livsstil under olika tidpunkter i livet och i förhållande till diabetes 

typ-2. På grund av att kost och fysisk aktivitet är de livsstilsfaktorer den här uppsatsen 

främst avser belysa i relation till diabetes typ-2 är det relevant att i första hand lyfta 

fram forskning inom dessa områden. Till att börja med presenteras resultatet av en 

livsstilsintervention där avsikten var att förebygga typ-2 diabetes samt en studie om 

några av de hälsofördelar som förknippas med en fysiskt aktiv livsstil. Därefter ges en 

beskrivning av hur matvanor under uppväxten kan leda till likartade vanor även senare i 

livet. Vidare beskrivs hur introduktionen till idrott och motion kan påverka det fortsatta 

utövandet. Avslutningsvis presenteras en studie som undersökt de relativa riskerna för 

att flera medlemmar inom en familj kan drabbas av diabetes. 

 

2.1 Livsstil och hälsa 

Genom en interventionsstudie undersöktes effekterna av två olika livsstilsinterventioner 

hos friska individer som hade en förälder med diabetes typ-2 (Brekke, Jansson, 

Månsson, Lenner, 2013). Deras studie visar att friska personer med en ärftligt förhöjd 

risk att insjukna i typ-2 diabetes kan påverka sina livsstilsvanor positivt för att på det 

viset minska risken att drabbas av diabetes typ-2. Interventionerna pågick under 16 

veckor i Göteborg där 77 deltagare uppdelade i två grupper fick kostundervisning vid 

två tillfällen av en dietist, i tillägg fick den ena gruppen även information fysisk 

aktivitet. Deltagarna ombads ta med sig en närstående eller den i hushållet som 

ansvarade för matlagningen. Både informationen om kost och fysisk aktivitet gavs i 

linje med då rådande rekommendationer. I studien ingick även en kontrollgrupp. Både 

under och efter interventionerna fick deltagarna fylla i självskattningsformulär gällande 

kost och fysisk aktivitet. För båda grupperna förbättrades matvanorna och i gruppen 

som uppmuntrades till fysisk aktivitet höjdes aktivitetsnivån för de som var minst 

aktiva. Bland deltagarna som uppgett att de redan var aktiva vid interventionsstarten såg 

man ingen förändring i aktivitetsnivån. Studien var en pilotstudie, vilket motiverade 

användandet av självskattningsformulär, vilket är en osäker men ekonomiskt försvarbar 

mätmetod (Brekke et al., 2013). Eftersom respondenterna i denna uppsats är friska men 
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har en förälder med diabetes typ-2, likt deltagarna i ovan nämnda studie, är det 

intressant att undersöka hur de ser på de egna möjligheterna att förebygga sjukdomen.  

 

 

Effekterna av hur fysisk aktivitet kan motverka uppkomsten av hjärt- och kärlssjukdom, 

diabetes typ-2, viktuppgång och fetma undersöktes genom en litteraturstudie av Reiner, 

Niermann, Jekauc & Woll (2013). De valde att inkludera studier som sträckt sig över 

fem år eller mer för att ta reda på de långsiktiga effekterna av fysisk aktivitet hos 

personer som var friska vid början av respektive studie. Fysisk aktivitet definierades 

som avsiktlig fysisk aktivitet, till exempel spela fotboll eller använda cykel som 

transportmedel i vardagen. Litteraturgenomgången visade att fysisk aktivitet kan minska 

risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom och diabetes typ-2, däremot var inte effekten 

på övervikt och fetma lika säker. (Reiner, Niernmann, Jekauc & Woll, 2013).  

 

 

2.2 Smak för mat och fysisk aktivitet 

En litteraturgenomgång av Madruga, Araújo, Bertoldi & Neutzling (2012) gällande barn 

och ungdomars kostvanor visar på att det finns en viss stabilitet över tid i de matvanor 

som grundats under barndomen. Matvanorna förblir ofta tämligen likartade, i alla fall 

fram till tonåren där det dock kan ske en eventuell förändring). Betydelsen av att 

introducera hälsosamma matvanor tidigt i livet poängteras, för trots att matvanor kan 

förändras sätter ofta den tidiga inlärningen samt vissa sociala beteenden en livslång 

prägel (Madruga et al, 2012, s.9). Utifrån min uppsats är det relevant att vara medveten 

om att det kan vara så att matvanor som grundats under uppväxten ofta förblir liknande 

livet ut och påverka hälsan. Eftersom diabetes typ-2 till viss del kan bero på 

ohälsosamma matvanor är det en intressant att ha i åtanke att barn kan utveckla vanor 

runt sin kosthållning som kan ha en såväl positiv som negativ inverkan på risken att 

utveckla diabetes typ-2. Som tidigare nämnt är det dock flera olika faktorer som kan 

spela in i att diabetes typ-2 bryter ut, men då min undersökning innefattar 

respondenternas livsstil är det viktigt att belysa matvanornas betydelse bland annat 

under uppväxten. 

 

För att ta reda på hur barn i olika samhällsklasser utför fysisk aktivitet genomförde 

Mirjam Stuij (2013) en fallstudie i Amsterdam. Deltagarna i studien var skolelever 
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mellan nio och elva år gamla eftersom de då befann sig i en tidig del av 

socialisationsprocessen. De 93 deltagarna var fördelade i två grupper beroende på om 

den skola de gick i var placerad i ett område med hög eller låg socioekonomisk status. 

Genom gruppdiskussioner skapades förståelse för på vilka sätt barnen talade och tänkte 

kring fysisk aktivitet och idrott i grupp. Vid enskilda semistrukturerade intervjuer 

tillfrågades sedan barnen om det egna idrottsutövandet, vad de gjorde, med vem, varför 

de börjat, hur de upplevde idrotten samt hur övriga familjens idrottsvanor såg ut. För 

analysen av resultatet användes Pierre Bourdieus teori om habitus och kapital samt 

Basil Bernsteins teori om socialisation kopplat till samhällsklass. De slutsatser som 

drogs av studien är att barnens socialisation främst skiljer sig åt mellan grupperna i hur 

strukturerade aktiviteterna är, vilket styrs av personerna i deras närhet. Barnen från den 

gruppen med högre socioekonomisk status i huvudsak lärde sig om fysisk aktivitet 

relativt strukturerat, i kontakt med idrottsföreningar, och främst kom kunskapen från 

kärnfamiljen. För barnen i den grupp med lägre socioekonomisk status lärde sig på ett 

mer ostrukturerat sätt, på olika ställen, och kunskapen kom från en större grupp som 

bestod av föräldrar, syskon, släktingar, vänner och idrottslärare. Studien visar även att 

habitus hos barnen påverkar deras val av fysisk aktivitet, vilket sker till stor del sker 

omedvetet. Detta liknar en del av socialisationsprocessen som sker utan ifrågasättande 

och reflektion för hur och vad de lär sig. I och med att habitus är ett förkroppsligande av 

tidigare erfarenheter som påverkar människors val och handlingar är det även en process 

i ständig förändring. Resultaten i studien tyder på att skillnader mellan olika sociala 

grupper uppstår redan vid ung ålder, när barn börjar lära sig om det idrottsliga fältet och 

antingen medvetet eller omedvetet placerar sig inom det fältet utifrån vad som bäst 

matchar habitus. (Stuij, 2013, s. 1-16).  

 

2.3 Ärftlighet och miljöfaktorer  

För att undersöka den relativa risken att flera inom en familj drabbas av diabetes typ-2 

samt att uppskatta effekten av miljöfaktorer genomfördes en studie av Hemminki, 

Sundquist, Li, & Sundquist (2009) där antalet insjuknade inom en familj och deras 

släktskap analyserades. Olika svenska dataregister användes för att genomföra studien 

och den relativa risken för diabetes typ-2 hos de som hade föräldrar, syskon, 

halvsyskon, var adopterade eller hade make/maka med sjukdomen jämfört med 

individer vars familjemedlemmar inte hade diabetes typ-2. De som inkluderades i 

studien hade vid något tillfälle varit inlagda på sjukhus på grund av diabetes typ-2. 
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Totalt inkluderades 157,549 personer. De individer som hade högst relativ risk att 

drabbas av diabetes typ-2 var de som hade två eller fler syskon med sjukdomen, 

oberoende av huruvida föräldrarna hade sjukdomen eller ej. De individer som var 

adopterade hade inte någon förhöjd risk att drabbas om de andra familjemedlemmarna 

hade diabetes typ-2, däremot ökade risken om deras biologiska föräldrar hade 

sjukdomen. Studiens slutsats är att de genetiska orsakerna till diabetes typ-2 kräver 

vidare forskning för att kunna förklaras. Dock menar Hemminki, Sundquist, Li, & 

Sundquist (2009)  att deras resultat antyder att ungefär en tredjedel av den relativa 

risken kan förklaras med miljöfaktorer, i alla fall inom familjer där två eller fler 

medlemmar insjuknat.  

