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Sammanfattning 

 

Innan insulinets upptäckt 1920 behandlades diabetespatienter med lågkolhydratkost. Enligt 

tidigare forskning om lågkolhydratkost framkom bra resultat gällande det minskade insulin 

behovet och förbättrade HbA1c värden. Omvårdsteoretikern Dorothea Orems 

omvårdnadsmodell innebär att en människa utför handlingar för sin egen skull för att 

upprätthålla hälsa. Människor med diabetes typ 2 har stort ansvar gällande 

egenvårdsaktiviteter för att öka välbefinnande och hälsa. Syftet med studien var att beskriva 

erfarenheter av egenvård hos människor med diabetes typ 2 som äter LCHF-kost. Studien 

hade en kvalitativ ansats med en beskrivande design. Undersökningsgruppen bestod av 

bloggande vuxna kvinnor med diabetes typ 2 som äter LCHF-kost som egenvård av sin 

sjukdom. Det insamlade materialet i studien analyserades i en latent kvalitativ innehållsanalys 

som resulterade i ett tema och två kategorier. Huvudresultatet i föreliggande studie visar att 

individerna bakom bloggarna kände stöd från sjuksköterskan gällande kostomläggningen. 

Den positiva attityden hade stärkt bloggarna i sin förändring mot bättre hälsa. Trots förbättrad 

hälsa och stabilare blodsocker märkte bloggarna en dålig attityd från läkarna. Slutsats: 

sjukvårdens uppfattning av LCHF-kost är att den ses som en kortvarig ”diet” inte som en 

kostbehandling. Studien visar hur patienterna påverkas positivt av LCHF, hur de förbättrat 

hälsan och utvecklat en bättre egenvård. Tack vare sjuksköterskornas stöd av patienternas val 

av egenvård förbättrades hälsan hos dessa människor, utan detta stöd finns risk att deras 

känsla av egenansvar minskar. 
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Abstract 
 

Before insulin's discovery in 1920 diabetic patients were treated with low carbohydrate diets. 

According to previous research about low carbohydrate diets good results regarding the 

reduced insulin need and improved HbA1c values was shown. 

Dorothea Orem’s nursing model means that a person performs acts in its own interests to 

maintain health. People with type2 diabetes have large responsibility regarding self-care 

activities to improve well-being and health. The aim of the study was to describe the 

experiences of self-care in people with type 2 diabetes who eat LCHF-diet. The study has a 

qualitative approach with a descriptive design. The blogs consists of adult women with type 2 

diabetes who eat LCHF-diet to self-management their disease. The materials in the study were 

analyzed by a latent qualitative content analysis that resulted in a theme and two categories. 

The main results concluded that bloggers felt support from the nurse regarding dietary 

change. The positive attitude has strengthened the bloggers towards better health, despite 

improved health and stable blood sugar they get bad attitudes from the doctors. Conclusion: 

the healthcare’s idea of LCHF is that it is seen as a short-term "diet” not a dietary treatment. 

The study shows how patients are affected positively by LCHF, how they improved health 

and developed a better self-care. Thanks to the nurses support of patient’s choice of self-care 

improves the health of these people, without this support there is a risk that their sense of 

responsibility is reduced. 
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1 Introduktion 

 

Innan insulinets upptäckt 1920 behandlades Diabetes Mellitus patienter med lågkolhydratkost. 

Studier gjordes redan då om kosten kunde få diabetiker att leva ett så normalt liv som möjligt.  

Kosten hjälpte patienter undgå att gå ner i ketoacidos och riskera att hamna i koma(1,2). 

Övervikt och diabetes ökar i Sverige, trots ökad kunskap om kostens betydelse och 

uppkomsten av diabetes(3). 