 

Sammanfattningsvis belyser den tidigare forskningen möjligheten att till viss del 

förebygga diabetes typ-2 genom att äta mer hälsosamt och öka den fysiska 

aktivitetsnivån. Däremot tycks det finns en del svårigheter med att enbart reglera 

kroppsvikten genom fysisk aktivitet. Även introduktionen till kost och fysisk aktivitet 

under uppväxten kan ha en viss inverkan på de beteenden och val som tillämpas senare i 

livet inom dessa områden. Dock finns det även en stark genetisk koppling till diabetes 

typ-2 då de som har syskon eller föräldrar med sjukdomen löper större risk att drabbas, 

vilket innebär att miljöfaktorer inte är de enda riskfaktorerna att ta i beaktande. 
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3. Teoretisk ansats  

De teorier, modeller och begrepp som beskrivs i detta avsnitt kommer att ligga till grund 

för min analys av resultatet. För att belysa de olika teman som framkom i resultatet har 

jag använt mig av The Health belief model, primär och sekundär socialisation samt 

Pierre Bourdieus begrepp habitus och kapital. För att fånga upp nyanserna i de 

resonemang respondenterna förde gällande beteenden och val kopplade till hälsa och 

livsstil valde jag att använda mig av både den individpsykologiska hälsomodellen The 

Health Belief Model och de kultursociologiska teorierna om socialisation, habitus och 

kapital. Bourdieus begrepp är främst ämnade för klassanalys, vilket jag inte ämnar 

undersöka i den här uppsatsen. Dock använder jag habitus och kapital för att analysera 

resonemang om hur hälsa och livsstilsval påverkas av respondenternas omgivning och 

tidigare erfarenheter.  

 

 

3.1 The Health Belief Model 

När avsikten är att försöka förstå hur hälsorelaterade beslut tas kan The Health belief 

model (HBM), användas (Tones & Green, 2004, s.81). Modellen utvecklades av 

socialpsykologerna Godfrey Hochbaum och Irwin Rosenstock i USA på 1950-talet med 

syftet att beskriva variationer i användandet av hälsopreventiva metoder inom 

sjukvården. Enligt förklaringsmodellen kan beslutsfattande förklaras utifrån individens 

tro på att en viss handling kommer resultera i att ett önskvärt resultat uppnås. Det är fyra 

faktorer som utgör modellens förklaring till en individs hälsobeteende: 

 en uppfattning om personlig mottaglighet för en negativ händelse 

 en uppfattning om att händelsen är allvarlig 

 en uppfattning om att de rekommenderade förebyggande åtgärderna effektivt 

kan minska sannolikheten att drabbas av den negativa händelsen 

 en uppfattning om att åtgärderna inte kommer innebära för stora uppoffringar i 

förhållande till resultatet. 

Utifrån HBM är det alltså troligt att en person som inte ser det som troligt att de 

kommer bli sjuka, eller ser hälsoproblemen som ofarlig, inte heller kommer att göra 

något för att undvika det. Det kan då vara rimligt att anta att en person inte skulle följa 

råd om att ändra sitt hälsobeteende om denne anser att det inte kommer fungera eller att 

nackdelarna med förändringen väger mer än fördelarna. (Tones & Green, 2004, s.81).  
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Eftersom HBM på ett tydligt sätt kan användas för att beskriva hälsorelaterade beslut 

anser jag att den individpsykologiska hälsomodellen är relevant vid analysen av 

resultatet där respondenterna resonerar kring en del av deras val och handlingar i 

relation till hälsan betydelse. 

 

3.2 Primär och sekundär socialisation 

Peter L. Berger och Thomas Luckmann är professorer i sociologi i USA och Tyskland, 

de beskriver de primära och sekundära socialisationsprocesserna under uppväxten som 

leder till att man lär sig att fungera i samhället (Berger & Luckman, 2011, s.154-155). 

Från födseln pågår den primära socialisationen där barnets familj, oftast föräldrar, 

syskon och mor- och farföräldrar är de som skapar det första medvetandet om vilka 

normer och regler som gäller. Det är de signifikanta andra övervakar individens 

socialisation och förmedlar vidare den värld de justerat utifrån sina egna placeringar i 

den sociala strukturen. Barnets identifiering med de signifikanta andra kan leda till att 

barnet anammar vissa roller och attityder och gör dem till sina egna. När barnet kommer 

i kontakt med fler och fler signifikanta andra som uttrycker liknande normer och regler, 

leder det till ett generaliserande av normerna. Det kallas den generaliserande andre, då 

individen går från att identifiera sig med enbart konkreta andra till att identifiera sig 

med en allmänhet av andra, ett samhälle. När begreppet den generaliserande andre har 

blivit bestående i individens medvetande når den primära socialisationen sitt slut. Den 

primära socialisationens verklighet kan mer eller mindre upprätthållas, men den är inte 

definitiv eftersom socialisationen alltid pågår och inte tar slut. Den sekundära 

socialisationen sker genom kontakt med till exempel vänner, lärare och kollegor. I den 

sekundära socialisationen skapas det ”undervärldar” till den ”basvärld” som tagit form 

under den primära socialisationen. Dessa nya världar är också verkligheter som bygger 

på sammanhållning och innefattar normativa, affektiva och kognitiva beståndsdelar. 

Den är inte beroende av den känslomässiga identifieringen som sker i kontakt med de 

signifikanta andra, utan kan vara effektiv i och med den ömsesidiga identifikation som 

finns i kommunikationen mellan människor.  Ett resultat av detta blir att det som lärs in 

i den sekundära socialisationens verklighet lättare kan sättas åt sidan, det krävs starka 

händelser för att skaka den verklighet som byggts upp under den tidiga barndomen. 

(Berger & Luckmann, 2011, s. 153-167). 

 

 



                                                                           9 

 

3.3 Habitus och kapital 

Den franske sociologen Pierre Bourdieu menar att världen består av redan befintliga 

strukturer, regelbundenheter och rutiner. Vidare tillkommer även våra tolkningar av 

dessa strukturer, regelbundenheter och rutiner. Bourdieu menar att kroppen påverkas i 

mötet med strukturerna genom att de förskoppsligas vilket leder till en bestående 

påverkan av kroppen. Resultatet blir att vi skaffar oss ett system av dispositioner, eller 

habitus. Utifrån habitus orienterar vi oss sedan i världen. (Enelo, 2013, s.63).  

Bourdieus begrepp habitus kan förstås utifrån att människor utvecklar en benägenhet för 

att känna, tänka och handla på ett särskilt i olika situationer. Kroppen uttrycker en 

individs habitus genom mimik, gester, hållning och sättet att gå och stå. På så vis 

berättar den om individens historia, erfarenheter och i det sociala sammanhang i vilket 

individen levt. Skillnaderna i olika individers kroppsuttryck är viktiga i skapandet av 

identiteter och för vår förståelse av att känna tillhörighet med en viss grupp eller typ av 

människor och inte en annan. Detta att vilja känna tillhörighet med en grupp kan leda 

till en ofta omedveten utveckling av vår smak och de kroppsliga uttrycken på ett visst 

sätt för att kroppen och smaken ska skilja sig från andra människor och då speciellt de 

som inte tillhör den grupp som vi själva känner att vi tillhör. (Larsson & Fagrell, 2010, 

s. 161, 224-225). Genom de samlade egenskaper, egendom eller praktiker hos en 

individ eller grupp: hus, inredning, kläder, sport eller kulturella nöjen där gruppen eller 

individen skiljer sig från andra finns det en systematik. Den systematiken beror på 

habitus, som fungerar enande för alla praktiker. Smaken är en böjelse och förmåga att ta 

till sig, materiella eller symboliska, objekt eller praktiker inom en viss social klass. 

(Bourdieu, 1993). Förutom att varje individs habitus påverkar synen på världen och våra 

handlingar så leder det också till att människor tycks visa på en viss stabilitet över tid. 

Varje individs habitus är i ständig förändring genom kontakt med världen runt omkring. 

Trots det så finns det en stabilitet i habitus på grund av att habitus strukturerar mötet 

med kommande erfarenheter och upplevelser. De strukturer som skapas under 

uppväxten kommer bli viktiga för att de påverkar vilka situationer som det är troligt att 

vi kommer befinna oss i samt hur vi kommer uppleva dessa situationer. Eftersom vi 

utvecklar en praktisk känsla för vad som är möjligt eller önskvärt att göra i olika 

situationer så kan det omedvetet leda våra handlingar mot ett visst mål. (Enelo, 2013, s. 

63-65). Habitus kan också visa sig som en smak eller avsmak för utförandet av vissa 

rörelser. Individen kan uppleva att rörelser känns mer eller mindre bra och mer eller 

mindre rätt, vilket påverkar viljan att ägna sig åt rörelsen. I de fall som logiken bakom 
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rörelsen motsvarar individens dispositioner för rörelsen och uppfattas som betydelsefull 

skapas en smak för rörelsen och individen upplever kapacitet att bebo rörelsen. (Larsson 

& Fagrell, 2010, s.287-288). I den här uppsatsen kommer jag använda mig av begreppet 

habitus för att analysera respondenternas resonemang om hur de upplever att deras hälsa 

och livsstilsval påverkas av deras omgivning och tidigare erfarenheter.  

 

Begreppet kapital används av Bourdieu som ett uttryck för tillgångar som både är 

materiella och symboliska. Kapitalen kan till exempel finnas både i materiella ting och 

förkroppsligat, då genom habitus. En tillgång kan ses som ett kapital om det har någon 

typ av marknad samt att det tillskrivs ett värde av andra. (Enelo, 2013, s.67). 

Sammanhanget avgör också värdet på tillgången, det som är värdefullt i ett 

sammanhang kan ses som helt oviktigt någon annanstans. Det personliga kapitalet kan 

innefatta att bete sig på rätt sätt utifrån sammanhanget, säga rätt saker, klä sig på rätt sätt 

och att göra rätt val när det gäller livsstilen. (Larsson, 2009, s.54). I den här 

undersökningen kan begreppet kapital beskriva huruvida respondenternas kunskap och 

beteenden upplevs som en tillgång, ett kapital, i en del sammanhang medan det i andra 

sammanhang inte tillskrivs samma värde.  
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4. Metod 

I följande kapitel redogör jag för mitt tillvägagångssätt i studien. Presentationen av detta 

sker under olika underrubriker där jag beskriver och förklarar mina överväganden 

gällande metodval, urval, intervjugenomförande samt analysförfarande. Vidare kommer 

jag även föra en diskussion om de etiska ställningstaganden som varit av relevans för 

studien. 