 

1.1 Egenvård och utbildning 

 

Enligt socialstyrelsen har människor med diabetes typ 2 har ett stort ansvar när det kommer 

till egenvårdsaktiviteter gällande flera komponenter såsom läkemedelsbehandlingen, kosten 

och motionen för att öka välbefinnande och hälsa. Sjukdomen har en stor påverkan på dessa 

människors liv. Det krävs ofta stora förändringar i en diabetikers levnadsvanor, därför är det 

viktigt med en bra kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan. Sjuksköterskan 

måste individanpassa utbildningen för att hjälpa patienten uppnå en bra egenvård, bygga en 

stabil grund för patienten att lära sig om sin nya livssituation. Enligt de nationella riktlinjerna 

för diabetesvården(2010) är målet med utbildningen av egenvården till diabetespatienter att 

utveckla patienternas kompentens, gällande diagnosen och dess behandlingar för att minimera 

riskerna för komplikationer. Förutom utbildningen som sjuksköterskan ger är det viktigt att 

patienter erbjuds uppföljning och vidare utbildning. Patienten behöver känna tillit till sin 

behandlande sjuksköterska för att uppnå bästa resultat.  Stor vikt läggs även på sjuksköterskan 

att hon/han ska vara uppdaterad om nya rön inom diabetesvården och om nya sätt att förmedla 

ny och uppdaterad information gällande egenvården enligt Socialstyrelsen(4). Eftersom 

egenvård består av flera aktiviteter så har författarna till föreliggande studie valt att benämna 

kosten som en egenvårdsaktivitet.  

1.2 LCHF 

 

LCHF står för Low Carbohydrate High Fat(låg kolhydrat nivå och högt fett innehåll)(5). I 

Sverige presenteras många åsikter om detta ämne i massmedia. Författarna vill belysa detta 

ämne ur ett patientperspektiv. 
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Dr. Annika Dahlqvist är förespråkare för att LCHF är en bra diet mot ohälsa och övervikt. 

Hon anser att kosten förbättrar många sjukdomar och minskar risken för följdsjukdomar. Hon 

förespråkar LCHF i media och på sin blogg www.annikadahlqvist.com. 

Livsmedelsverket i Sverige anser att LCHF-kosten kan ge biverkningar som förstoppning pga. 

fiberfattigt innehåll. De anser även att högt fettinnehåll kan orsaka höjningar av 

kolesterolet(5). 

 

1.3 Kost 

 

LCHF-kost kan delas in i olika kategorier beroende på hur sträng avhållsamheten från 

kolhydrater är. 

 Max ca 10 gram kolhydrater om dagen = strikt LCHF 

 Max ca 25 gram kolhydrater om dagen (5 E%) = Normal LCHF 

 Max ca 50 gram kolhydrater om dagen (10 E%) = Övre gräns för LCHF 

 100 gram kolhydrater om dagen (ca 20 E%) = Kolhydratreducerad kost 

 30 E% kolhydrater om dagen, eller mer räknas som = Kolhydratbaserad kost = 

(traditionell kost)(6).   

E% står för energiprocent av det som kommer från protein, fett och kolhydrater(7,8).           

Traditionell diabetes kost går ut på att äta enligt tallriksmodellen som rekommenderas till alla 

människor i Sverige(9). Ett dagligt energiintag på 2225 kcal ger ca 15E% från protein, ca 

30E% från fett och ca 55E% från kolhydrater(10) 

 

1.4 BMI 

 

Tidigare forskning(11) anser att patienter inte uppnår särskilt stora förbättringar i de 

biologiska markörerna genom låg kolhydrat kost. Vikten(12) är det som ändras mest vid 

lågkolhydrat kost. BMI mäter undervikt, normalvikt och övervikt. Normalt vikt ligger mellan 

18.50 - 24.99 på BMI skalan. BMI räknas ut genom att dividera vikten med längden upphöjt 

till 2 (kg/m2)(13). 
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1.5 HbA1c 

 

HbA1c är ett blodprov som tas för att mäta blodsockernivån över tid ca 8-12 veckor. 

Provet analyseras för att se hur mycket glukos de röda blodkropparna innehåller, då glukos 

fastnar på hemoglobinet. 