 

4.1 Val av metod 

För att besvara studiens syfte och frågeställning om personers tankar och upplevelser 

gällande livsstil och typ-2 diabetes så valde jag att genomföra en kvalitativ 

undersökning baserad på intervjuer. En Intervjustudie var lämplig som val av metod 

eftersom min avsikt var att få fördjupad kunskap om respondenternas upplevelser och 

erfarenheter (Holme & Solvang 1997, s.92). Genom att genomföra intervjuer med 

personer som har koppling till området som avses undersökas så kan informanterna 

bidra med kunskap och erfarenhet som är av relevans för studien (Denscombe, 2009, 

s.233). Den form av intervjustudie jag har använt mig av är semistrukturerad, vilket 

innebär att frågorna följer vissa förbestämda teman (se bilaga A) men frågorna och 

ordningsföljden på dessa beror på hur intervjun utvecklar sig (Denscombe, 2009, s.234-

235). Vid intervjuerna ställde jag öppna frågor vilket gav respondenterna utrymme att 

fritt utveckla sina resonemang och gav mig möjlighet att ställa följdfrågor. Valet av 

semistrukturerade intervjuer och öppna frågor baserades på att de ger en större 

flexibilitet och djup gällande frågor och svar än vid andra intervjuformer.  

 

4.2 Urval 

För att nå respondenter som hade relevanta kunskaper för min undersökning valde jag 

att använda mig av ett icke-sannolikhetsurval. Deltagarna väljs ut i ett icke-

sannolikhetsurval baserat på att de har specifika kunskaper eller egenskaper inom ett 

område som är relevant för studien, alltså är det inte ett slumpmässigt urval 

(Denscombe, 2009, s.36-37). I mitt fall valdes respondenterna ut strategiskt utifrån att 

de hade en förälder med diabetes typ-2. Ytterligare två kriterier tillkom för deltagande i 

studien, vilka var att respondenterna var fyllda 18 år och inte längre bodde hemma hos 

föräldrarna. Deltagarkriterierna berodde på att mina intervjufrågor berörde eventuella 

skillnader och likheter i respondenternas livsstilsvanor under uppväxt och senare i 

vuxen ålder efter att de flyttat hemifrån. Kontakten med respondenter togs på olika sätt, 
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till att börja med publicerade jag ett inlägg med information om undersökningen (se 

bilaga B) på ett forum på internet för anhöriga till diabetiker. Mitt inlägg på forumet 

ledde till svar från en person som valde att delta i studien, vilket var färre än jag räknat 

med på förhand då jag valt att inte avgränsa min undersökning till närområdet. Vidare 

hade jag i mitt eget kontaktnät en lämplig kandidat till studien som efter att ha blivit 

muntligt informerad om studien valde att delta. De andra tre respondenterna valde att 

delta efter att de fått vetskap om studien genom mina personliga kontakter som via e-

post spred mitt informationsbrev (se bilaga B) samt muntligen talade med personer de 

visste passade mina urvalskriterier. Efter att jag haft den första kontakten med 

respondenterna via e-post och telefonsamtal, där de bekräftat sitt deltagande, så bokades 

tid för intervjuer.  

 

4.3 Genomförande av intervjuer  

Intervjuerna skedde löpande allt eftersom jag kom i kontakt med respondenterna. Det 

gav mig möjlighet att utvärdera och göra justeringar i den intervjuguide jag skrivit, de 

frågor som respondenterna uppfattade som otydliga kunde omformuleras inför 

nästkommande intervju. För att respondenterna skulle känna sig trygga och bekväma i 

intervjusituationen så fick de i första hand avgöra hur, var och när intervjuerna skulle 

ske. På så vis kunde de välja den intervjuform, plats och tidpunkt som passade dem 

bäst. Jag informerade om att intervjun gick att göra antingen genom ett personligt möte 

eller via telefon, alla deltagare samtyckte till att genomföra personliga intervjuer där 

samtalen spelades in. Tre respondenter föreslog att intervjuerna skulle genomföras i 

konferensrum på deras arbetsplatser, efter arbetstid. En intervju genomfördes på initiativ 

av respondenten på ett café och en av respondenterna lät mig välja plats, jag bokade då 

ett grupprum i universitetets lokaler. Längden på intervjuerna varierade från 50 minuter 

upp till 90 minuter.  

 

4.4 Analysförfarande 

Matrialet i undersökningen samlades in genom intervjuer som spelades in för att kunna 

transkriberas i efterhand. Ljudinspelning av samtalen är betydelsefullt för 

tillförlitligheten i materialet då det ger en i det närmaste fullständig dokumentation av 

det som sägs (Denscombe, 2009, s.259). Genom den process som transkriberingen 

innebär när intervjun skrivs ut ord för ord blev det lättare för mig att komma ihåg 
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känslan i intervjuerna och att bli välbekant med materialet. I utskriven form blir 

intervjun även enklare att analysera än som ljudupptagning.  

Vid analysen av det insamlade materialet så låg utgångspunkten i tematisk analys 

(Bryman, 2012) där upprepade genomgångar av materialet leder till att huvudteman och 

underteman kan identifieras (s. 578-579). Mitt tillvägagångssätt vid identifieringen av 

teman och underteman gick till så att jag upprepade gånger läste varje utskrift av 

intervjuerna där jag i marginalerna antecknade de teman som jag uppfattade i 

respondenternas svar på mina frågor. Till exempel identifierades hälsa som ett 

huvudtema med underteman som balans och hälsosamma handlingar. Därefter kopplade 

jag samman de teman och underteman som framkommit i samtliga intervjuer till en 

helhet, där jag använde olika citat för att belysa respondenternas resonemang, för vidare 

analys av resultatet. Resultatet och analys presenteras i ett eget kapitel utifrån de olika 

teman som identifierats.  

 

4.5 Validitet och reliabilitet i kvalitativa undersökningar 

Begreppen validitet och reliabilitet är starkt förknippat med kvantitativ forskning och 

handlar då om att man mätt det man önskat mäta och att den information man samlat in 

är pålitlig. Den typen av material som samlas in vid kvalitativ forskning går inte att 

upprepa på samma sätt som är önskvärt inom kvantitativ forskning, då människors 

tankar, upplevelser och känslor inte är mätbara (Holme & Solvang 1997, s.94-95). När 

det gäller kvalitativa undersökningar är det mer en fråga om att redovisa huruvida 

insamlandet av material har skett på ett tillförlitligt sätt. Det den kvalitativa forskaren 

kan göra är att visa på förståelse för hur de egna förkunskaperna kan påverka 

tolkningarna av resultatet, men även att den som intervjuas kanske svarar på ett sätt som 

den tror att forskaren förväntar sig (Holme & Solvang, 1997, s.94). Innan intervjuerna 

började så beskrev jag för respondenterna att det var deras upplevelser och åsikter jag 

var intresserad av samt att det inte fanns några ”rätt” eller ”fel” svar på mina frågor. 

Mina egna erfarenheter inom området bygger på att min pappa, men även andra 

släktingar, har diabetes typ-2. Jag valde att inte redogöra för mina egna erfarenheter 

inom området inför intervjuerna för att minska riskerna med att respondenterna skulle 

svara utifrån vad de trodde passade mina förväntningar. Under intervjuerna förhöll jag 

mig neutral och uppmuntrande till respondenternas svar och försökte ställa öppna frågor 

och följdfrågor. Genom att ställa frågor där respondenterna utvecklade sina egna 

resonemang, avsåg jag minimera risken att resultatet färgades av mina egna tankar och 
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åsikter. Frågor som gäller uppväxt och livsstil skulle kunna upplevas känsliga för 

respondenterna, där möjliggör de semistrukturerade intervjuerna som jag använt mig av 

att jag på ett hänsynsfullt och försiktigt sätt kunde uppmuntra respondenterna till att 

diskutera personliga frågor på ett öppet och avslappnat sätt.  

 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Forskningsetiska principer ska enligt Denscombe (2009) uppmärksammas under 

insamling av data, i analysprocessen samt vid publiceringen av fynden. De principerna 

innebär att deltagarnas värdighet och rättigheter respekteras, samt att lidande och skada 

genom deltagande i studien ska undvikas. Undersökningen ska även ske på ett ärligt sätt 

som respekterar integriteten hos deltagarna (Denscombe, 2009, s.193). De metoder jag 

valde för genomförande av den här undersökningen har inte inneburit någon risk för 

lidande eller skador hos deltagarna. Under bearbetning och presentation av materialet 

har jag återgett en så uppriktig bild som möjligt för att misstolkningar ska kunna 

undvikas. Under intervjuerna stämde jag löpande av med respondenterna att jag 

uppfattat dem korrekt. Det material och den information om respondenterna, till 

exempel namn och telefonnummer, som jag samlade in vid intervjuerna behandlades 

konfidentiellt. Enligt Vetenskapsrådet (2011) så innebär konfidentialitet att ingen 

utomstående kan ta del av material och uppgifter. Det material som jag samlade in, och 

senare skrev ut, var inte märkta med namn eller något annat som skulle kunna 

identifiera respondenten. I det transkriberade materialet valde jag även att inte skriva ut 

bostadsort, namn på familjemedlemmar, arbetskamrater eller platser de nämnde. 

Mailkonversationer mellan mig och respondenterna samt deras namn och 

telefonnummer förvarades åtskilt från det övriga materialet. De namn som är utskrivna i 

anknytning till citaten är inte respondenternas riktiga namn, dock är deras riktiga ålder 

det.  
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5. Resultat 
Resultatet kommer att presenteras under tre teman, hälsa, livsstil och framtidstankar. 

De första två, hälsa och livsstil går till viss del in i varandra, men jag har valt att 

separera dem i resultatet. Hälsa beskriver tankarna på hälsa i stort, fysiskt och psykiskt, 

medan livsstilen främst handlar om kostvanor och motion. Till en början hamnar 

diabetes typ-2 i bakgrunden för att kunna fånga mer övergripande perspektiv på hälsa 

och livsstil, för att i senare skede relatera till sjukdomen. Intervjuerna gick till så att vi 

inledningsvis talade allmänt om hälsa och livsstil för att inte samtalen skulle bli för 

tekniska med diskussioner om sjukdom, diagnos och symptom. Därefter relaterades 

även hälsa och livsstil till diabetes typ-2 under samtalen. Till de citat som jag valt ut för 

att belysa respondenternas resonemang kommer jag att föra en löpande analys i relation 

till ovan beskrivna hälsomodellen HBM och teorier om habitus samt socialisation.  

 

5.1 Hälsa och ohälsa 

Samtal med personer som växt upp i en familj där ena föräldern har diabetes typ-2 kan 

såklart ske på olika sätt. En aspekt som genomgående diskuterats under dessa samtal har 

dock kretsat kring hälsobegreppet och hur man resonerar kring ett hälsosamt liv. Till att 

börja med tillfrågades respondenterna om sin syn på hälsa och ohälsa, de flesta 

upplevde det som en ganska svår fråga då de menade att varken hälsa och ohälsa är 

statiska tillstånd. För respondenterna var hälsan en känsla av att må bra och att uppleva 

en slags balans i tillvaron, där närvaron av sjukdom inte automatiskt behöver innebära 

ohälsa. 

 

”(…) Hälsa är nog inte bara avsaknad av sjukdom och smärta och sånt utan att ta hand 

om sig själv, att må bra (…) och helt enkelt att göra det bästa av det man har.” (Betty, 33 

år) 

 

Som citatet ovan visar ser inte Betty endast till hälsa och ohälsa som att vara ”frisk” 

eller ”sjuk” utan måendet i stort och hur man kan använda de tillgångar man har på ett 

bra sätt. Det synsättet liknar det hälsoperspektiv som beskrivs av WHO (1948), där 

hälsa är ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välmående och inte bara 

frånvaro av sjukdom. Även fast det troligen är att uppnå den totala känsla av välmående 

som WHO beskriver så liknar det den balans och grundsyn på hälsa som respondenterna 

uttrycker.  
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5.1.2 Hälsosamma handlingar 

Resonemanget i citatet ovan handlar också om att ta hand om sig själv, vilket skulle 

kunna innebära att utföra handlingar som anses vara bra för hälsan. Enligt HBM så 

behöver individen känna att det finns en mottaglighet för att drabbas av något negativt, 

att händelsen är allvarlig och att de deras insats för att mota händelsen upplevs rimlig 

(Tones & Green, 2004, s.81). Resonemanget som respondenterna för kring hälsa och 

hälsosamma handlingar kan ses utifrån att de upplever att man kan ha hälsa trots 

sjukdom och smärta. Hälsan är då inte beroende av att förhindra en eventuell sjukdom 

till varje pris utan det viktiga är att helheten upplevs som positiv. Där kan hälsosamma 

handlingar bidra till en individs välmående utan att det direkt handlar om att förebygga 

en sjukdom. Vad dessa handlingar innebär varierar såklart väldigt mycket mellan olika 

individer och det som avgör är troligen vilket värde som individerna själva tillskriver de 

hälsosamma handlingarna.  

 

”(…) jag tycker ändå att jag mår bra jag har inga fel på mig direkt men jag tycker och 

känner att jag skulle kunna röra mig lite mer nån dag i veckan och äta lite mindre gott 

nån gång då och då men samtidigt känner jag att vill jag äta god mat så äter jag god mat. 

Jag tänker inte sitta och äta bönor och sallad bara för att det är bra för hälsan.” 

(Denice, 26 år) 

 

Denice upplever att handlingar som innebär ändrade matvanor och motionsvanor är en 

för stor uppoffring i förhållande till resultatet. För henne är det viktigt att hon äter mat 

som smakar gott, vilket i sig kan bidra till hennes hälsa på det sättet att hon ökar sitt 

välmående.  Det visar även att medvetenhet och kunskap om att det kan vara bra att 

motionera mer och äta nyttigare behöver inte leda till ett ändrat beteende. Vilket skulle 

kunna förstås utifrån att vanor som utvecklats över tid gällande mat har visat sig vara 

svåra att ändra (Madruga et al, 2012, s.9). Förutom svårigheterna att göra förändringar i 

sina vanor handlar det också om huruvida dessa förändringar känns relevanta och 

värdefulla (Tones & Green, 2004, s.81). I citatet ovan upplever Denice att god mat är 

ohälsosam medan nyttig mat inte smakar gott, vilket leder till att hon inte ändrar sina 

matvanor trots att hon känner att det kunde vara bra. Denice upplever inte att hennes 

eventuella hälsorisker är tillräckligt allvarliga just nu för att genomföra några ändringar. 

För henne uppväger inte fördelarna med nyttigare mat nackdelarna med att avstå från 

den mat hon menar är godast men inte lika nyttig. Samtidigt beskriver Denice också att 

hon faktiskt mår bra och att hon själv vill bestämma över sin livsstil och inte bli styrd av 
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den möjliga risken att bli sjuk senare. Balansen i livet är viktig för hälsan, menar 

respondenterna, vilket för dem innefattar att äta bra mat och att motionera men att ändå 

unna sig att äta onyttigt ibland. Överlag anser respondenterna att en god hälsa och 

sundhet hör ihop, där vissa handlingar kopplas ihop med att vara hälsosam och sund.  

 

”(…) man mår bra och känner sig sund, äter rätt och alltså, mer mentalt än fysiskt.” 

(Christian, 32 år) 

 

När respondenterna talar om hälsa och sundhet så menar de att det är viktigt att ta hand 

om sig och att de handlingar de förknippar med detta är till exempel att äta rätt och att 

röra på sig tillräckligt. Att äta rätt och motionera tillräckligt får ses utifrån att 

respondenterna egna uppfattningar av vad det innebär då jag har valt att inte definiera 

något ”rätt” eller ”fel” gällande matvanor eller motion. För respondenterna som alla har 

en förälder med diabetes typ-2 kan de hälsosamma handlingarna de nämner spela roll 

för hur de upplever de egna möjligheterna att undvika sjukdomen. Däremot kan HBM 

(Tones & Green, 2004, s.81) ge en förståelse för de skilda åsikter respondenterna 

uttrycker när de talar om hälsosamma handlingar. Eftersom de hälsosamma 

handlingarna respondenterna resonerar om vägs mot de upplevda fördelarna och 

nackdelarna handlingarna innebär. Deras mentala välmående vägs in som en viktig 

aspekt i definitionerna av hälsa, där kan således nyttiga som onyttiga val leda till att de 

upplever en god hälsa beroende på deras individuella uppfattningar om den egna hälsan 

och hälsosamma handlingar. Enligt WHO (1948) kan hälsa förstås utifrån både fysiskt, 

psykiskt och socialt välmående. För en individ kan det kanske innebära att unna sig 

godsaker medan det för någon annan kan vara att göra nyttiga val gällande mat. Både de 

fysiska och de psykiska aspekterna spelar roll, men de kanske inte alltid värderas lika i 

olika individers strävan att uppnå hälsa. Vilket till viss del skulle kunna beskriva Denice 

och Christians olika resonemang om hälsa.  

 

5.1.3 Handlingarnas värde  

Eftersom tidigare erfarenheter och upplevelser formar varje persons habitus, hur vi 

uppfattar och reagerar i olika situationer, kan det innebära att våra handlingar för att 

”må bra” är väldigt olika. Till stor del sker formandet och förkroppsligandet av habitus 

omedvetet (Larsson & Fagrell, 2010, s.224-225). Inom vissa områden kan habitus 

uppfattas som en tillgång, ett kapital, men det som tillskrivs ett värde i ett visst 
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sammanhang kan ses som mindre värdefullt i ett annat (Larsson, 2009, s.54). 

Tillgångarna för det egna hälsoarbetet kan till exempel vara kunskap om hur de egna 

handlingarna kan påverka hälsan och känslan av att må bra som respondenterna 

hänvisar till. Till vardags rör sig respondenterna mellan olika platser, som hemmet, 

arbete och fritidsaktiviteter där deras tillgångar i form av kunskap om hälsosamma 

handlingar kan skifta i värde.  Tillgångar som inom familjen eller bland vänner ses som 

värdefulla kan i sällskap med till exempel kollegor uppfattas som mindre värdefulla. I 

citatet nedan beskriver Ellen, som arbetar som sjuksköterska, hur hennes val av en 

hälsosam livsstil påverkar henne samt hur den uppmärksammas av kollegorna på 

lunchen.  

 

”Så alltså det påverkar mig att jag mår bra men också att liksom, att jag vill inte, jag ger 

inte folk dåligt samvete utan dom gör det själva. Jag skulle aldrig säga, men människa 

ska du verkligen äta sådär onyttigt? Utan det är de som säger: åh, vad har du på tallriken 

idag, det där ser gott ut, hur har du gjort det? Senast idag: vad äter du för nånting?” 