Målvärdet fram till femtioårsåldern ligger mellan 27-42mmol/mol för personer utan diabetes 

och efter femtio år är normalvärdet mellan 31-46mmol/mol. För en person med diabetes 

ligger målsättningen på detta värde under 52mmol/mol(14). 

I en forskningsstudie från Japan(15) om diabetes typ 2 patienter och lågkolhydratkost 

jämfördes två grupper (traditionell kost grupp 1 och lågkolhydratkost grupp 2). Forskningen 

påvisade skillnader i HbA1c: Grupp 1 uppvisade höjda värden efter 2 år medan grupp 2 

uppvisade bättre värden. Båda grupperna gick ner i BMI men i grupp 2 minskade BMI värdet 

mest. I en svensk studie(16) med diabetespatienter som behandlats med insulin, pågick under 

6 månader med två grupper. En grupp med 17 deltagare som åt lättprodukter och en annan 

grupp med 18 deltagare som åt kolhydratreducerad kost. Studien på dessa deltagare visade att 

viktminskningen var likartade. Endast deltagarna i gruppen med kolhydratreducerad kost 

uppvisade minskade insulindoser. Enligt en kanadensisk lågkolhydratkoststudie(17) finns risk 

att patienter överskattar kolhydratbehovet vilket resulterar i en försämrad blodglukosnivå. 

Ytterligare en studie(18) som visar på dåliga effekter av LCHF-kost, visar att vissa patienter 

fick ketoacidos pga. att insulinbehovet minskade så kraftigt att levern inte kunde hålla tillbaka 

syra bildningen. 

 

1.6 Ketoacidos 

 

Ketoacidos innebär att insulinbrist leder till att cellerna inte kan tillgodose glukosen ifrån 

blodet.  Kroppen bryter ner fett som energi och en biprodukt av processen blir ketonkroppar, 

som i stora mängder är farligt för kroppen pga. att kroppen försuras vid insulinbrist. Förloppet 

kan leda till koma, vilket sker hos patienter med diabetes typ1 pga. att dessa patienter inte har 

någon egen insulinproduktion. Patienter med diabetes typ 2 har fortfarande en liten 

insulinproduktion(2).  
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1.7 Blogg 

 

En blogg är som en dagbok online där människor kan ventilera sina åsikter och tankar. Blogg 

är en förkortning av ordet webblogg. När personer bloggar skriver man om sig själv och sina 

erfarenheter och upplevelser. 

 

1.8 ”Cyber nursing” 

 

Cyber nursing är ett sätt att diskutera och ventilera erfarenheter om sin sjukdom, dess 

behandlingar och nya infallsvinklar, dessa diskussioner pågår online. Det liknar en traditionell 

stödgrupp som ofta rekommenderas av sjukvården. Användarna på dessa forum online stödjer 

varandra genom att vara ”experter” inom olika områden t.ex. kost eller 

behandlingsalternativ(19,20). 

 

1.9 Dorothea Orem 

 

Författarna har valt Dorothea Orem som omvårdnadsteoretisk grund pga. hennes teori om 

egenvård och utbildning. Orem (1914-2007) har skrivit boken Nursing: Concept of practice 

som gavs ut 1971. I den boken presenterade Orem för första gången sin teori om egenvård.  

Egenvård är ett viktigt begrepp i Dorothea Orems omvårdnadsmodell. Egenvård innebär 

enligt Orem att en människa utför handlingar för sin egen skull för att upprätthålla 

välbefinnandet, hälsa och liv. I detta sammanhang förklarar Orem att om det finns obalans i 

människans egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsningar skapas en egenvårdsbrist. 

Sjuksköterskans roll är att hon ska vara stödjande och undervisande för att hitta en balans i 

egenvården för att minimera risken för egenvårdsbrist(21). 