(Ellen, 55 år) 

 

Ellen beskriver sin livsstil som hälsosam, då hon är motionerar och äter nyttigt, det är en 

livsstil som hon trivs med. Kost och träning säger sig Ellen ha blivit intresserad av 

bland annat genom sin dotter som även hon har en aktiv livsstil. För Ellen kan hennes 

kapital uppfattas som värdefullt i sammanhang som hemma eller på när hon tränar, 

medan kapitalet kan uppfattas sjunka i värde på arbetet där hennes livsstil skiljer sig lite 

från de andras. Bland annat uttrycker Ellen att hon inte avser anmärka på att kollegornas 

kost kan uppfattas som mindre hälsosam, snarare upplever hon att kollegorna gör det 

själva genom att uppmärksamma hennes val av mat. Beroende på hur kapitalet värderas 

i olika sammanhang skulle det kunna påverka den position individen renderar i det 

specifika sammanhanget. Att kapitalet upplevs som värdefullt inom Ellens familj 

betyder inte att det tillskrivs lika stort värde i andra sammanhang, som på arbetsplatsen 

(jfr. Enelo, 2013).  

 

Under temat livsstil kommer ytterligare faktorer som påverkar val gällande livsstil att 

belysas, där erfarenheter under uppväxten och vanor inom familjen kan ha en inverkan 

på hur respondenterna upplever och hanterar den egna hälsan och livsstilen.  
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5.2 Livsstil 

Efter att ha samtalat allmänt om den egna hälsan gick frågorna över till att handla mer 

specifikt om respondenternas livsstilar. Som tidigare nämnt avser jag med begreppet 

livsstil fånga in kost- och motionsvanor, dock kommer även andra vanor som till 

exempel sömn och tobak ingå då respondenterna själva inkluderade dessa. Mina frågor 

och respondenternas resonemang gällande livsstilsvanor berörde både uppväxt, nutid 

och framtid samt livsstil i förhållande till diabetes typ-2. I den här delen kommer främst 

livsstilen under uppväxt och i nutid att vara i fokus, då den sista delen i resultatet går 

närmare in på framtidstankar och diabetes typ-2.  

 

5.2.1 Matvanor 

Överlag ställer sig respondenterna positiva till sina egna livsstilar då de menar att de har 

livsstilar som de trivs med och som de anser är ganska hälsosam. Hur mycket de rör på 

sig och vilka matvanor de har skiljer sig dock åt. Till största del är det matvanor, motion 

och att de inte röker som respondenterna ser som positivt med sina livsstilar.  

 

”(…) jag har en bra livsstil. Jag tänker på vad jag äter, jag tränar, (…) jag tänker på 

sömnen. Jag (…) röker inte, jag dricker mindre och mindre alkohol. Jag tycker om att 

vara ute och gå, jag tänker på ljuset och vinden, och vara ute och höra fåglar och så” 

(Ellen, 55 år) 

 

I fråga om kost så uttrycker Ellen att hon tänker på vad hon äter och försöker göra val 

som är i linje med vad hon anser är hälsosamt. Eftersom jag valt att inte definiera vad 

hälsosam mat innebär, så ligger utgångspunkten i respondenternas egna uppfattningar 

om vad som är hälsosamt för att kunna fånga deras egna tankar runt deras egen kost så 

tydligt som möjligt. Även fast samtliga respondenter upplever att deras egen livsstil är 

till största del bra så skiljer de sig åt. Dessa skillnader kan bero på att deras erfarenheter 

och vanor skiljer sig åt från början, vilket gör att deras val är olika men utifrån deras 

individuella perspektiv anses de vara hälsosamma. Samtliga respondenter uttrycker att 

det finns en del mat, framförallt godis och fikabröd, som de ansåg att de undviker helt 

eller skulle kunna äta mindre av för att vara mer hälsosamma. I Ellens fall innefattar den 

mat hon minskat på eller uteslutit även pasta, ris och bröd. Kunskaperna om vad som är 

en näringsriktig och hälsosam kost varierar bland respondenterna. En del av 

respondenterna uppger att de på grund av eget intresse har läst om näringslära på egen 

hand, men hänvisningar finns också till ”sunt förnuft” och en allmän uppfattning om att 
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man vet vad som är mer eller mindre nyttig mat. Under intervjuerna valde jag att inte 

fokusera på vilken typ av litteratur gällande näringslära dessa respondenter hade 

studerat, eftersom avsikten med uppsatsen inte heller är att värdera deltagarnas 

kunskaper. Däremot tycktes intresset för att lära sig mer om kost vara störst hos de 

respondenter som var mest aktiva i försöken att göra hälsosamma matval. Ellen har även 

anlitat en kostrådgivare, vilket hon anser påverkat henne positivt eftersom hon genom 

fettmätningar då kunnat se att fettprocenten minskat och nu trivs hon bra med sin 

kroppsvikt.  

 

5.2.2 Kroppsvikt och sjukdomar 

En återkommande anledning till att göra mer hälsosamma val gällande kosten har 

handlat om respondenternas vilja att gå ner i vikt, eller undvika viktuppgång och 

sjukdomar.  

 

”(…) jag tänker på det (…) för det första vill jag inte bli tjock [skrattar] och för det 

andra vill jag inte få sjukdomar som man kan få om man stoppar i sig fel mat.”(Ellen, 55 

år) 

 

Övervikt är en riskfaktor för flera livsstilssjukdomar, dock var respondenternas avsikter 

med att undvika övervikt inte endast hälsoorienterad utan även en fråga om att trivas 

med sitt utseende. Respondenterna menade att deras vikt någon gång varit ett problem, 

antingen som en hälsorisk eller för att de blivit retade som barn eller själva känt sig 

obekväma på grund av övervikten. Vinsten med att gå ner i vikt genom att välja 

nyttigare mat kan då vara dubbel för respondenterna, förutom att minska risken för att 

ohälsa så ökar också känslan av att trivas med den egna kroppen. Möjligheterna att 

upprätthålla hälsosamma kostvanor efter en viktnedgång skulle eventuellt kunna öka för 

de som även ser till hälsovinsterna med en viktnedgång, då målet inte endast är relaterat 

till vikten. Bland respondenterna tycktes de som även såg till hälsan ha lättare att 

regelbundet göra ”rätt” val. Andra faktorer som tidigare erfarenheter kan såklart också 

spela in. Denice (se tidigare citat) menar till exempel att hon inte kommer välja nyttig 

mat endast för att det är bra för hälsan. Deras tidigare erfarenheter kan skilja sig åt, 

visserligen arbetar båda inom vården men till skillnad från Denice så möter Ellen oftare 

patienter som har fått följdsjukdomar på grund av till exempel diabetes. Direktkontakten 

med personer som drabbats av komplikationer skulle kunna leda till att Ellen upplever 

hotet om sjukdom som allvarliga, vilket då ökar hennes känsla av att de val hon gör är 



                                                                           21 

 

värdefulla. Även media är en faktor som kan påverka de val som respondenterna 

upplever att de står inför när det kommer till livsmedel.  

 

”Alltså jag kan ju säga att jag blir ju lite påverkad av sånt som man läser, kanske mest 

att jag blir påverkad av det som skrivs om tillsatser, alltså konstiga ämnen, konstgjord 

mat liksom. Det tror jag kanske har påverkat mest och det stör mig mest i maten det är 

nog mest sånt jag kollar efter och det är ju sånt som jag hört och läst i medier och böcker 

och så.” (Betty, 33 år) 

 

Det som skrivs och pratas om i tidningar, böcker och på TV om kost kan påverka 

inställningen som respondenterna har till en del livsmedel. I citatet ovan belyser Betty 

att hennes val av livsmedel påverkas av det hon läser om tillsatser i maten. Hon väljer 

då bort en del av de livsmedel hon anser innehålla konstiga ämnen. På grund av att 

Betty också är semivegetarian sedan flera år så menar hon att hon väljer att äta mycket 

grönsaker och, förutom fisk och skaldjur, utesluter kött. Vidare beskriver hon att hon 

ibland ”snöar in” på vissa livsmedel och för tillfället är det Keso, men om en månad 

kanske det också är farligt, menar Betty, då kommer hon inte att kunna äta det längre. 

För Betty är det hon hör eller läser i media om hur olika livsmedel skulle kunna 

negativa för hennes hälsa en viktig faktor för de val hon gör. Förutom tillsatser i mat så 

talar också Betty om att hon gör mer medvetna val nu än för några år sedan och att 

maten spelar en viktig roll för att hon ska orka upprätthålla sin aktiva livsstil. De val 

Betty gör upplever hon som värdefulla för sin hälsa och den livsstil hon önskar ha, dock 

uttrycker hon en viss känsla av stress för att det hon väljer att äta nu kanske ändå 

kommer visa sig vara ohälsosamt senare.  

 

5.2.3 Matvanor under uppväxten och som vuxen 

Liksom Betty upplever de andra respondenterna att de är ganska nöjda med sin 

nuvarande kosthållning samt att de är medvetna om att till exempel godis är sådant de 

inte bör äta mycket av. En av respondenterna menar att matvanorna hon har idag inte 

var lika bra under uppväxten. 

 

”Jag åt kanelbullar och choklad till frukost under hela min uppväxt. Inte när jag var 

jätteliten kanske men sen när jag bestämde själv (…) dom, mina föräldrar, var otroligt 

omedvetna om vad som var nyttigt och inte nyttigt mer än att man visste att kakor inte var 

nyttigt men.” (Anneli, 52 år) 
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Enligt Anneli skiljer sig de matvanor hon minns från barndomen en hel del mot hur hon 

väljer att äta idag. Hennes uppfattning är att det var någon gång i 20-års ålder som hon 

började äta mer nyttig mat, vilket sedan har utvecklats genom åren till att hon nu äter 

likt GI-metoden och därför undviker kolhydratsrik mat. Huruvida olika livsmedel är 

mer eller mindre hälsosamma var inget Anneli upplevde att man reflekterade något 

speciellt över inom familjen medan hon växte upp. Hennes egen medvetenhet om nyttig 

och onyttig kost kom senare, bland annat i och med att hon bildade egen familj. 