Dorothea Orems definition av konsensusbegreppen. Människan är en tänkande, handlande 

och kapabel varelse som har förmågan att lära och utvecklas men ibland har behovet av stöd 

för att återupprätta sin egenvårdskapacitet. Patienten ska ha ett fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och vara sjukdomsorienterad för att ha kontroll över sin hälsa. Miljön kring en 

patient bör främja individens tillfrisknande och målet är att bli oberoende så att patienten 

klarar av sin egenvårdsaktivitet. Den omvårdnadsfokuserade delen som sjuksköterskan har 

ansvar för är att främja egenvården och kapaciteten hos patienten samt stödja individen för att 

få tillbaka sin egenvårdande förmåga(22,23). 
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1.10 Problemformulering 

 

I Sverige finns ca 300 000 personer som har diagnos diabetes typ 2(3). Författarna har valt att 

studera kostbehandling hos diabetespatienter pga. delade åsikter om LCHF-kost och diabetes. 

Lågkolhydratkost har visat sig ha god effekt hos diabetiker med typ 2. Ändå finns det ett stort 

motstånd till LCHF-kost som egenvård. Dagen studier är relativt kortsiktiga, inga 

långtidsstudier finns om LCHF-kost och dess långtidseffekter. 

Forskningen idag tar till största del upp de medicinska aspekterna som t.ex. biologiska 

markörer. Den omvårdnadsfokuserade delen som sjuksköterskeprofessionen innebär studeras 

inte i samma utsträckning. Det saknas i dagens läge studier som baseras på kvalitativa 

metoder, författarna till föreliggande studie har valt att fokusera på diabetespatienternas 

erfarenheter av denna kosthållning. 

 

1.11 Syfte 

 

Syfte: Författarna vill beskriva erfarenheter av egenvård hos kvinnor med diabetes (typ 2) 

som äter LCHF- kost 

 

2 Metod 

 

2.1 Design 

 

Föreliggande studie har en kvalitativ ansats med en beskrivande design(24).  

 

2.2 Urvalsmetod/Undersökningsgrupp 

 

Ett ändamålsenligt urval enligt Polit och Beck(2012) har används för att hitta bloggar från 

Sverige och andra delar av världen. Bloggarna ska överensstämma med de valda inklusion 

och exklusionskriterierna. 

Inklusionskriterierna: Diabetes typ 2 patienter, manliga och kvinnliga bloggare, öppna 

bloggar, 18 år och äldre, diagnos i minst tre år. Använt sig av LCHF-kost som egenvård och 

har bloggat om detta minst i fyra månader. 

Exklusionskriterierna: Individerna bakom bloggarna har inte enbart ätit LCHF-kost för 

viktnedgång utan primärt använts som egenvård av sin sjukdom.  
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Författarna sökte fram tio bloggar som handlade om diabetes och LCHF-kost. Två bloggar 

föll bort pga. att de inte föll inom ramarna för inklusionskriterierna. Författarna till 

föreliggande studie har gjort blogganalys på åtta bloggar med 4-17 A4 sidor per blogg. Detta 

för att motsvara en transkriberad intervju mängd. Detta kriterium resulterade i ännu ett 

bortfall pga. för lite material som motsvarade studiens syfte. Ytterligare en blogg som svarade 

på inklusionskriterierna söktes fram genom sökmotorn Google. Även denna blogg 

analyserades utifrån samma metod som de andra bloggarna.  

  

Bloggarna bestod av vuxna kvinnor, 18 år och äldre. Bloggarna har diabetes typ 2 och är 

diagnostiserade sedan tre år. Författarna bakom bloggarna äter LCHF- kost och skriver om 

detta i sin blogg i minst sedan fyra månader tillbaka i tiden. Bloggarna var inte skrivna 

tidigare än 2009. Bloggarna finns tillgängliga fritt på nätet utan lösenord. Bloggarna har lästs 

igenom noggrant av författarna till föreliggande studie för att utesluta att bloggaren nämner att 

hon inte vill vara med i forskning. Bloggarna ska inte skrivas av anhöriga till bloggarna eller 

av de som äter traditionell kost, bloggarna ska inte enbart äta LCHF-kost för viktnedgång utan 

för egenvård av sin diabetes.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

 

Författarna till studien dumpade rådata från bloggar som ingick i studien, genom att kopiera 

material från bloggarna ner till Word dokument för att minimera risken att försvinner från 

webben. Utifrån LiLEDDA(25) metoden har författarna skapat en tabell för att öka strukturen 

i studien och maximera den systematiska processen. Detta genomfördes i ett Excel dokument 

med sex kolumner A-E. A innehåller bloggens webadress, B påvisar om författarna noggrant 

läst igenom materialet, C visar vilket språk bloggen är skriven på, D innehåller antal sidor 

dumpade i Word dokument och E innehåller antal sidor med analyserad data. Webadressen 

kommer ej synas i tabellen av etiska skäl(se tabell 1). 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Tabell 1 

Blogg Kontrolläst  Språk Antal 

sidor/rådata 

Antal sidor 

analyserad data 

A X  Svenska 10 5 

B X Brittiska 11 5 

C X Amerikanska  17 7 

D X Svenska 10 4 

E X Svenska 9 4 

F X Svenska 7 4 

G X Svenska 7 4 

H X Svenska 4 2 

 

2.4 Tillvägagångssätt: 

 

Under vecka 4 och 5, 20/1-28/1 sökte författarna genom Google efter bloggar med sökorden: 

Diabetiker, LCHF, blogg även engelska sökord har använts: Diabetes, Low Carb High Fat 

and blog. De svenska sökorden gav 38 800 resultat och de engelska sökorden gav 2 270 000 

träffar. Författarna till föreliggande studie gick igenom de hundra första resultaten. Bloggarna 

har genomgåtts av författarna för att styrka att de motsvarar syftet. författarna utser 

ändamålsenligt bloggar de avser ska vara med, utifrån inklusions och exklusionskriterierna. 

Författarna till föreliggande studie har följt dessa bloggare under 4-12 månader(24). 

 

2.5 Dataanalys 

 

En manifest analys påbörjades men efter att analysen blev färdig framkom ett genomgående 

tema. Författarna använde då en latent kvalitativ innehållsanalys(24,26) som innebär en 

djupare tolkning av texten för bearbetning och analysering av det insamlade materialet. 

Materialet dumpades d.v.s. kopierades från bloggarna ner till ett Word dokument och 

nummerkodades från 1-8. I det dumpade Word dokumentet togs onödigt material bort som 

t.ex. kommentarer från andra användare, bilder och logotyper som tillhör bloggen. 

Omedelbart därefter läste författarna enskilt igenom materialet, för att sedan tillsammans 

diskutera innehållet. Författarna delade upp bloggarna och letade fram meningsenheter, för att 

sedan diskutera och gå igenom bloggarna tillsammans. Varefter meningsenheter togs ut från 

respektive blogg i form av ordagranna stycken som motsvarar studiens syfte. 

Meningsenheterna färgmarkerades i Word dokumentet med det dumpade materialet, för att 
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kunna gå tillbaka i texten och se innebörden av meningsenheterna som tagits ut. För att 

minimera risken för tolkningsfel gällande översättningen från de internationella bloggarna har 

författarna till föreliggande studie har först översatt utifrån egna kunskaper inom det engelska 

språket senare tagit hjälp av amerikanskt/engelskt lexikon (27,28)vid översättningen till 

svenska under analysprocessen. 