Eftersom matvanor som skapas under barndomen visar på en stabilitet över tid kan de 

vara svåra att ändra på i vuxen ålder (Madruga et al, 2012, s.9). Här belyser dock Anneli 

att hon lyckats förändra sina vanor till att vara mer hälsosamma idag än de var under 

uppväxten. Sedan hon blev vuxen har hennes egen medvetenhet om hur kosten kan 

påverka hälsan ökat, vilket gjort henne mer benägen att välja nyttig mat över godsaker. 

Däremot finns det vissa vanor från uppväxten som Anneli fortfarande påverkas av när 

hon ska välja livsmedel. 

 

”(…) vi åt inte fisk hemma för det var pappa allergisk mot, det tror jag inte ett dugg på 

men det sa han. Jag äter inte fisk, jag är inte van vid det och tycker inte det är gott.” 

(Anneli, 52 år) 

 

Att hennes pappa inte åt fisk tror Anneli kan ha lett att hon inte vande sig vid hur det 

smakade när hon var liten och därför inte tycker att det är gott idag. Ofta kan det vara 

svårt att ändra på vanor som man levt med under lång tid och i många fall har övriga 

medlemmar i familjen en liknande livsstil (Miller & DiMatteo, 2013, s.422).  Även fast 

hon inte tycker att fisk smakar gott så äter Anneli det ibland, eftersom hon anser att det 

är nyttigt. Även fast vanan att inte äta fisk funnits med sedan uppväxten så kan Anneli 

idag välja att äta det. Socialisationen under barndomen leder till en identifiering med de 

signifikanta andra genom att barnet bland annat göra deras attityder till sina egna 

(Berger & Luckmann, 2011, s. 153-167). För Anneli innebar det, enligt citatet ovan, att 

hon troligen blivit påverkad av sina signifikanta andras attityder till fisk, vilket 

fortfarande finns med henne. Idag väljer hon dock att äta fisk då och då eftersom hon 

anser att det är bra för hälsan, däremot har hennes smak inte ändrats sedan barndomen, 

hon tycker fortfarande inte att det är gott. Den tidiga socialisationens verklighet kan mer 

eller mindre bestå, men den är inte slutgiltig eftersom socialisationen alltid pågår och 

inte tar slut (Berger & Luckmann, 2011, s. 153-167). Trots att socialisationen från 

uppväxten gällande vissa livsmedel och matvanor till viss del finns kvar så kan det vara 
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de hälsovinster som Anneli hänvisar till genom att äta nyttigare som har gjort det 

möjligt för henne att göra ändringar i sina matvanor. Socialisation under uppväxten kan 

ju såklart även gälla attityder som uppfattas som positiva, till exempel som Ellen 

beskriver matvanorna under uppväxten i citatet nedan. 

 

”Men mamma lagade alltid mat, eftersom vi hade jordbruk så slaktade de ju grisar och 

nötdjur hade vi och pappa jagade så då fick vi rådjur och älg och vi hade två fiskare som 

kom med sina bilar, så, och sålde fisk. Vi åt väldigt mycket fisk hemma hos oss faktiskt. 

Men vi hade ju bra matvanor tycker jag.” (Ellen, 55 år) 

 

Ellen upplevelser av familjens matvanor under hennes uppväxt tycks vara övervägande 

positiva. Hon lyfter även fram att familjen odlade grönsaker och tog till vara på frukt 

och bär, vilket bidrar till att Ellen anser att växt upp med en varierad och bra kost. För 

Ellens del har troligen socialisationen gällande mat under barndomen lett till att hon 

fortsatt äta på ett liknande sätt även i vuxen ålder. Trots det har hon ändå valt att göra 

ändringar i sina matvanor för att minska riskerna med att drabbas av sjukdomar 

kopplade till övervikt och kost. De förändringar som Ellen gjort har hon inte upplevt 

som speciellt problematiska, vilket skulle kunna bero till viss del på att de inte upplevts 

som speciellt drastiska. Respondenter som ansett att de tidiga matvanorna varit mer 

ohälsosamma har uttryckt större svårigheter med att genomföra bestående förändringar i 

kosten.  

 

5.2.4 Fysisk aktivitet under uppväxten och som vuxen 

Vidare ombads även respondenterna beskriva sina motionsvanor, samt vilka faktorer de 

upplever har påverkat deras fysiska aktivitet. Respondenternas fysiska aktivitet under 

uppväxten har påverkats av faktorer som familjens vanor, skolidrott, kamrater och 

respondenternas egna intressen. Familjens vanor och intressen har på olika sätt påverkat 

respondenternas upplevelser och val av motionsform.  

 

”Men det har alltid varit så att vi har varit igång och rört på oss mycket när vi var barn 

och så, inte så att man måste göra det men för att det har varit roligt att tälta och sådana 

grejer och jag tror att man får nog med sig det.” (Betty, 33 år) 

 

Betty beskriver att familjens inverkan på hennes vanor för fysisk aktivitet har bidragit 

till att skapa ett intresse för att vara aktiv som hon fortfarande har kvar. Hon har inte 
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upplevt aktiviteter som påtvingade, däremot beskriver hon att föräldrarna varit 

uppmuntrande. Personer i barns närhet under uppväxten har visat sig ha en viss 

inverkan på hur och vilka aktiviteter barnen deltar i (Stuij, 2013, s. 1-16). En del av 

respondenterna menar att uppväxtens motionsvanor påverkat dem bland annat genom att 

de ofta gick eller cyklade mycket till vardags, för att ta sig till skola, vänner och 

träningar. Vanorna och intresset för att cykla och promenera menar de finns kvar även 

nu sedan de blivit vuxna. Till exempel berättar en av respondenterna att denne föredrar 

vardagsmotion som cykling och promenader framför att gå på gym och träna. Även fast 

motionsformerna som respondenterna ägnar sig åt varierar så kan socialisationen genom 

de signifikanta andra under barndomen påverka deras vanor och val av aktiviteter i 

nutid (jfr. Stuij, 2013). De signifikanta andras attityder gentemot olika aktiviteter tycks 

ha påverkat respondenterna både i hur man upplever dessa men även i vilka man 

faktiskt utövar.  

 

”(…) min pappa spelade hockey när han var ung så det var väl därför jag kom in i det. 

Han hade ett intresse för det och då tyckte jag också att det var roligt, men annars är inte 

han sportintresserad för fem öre utan det var nog mest genom kompisar.” (Christian, 32 

år) 

 

Pappans intresse för hockey förs vidare till Christian, medan hans intresse för andra 

idrotter först och främst utvecklas genom kontakten med vänner. Nu, som vuxen, spelar 

Christian fotboll i Korpen och tränar en del kondition utöver det. På det viset 

kombinerar han nytta med nöje, då fotbollen spelas mest för skoj skull och den övriga 

konditionsträningen utförs med tanke på de hälsofördelar och det välmående Christian 

anser att den ger honom. För respondenterna har deras signifikanta andras inställningar 

till olika fysiska aktiviteter delvis bidragit till att de utvecklat en smak för vissa former 

av motion och aktiviteter. Viljan att utföra vissa aktiviteter kan även vara habitus, som 

tar sig uttryck i att individen upplever att vissa kroppsrörelser och aktiviteter känns mer 

”rätt” än andra (jfr. Larsson & Fagrell, 2010). Tidigare lyfte jag ett exempel där 

respondenten oftast väljer cykling och promenader före andra motionsformer, att träna 

på gym upplevs inte som speciellt givande. Detta skulle kunna bero på en utvecklad 

smak för dessa aktiviteter och rörelsemönster, vilket kan ha påverkats av deras tidigare 

erfarenheter.  

När något händer i livet som påverkar respondenternas möjligheter att utföra de rörelser 

och aktiviteter som de är vana vid och finner tilltalande, så beskriver de en del 
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svårigheter att ägna sig åt andra aktiviteter. Skador, bristande intresse och tidsbrist 

beskriver ett par respondenter som orsak till att de inte kan vara aktiva i den 

utsträckning eller med de aktiviteter de skulle önska. De vanor och rörelsemönster som 

socialisationen med signifikanta andra och habitus tar sig uttryck i är ganska stabila men 

kan också förändras eftersom vi ständigt är i kontakt med och påverkas av vår 

omgivning. Anledningen till att habitus upplevs som någorlunda stabilt över tid kan 

bero att alla våra möten med nya erfarenheter struktureras av habitus (jfr Enelo, 2013). 

För de respondenter som upplever svårigheter med att ändra sitt rörelsemönster mer 

eller mindre frivilligt kan habitus stabilitet över tid vara en del av förklaringen.  

 

”När jag slutade spela fotboll då vart det, då var man tvungen att hitta motionsvanor 

mer, innan hade man ju träningstider. Sen var jag ju tvungen mer att bestämma när vill 

jag gå på gym eller när vill jag ut och springa så det är ju i och för sig lite mer frihet att 

kunna göra det när man känner för det. Men det har nog också varit lite så där periodvis 

när jag känt för det.” (Denice, 26 år) 

 

När Denice inte längre har möjlighet att utföra de eller aktiviteter hon är van vid kan det 

vara svårt att ta till sig och förkroppsliga nya rörelsemönster, eftersom habitus 

strukturerar nya upplevelser utifrån våra tidigare erfarenheter. Oftast reagerar vi 

omedvetet och uppfattar bara en känsla av att situationen vi befinner oss i känns rätt 

eller fel, vilket skapar svårigheter när vi befinner oss i sammanhang där vi inte är känner 

oss hemma. Dessa sammanhang skiljer sig åt mellan respondenterna men det kan gälla 

till exempel styrketräning, lagsporter eller skidåkning. Några beskriver obehag eller 

ovilja mot att ge sig på aktiviteter i ett obekant sammanhang eller där tidigare 

erfarenheter av någon anledning upplevts negativa.  

 

5.3 Framtidstankar 

Under intervjuerna med respondenterna ställdes frågor om hur de uppfattar möjligheten 

att de själva skulle kunna drabbas av diabetes typ-2. De delarna av intervjuerna berörde 

en del av de mer tekniska bitarna som riskfaktorer och följdsjukdomar men även de 

känslor som respondenterna upplever när de resonerar om framtiden. Samtliga ser 

ärftligheten som en tydlig riskfaktor, men respondenterna förhåller sig till den 

riskfaktorn på olika sätt.  
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5.3.1 Livsstil, ärftlighet och diabetes typ-2 

Betty arbetar som sjukgymnast, i citatet nedan resonerar hon gällande sin kunskap om 

livsstilens betydelse som en tillgång för det egna hälsoarbetet. 

 

”Ja, absolut, det har det varit i alla fall när det gäller motionsbiten för sen är ju livsstilen 

så mycket mer än så men man blir ju lite yrkesskadad. Men absolut känner jag att det är 

en tillgång.” (Betty, 33 år) 

 

För Betty innebär kunskapen om motionens betydelse en tillgång i det egna 

hälsoarbetet, samtidigt som hon påpekar att det finns andra viktiga delar av livsstilen 

som kan påverka hälsan. En tillgång kan ses som ett kapital om det har någon typ av 

marknad samt att det tillskrivs ett värde av andra (Enelo, 2013, s.67). I och med sitt yrke 

som sjukgymnast har Betty kunskap om kroppen och fysisk aktivitet som blir en fördel i 

hennes eget hälsoarbete men även kapital i den kontakt hon har med patienter. Det finns 

fler aspekter i livsstilen som påverkar hälsan, vilka kanske ligger utanför Bettys direkta 

erfarenheter av sjukgymnastik och i sammanhang där hennes tillgångar inte tillskrivs ett 

lika starkt värde av andra.  

 

Vidare beskriver Betty en viss uppgivenhet när hon talar om sin egen framtid gällande 

diabetes typ-2 då hon är tveksam till att hennes aktiva livsstil och avsaknaden av andra 

riskfaktorer kommer spela någon roll för hennes del. 

 

”Men på nåt sätt räknar jag nästan med att jag kommer få det. Också i och med att det är 

min mamma som har diabetes typ-2 och vi har levt så himla lika, hon är och har varit 

minst lika aktiv som jag och har inga riskfaktorer egentligen. Min moster är också 

sjukgymnast och har typ-2 och min mormor, hon är i och för sig inte sjukgymnast, men 

också väldigt aktiv så det känns som att det spelar ingen roll, jag kommer få det i alla 

fall. Så, ja..så kan det vara..men jag vet inte.” (Betty, 33 år) 

 

För Betty innebär de likheter hon ser i sin egen livsstil gentemot sin mamma, moster 

och mormor att hon räknar med att själv få diabetes typ-2 så småningom.  typiska 

riskfaktorer som inaktivitet, övervikt och rökning inte är de enda som påverkar huruvida 

diabetes typ-2 bryter ut eller inte. Förutom kroppsvikt kan ohälsosam kost och stress 

men även ärftlighet spela roll, då barn till typ-2 diabetiker löper större risk att själva 

drabbas (Statens folkhälsoinstitut, 2008, s. 300-303).  Som exempel nämner Betty sin 
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mamma, även hon sjukgymnast, som trots sin aktiva livsstil inte kunnat förhindra 

diabetesen. Att de hälsosamma handlingar som utförs känns meningsfulla och kommer 

leda till ett positivt utfall är ett par av de faktorer som HBM bygger på (Tones & Green, 

2004, s.81). Även fast det finns en känsla hos respondenten av att resultatet kan utebli 

när det gäller att förebygga typ-2 diabetes så kan det finnas andra positiva effekter för 

hälsan och humöret som motiverar till att fortsätta göra hälsosamma val. Tidigare har 

även respondenten uttryckt att uppväxten präglats av positiva upplevelser när det gäller 

motion. Då kan det vara möjligt att den aktiva livsstilen blivit ett intresse som i sin tur 

påverkar hälsan och humöret positivt även fast det eventuellt inte ”biter” på diabetes i 

det här fallet.  

 

Även för andra respondenter är ärftligheten en riskfaktor som finns med i tankarna, 

däremot uttrycker inte Denice någon direkt oro över att hon själv kan få diabetes när 

hon blir äldre.  

 

”(…) de gånger jag har kollat om man säger blodsockervärden så har jag alltid legat 

väldigt bra så jag har ju ingen risk för det än utan det är mer när jag blir äldre, och jag 

är mer lik pappa. Det är ju ingen på pappas sida som har diabetes (…). (Denice, 26 år) 

 

Genom att Denice testat sitt blodsocker och hittills haft bra värden upplever än så länge 

inte någon risk att hon kommer bli sjuk. Istället uttrycker hon det som ett möjligt 

scenario när hon blir äldre men poängterar också att hon känner sig mer lik sin pappa 

som inte har diabetes. Både Betty och Denice antyder att de identifierar sig mer med en 

av sina föräldrar, i Bettys fall är det mamman medan Denice upplever att hon är mer lik 

sin pappa. Enligt Berger & Luckmann (2011) kan barnet identifiera sig med de 

signifikanta andra vilket kan leda till att barnet anammar vissa roller och attityder (s. 

153-167). Respondenterna i exemplet ovan tycks uppleva att de liknar en av sina 

föräldrar mer än den andra, vilket dock inte behöver innebära att de okritiskt tar efter 

allt gällande förälderns attityder, roll eller intressen. Däremot kanske de färgas av dessa, 

och även delar en del intressen och attityder i och med identifieringen till föräldrarna 

(jfr. Berger & Luckmann, 2011).  Betty upplever att hon är väldigt lik sin mamma, 

åtminstone när det handlar om livsstilen, vilket tycks påverka henne på så vis att hon i 

princip räknar med att själv få diabetes typ-2. Denice å andra sidan menar att hon är lik 

sin pappa som inte har diabetes, vilket tycks medföra att hon inte påverkas lika starkt av 

att mamman har diabetes typ-2.  



                                                                           28 

 

5.3.2 Eventuella livsstilsförändringar vid diabetes typ-2 

Respondenterna fick även frågor om hur de tror att deras livsstil skulle påverkas om de 

fick diabetes typ-2 i framtiden. 

 

”Kanske att jag skulle få sluta att äta godis över huvudtaget och för all framtid, 

men jag tror inte att det skulle påverka så mycket, kanske att man hade få äta 

mellanmål för att stabilisera (… ) men som den vanliga maten hade jag nog inte 

ändrat så mycket det tror jag inte.” (Christian, 32 år)  

 

När respondenterna resonerade runt frågan om hur de tror att de skulle förändra sin 

livsstil om de fick diabetes typ-2 så ansåg de att det skulle kunna ske några mindre 

förändringar. Till exempel menade Christian att hans matvanor troligen inte skulle 

ändras speciellt mycket, däremot kanske han skulle äta mindre godis och fler 

mellanmål. Övriga respondenter förde ett liknande resonemang om att de troligtvis 

skulle göra små förändringar gällande både kostvanor och motion. Att ändringarna i 

livsstil inte skulle bli speciellt stora kan bero på att respondenterna tidigare uttryckt att 

de anser sig ha relativt hälsosamma livsstilar i dagsläget. Samtidigt kan det vara en 

komplicerad fråga att svara på eftersom respondenterna inte har diabetes typ-2 i 

dagsläget vilket kan göra det svårt för dem att anta hur de skulle reagera om de fick det.   

Enligt modellen HBM (Tones & Green, 2004, s.81) krävs bland annat att individen 

känner att de ändringar man genomför effektivt kan förebygga att drabbas av den 

negativa händelsen, i det här fallet diabetes typ-2, samt att händelsen upplevs som 

allvarlig. Om respondenterna skulle få typ-2 diabetes skulle deras livsstilsval kunna 

påverkas av att det primära inte längre handlar om att undvika diabetes, utan däremot att 

minska riskerna för följdsjukdomar. Då skulle livsstilen kanske snarare påverkas av 

huruvida respondenterna upplever risken för följdsjukdomar som allvarlig eller 

obetydlig. 
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6. Diskussion 

Diskussionen kommer att föras utifrån föregående presentation av resultat och analys 

kopplat till undersökningens syfte och frågeställningar. 

 

Överlag tycktes respondenternas uppfattning vara att hälsa innebär en generell balans i 

livet. Till stor del liknade respondenternas definitioner av hälsa den beskrivning som 

WHO (1948) gjort. Däremot talade inte respondenterna om ett totalt tillstånd av 

välmående, som WHO (1948) uttrycker det, utan riktade sig mer mot att det skulle 

finnas en balans mellan fysiska och psykiska faktorer för att uppnå hälsa. I anknytning 

till den egna hälsan beskrev respondenterna en del handlingar som det menade kunde 

påverka deras hälsa. Vad dessa handlingar innebar skilde sig åt mellan respondenterna, 

då det exempelvis å ena sidan kunde innebära att äta så ”rätt” som möjligt eller å andra 

sidan att äta det som var gott, men inte nödvändigtvis ansågs rätt. Att handlingarna 

skiljde sig åt mellan respondenterna kan såklart bero på flera olika faktorer. Till 

exempel kan vanor vara svåra att förändra, men det kan även bero på vilket värde 

individen tillskriver vissa förändringar och handlingar. Den självupplevda hälsan bland 

respondenterna beskrevs som relativt god, trots att de angav något skilda 

tillvägagångssätt för att uppnå hälsa.  

 

Respondenterna ansåg att nuvarande livsstil till största del hade en positiv inverkan på 

deras hälsa. Erfarenheter som respondenterna hänvisar till under uppväxten har i vissa 

avseenden präglat vanor och beteenden som beskrivs i deras nuvarande livsstil (jfr. 

Miller & DiMatteo, 2013). Främst låg de tidigare erfarenheterna till grund för 

respondenternas val av livsmedel samt motionsform senare i livet, dock uttryckte 

respondenterna en medvetenhet om hälsofördelar de fått, eller skulle kunna få, vid 

genomförande av livsstilsförändringar. I de fall som respondenterna genomfört 

förändringar i kost- och motionsvanor motiverades dessa som fördelaktiga för hälsa och 

viktnedgång. De respondenter som fokuserade på att främja hälsa eller förebygga 

livsstilssjukdomar tycktes uppleva mindre motstånd till att genomföra 

livsstilsförändringar (jfr. Tones & Green, 2004). En av respondenterna uttryckte viss 

ovilja mot att ändra sin kost, vilket inte nödvändigtvis behöver bero på socialisationen 

under barndomen. En möjlig förklaring kan vara att respondenten inte vill att vardagen 

ska påverkas av oro för eventuella framtida hälsoproblem. Oavsett vilka beteenden den 

nuvarande livsstil resulterade i så tycktes respondenterna överlag uppleva att de var 
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nöjda med den. Den livsstil respondenterna beskrev under uppväxten uppfattades i vissa 

avseenden som mindre hälsosam i jämförelse med den nuvarande. I första hand var det 

kosten de respondenterna beskrev som mindre hälsosam när de bodde hemma, vilket de 

tror kan bero på att föräldrarna hade liten kunskap om  hälsosamma matvanor. De egna 

kunskaperna om kost har respondenterna främst erhållit genom studier, vänner, 

kollegor, media och kostrådgivare. Således påvisar detta att vanor grundade i 

barndomen kan omprövas och förändras på grund av en ständig kontakt omvärlden 

vilket leder nya erfarenheter (jfr. Berger & Luckmann, 2011). 

 

För några av respondenterna hade deras erfarenhet av att ha en förälder med diabetes 

typ-2 påverkat hur de värderar den egna risken att drabbas. Detta på grund av att de 

identifierade sig med den diabetessjuke föräldern gällande sin aktiva livsstil men 

framför allt i avsaknaden av riskfaktorer. Därför upplever de som troligt att någon gång 

själva utveckla diabetes typ-2. Det som dessa respondenter fått erfara i och med att 

deras föräldrar insjuknade anser de gjort dem uppmärksamma på att diabetes typ-2 kan 

utlösas av ärftlighet och stress oberoende av övriga riskfaktorer (jfr. Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). Samtliga respondenter nämner ärftlighet och stress som 

riskfaktorer. Dessa riskfaktorer uppfattas dock som allvarligare bland de respondenter 

vars diabetessjuka föräldrar uppges sakna andra, kanske mer typiska riskfaktorer, 

exempelvis övervikt, inaktivitet och ohälsosam kosthållning. Bland de respondenter 

som uppfattade eventuella följdsjukdomar som allvarliga uttrycktes även en större oro 

för att drabbas av diabetes typ-2. Tidigare erfarenheter av följdsjukdomar kan troligen 

spela en viss roll för hur allvarligt respondenterna ser på dessa. Trots att det i nuläget 

kan urskiljas en del skillnader mellan respondenternas livsstilar menar samtliga att de 

troligen skulle behålla en liknande livsstil om de själva får diabetes typ-2. En mer 

restriktiv hållning gentemot godis och bakverk menar dock respondenterna att de skulle 

inta om de hamnar i ett sådant läge. De små förändringarna kan bero på att samtliga 

respondenter menar att de trivs med sin nuvarande livsstil och troligen uppskattar den 

som tillräckligt hälsosam för att inte ha någon direkt negativ inverkan på hälsan. 

Huruvida respondenterna har tidigare erfarenheter från kost- och medicinbehandlad 

diabetes typ-2 kan möjligen även bidra till hur stort värde de tillskriver eventuella 

livsstilsförändringar i förhållande till medicinering. 
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Efter att ha genomfört den här undersökningen vore det intressant att gå vidare med om, 

och i så fall hur, hälso- och sjukvården informerar typ-2 diabetiker och deras anhöriga  

om sjukdomen samt de möjligheter och svårigheter som finns med att förebygga den.  
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Bilagor 
 
Bilaga A Intervjuguide 
 
Bakgrund  

Berätta lite om dig själv 

Berätta om hur du ser på din livsstil 

Vad är hälsa för dig? 

 

Livsstil - Fysisk Aktivitet 

Var du fysiskt aktiv under uppväxten? På vilket sätt? Varför/varför inte? 

Hur pratade dina föräldrar om fysisk aktivitet och motion under din uppväxt? 

Påverkades dina motionsvanor av andra i din omgivning förutom föräldrar? 

Har dina motionsvanor någon gång förändrats? 

 När/varför/hur? 

Vad tror du har påverkat dina vanor av att röra på dig mest? 

Hur ser du på dina motionsvanor idag? 

Hur upplever du att din fysiska aktivitet påverkar din hälsa? 

Hur tror du att dina motionsvanor skulle påverkas om du fick typ-2 diabetes? 

 

Livsstil - Kost 

Hur var dina matvanor under uppväxten? 

Hur pratade dina föräldrar om kost och matvanor under din uppväxt? 

Påverkades dina matvanor av andra i din omgivning förutom föräldrar? 

Har dina matvanor någon gång förändrats? 

 När/varför/hur? 

Vad tror du har påverkat dina matvanor mest? 

Hur ser du på dina matvanor idag? 
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Hur upplever du att dina matvanor påverkar din hälsa? 

Hur tror du att dina matvanor skulle påverkas om du fick typ-2 diabetes? 

 

Erfarenheter av typ-2 diabetes 

Berätta vad du vet om typ-2 diabetets. 

Hur har du fått den kunskap du har om typ-2 diabetes? 

Hur såg du på typ-2 diabetes innan din förälder fick sjukdomen? 

Ser du annorlunda på typ-2 diabetes efter att din förälder fick sjukdomen? 

 På vilket sätt? 

 Om inte, varför? 

Har du och din förälder pratat om typ-2 diabetes? 

Ser du några risker med typ-2 diabetes? 

 Varför? 

 Hur har det påverkat dig? 

Är du orolig att själv drabbas av typ-2 diabetes? 

 Varför/varför inte? Hur har det påverkat din livsstil? 

Hade din förälder typ-2 diabetes under din uppväxt? 

Har du några minnen från barndomen om sjukdomen? 

Hur talade dina föräldrar/andra vuxna om typ-2 diabetes när du var barn? 

Hur skulle du beskriva din kunskap om hälsa? 

Har du sett din kunskap som en tillgång för ditt eget hälsoarbete?  

På vilka sätt har du fått den kunskap du har om hälsa?  

Kommer du på några andra tillgångar du har som kan ha påverkat din hälsa (förutom kunskap 

om hälsa)?  

 

Kontakt med vården 

Berätta om hur du upplever att vården informerat dig om typ-2 diabetes. 
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Har du någon gång bett om att bli informerad gällande typ-2 diabetes? 

 Har du funderat på att göra det? 

 Varför/varför inte? 

Har du varit i kontakt med vården p.g.a. att du har en förälder med typ-2 diabetes? 

Om du fick information genom vården, vilken typ av information skulle du vilja ha? 

Hur tror du att information om typ-2 diabetes från vårdpersonal skulle påverka din livsstil? 
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Bilaga B Informationsbrev 
 

 

 

Deltagare till examensarbete sökes 

 

Hej, 

Jag ska nu skriva mitt examensarbete inom idrottsvetenskap på Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Syftet med studien är att få kunskap om hur vuxna individers livsstil, syn på hälsa och 

vårdkontakt påverkats av att ha en förälder med typ-2 diabetes.  

Mitt tillvägagångssätt kommer bestå av enskilda intervjuer. Intervjun beräknas ta ca en till en 

och en halv timme och genomförs enligt överenskommelse. Antingen vid ett personligt möte, 

över telefon eller som ett videosamtal.  

Den information du som deltagare ger mig kommer behandlas konfidentiellt och bli 

anonymiserat i det färdiga arbetet. Som deltagare kan du när som helst, utan krav på 

förklaring, avbryta din medverkan i undersökningen.  

Jag söker dig som 

 är över 18 år och har flyttat hemifrån 

 har förälder/föräldrar med typ-2 diabetes. 

Alla som känner igen sig i ovan nämnda kriterier är välkomna att delta. Den information som 

samlas in kommer ligga till grund för mitt examensarbete på kandidatnivå i idrottsvetenskap.  

 

Om du vill delta i studien eller har frågor om den, kontakta då mig.  

Med vänliga hälsningar, 

 

Rose-Marie Frölander, rf222bc@student.lnu.se 

 