Kondensering påbörjades för att ta bort ”onödighetsord” och talat språk, i den mån det fanns i 

materialet. Att kondensera en bloggtext är komplicerat, då talspråk inte finns i skrift på 

samma nivå som talade intervjuer innehåller. Så småningom kodades materialet i korta 

meningar som speglar innehållet. Efter kodningen påbörjades subkategoriernas indelning. När 

subkategorierna framkommit skrevs materialet ut och klipptes isär. Detta för att dela upp dem 

i likartade subkategorier för att senare dela in dem i kategorier. Subkategorier är ytterligare 

indelning av kärninnehållet i kondenseringen för att underlätta analysen. Den kvalitativa 

innehållsanalysen stöds av en tabell (25,26,29). Tabellen kommer ej att redovisas för att 

minska risken att bloggarna identifieras. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Etiska rådet vid Högskolan i Gävle har beslutat att vid en blogganalys med öppna bloggar 

som är fritt tillgängliga på webben, behöver ej tillstånd sökas. Pga. att bloggarna redan är 

öppna för allmänheten.  

Begreppet blogganalys är ett relativt nytt sätt att forska och i och med detta finns det lite 

beskrivet om riktlinjer från Högskolan i Gävle. Dock har bloggarna lagt ut sitt material på 

nätet för att sprida sina tankar och erfarenheter online, så allmänheten ska ta del av deras 

information. Således har inget samtycke från bloggarna inhämtats. Vilket har dubbelkollats 

genom att söka dessa bloggar via Google för att se om de går att hitta utan lösenord(30).  

Författarna har avidentifiera materialet för att minimera risken att läsare av föreliggande 

studie hittar varifrån det ursprungliga materialet härleds ifrån. Därav den valda presentationen 

av resultatet utan sökbar data. Då svenska citat kan kopplas till en specifik blogg har de inte 

skrivits ut i resultatet, dock har utdrag av text tagits från bloggen och omarbetats för att 

minimera risken för att individen bakom bloggen ska kunna spåras. De engelska bloggarna 

har utdrag som översatts till svenska, så de ej blir sökbara på nätet(24). Materialet har endast 

författarna och handledaren tagit del av. Materialet har handlagds konfidentiellt dvs. ingen 

information som kan göra personen sökbar kommer att skrivas ut(31). Materialet sparas på ett 

USB-minne och förvaras inlåst där endast författarna har tillgång till det låsta skåpet. Allt 
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material som tillhör bloggarna kommer kasseras/raderas från USB-minnet 6 månader efter 

studien är klar(24,25). 

 

3 Resultat 

 

Redovisning av studiens resultat kommer att ske i löpande text. Författarna har genomfört en 

latent innehållsanalys som identifierade ett genomgående tema ”Att använda kosten som 

egenvårdsaktivitet för ökad hälsa”. Kategorierna som identifierats under temat är ”Hur 

attityder och känslor påverkar den fysiska och psykiska hälsan” och ”Hur kroppen reagerar 

vid LCHF-kost som egenvård”. Inom respektive kategori återfanns ett antal subkategorier, 

dessa kommer att redovisas i figur 1 nedan. Utdrag från de svenska bloggarna användes, 

översatta utdrag från de engelska bloggarna används i resultatet för att styrka trovärdigheten.  

Det genomgående tema som framkommit i föreliggande studie är: Att använda kosten som 

egenvårdsaktivitet för ökad hälsa. Personerna som omfattar denna studie är inriktade på att 

förbättra sin hälsa genom att ändra sin kost från den mer traditionella diabeteskosten till den 

mer omtalade LCHF-kosten. Kategorierna kommer beskrivas ingående i studien. 

 

 

 

Figur 1. Tema med kategorier och subkategorier 
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3.1 Hur attityder och känslor påverkar den fysiska och psykiska hälsan  

 

Denna kategori kommer att redovisas i tre subkategorier. Vilket är positiva och negativa 

attityder, positiva och negativa känslor och traditionell kost. Kategorin speglar positiva och 

negativa attityder, attityder kring traditionell kosthållning och positiva och negativa känslor 

som påverkar och influerar bloggarnas hälsa. 

Bloggarna skriver att de känner positiv respons när de har diskuterat sina egenvårdsaktiviteter 

med sina diabetessjuksköterskor när det gäller LCHF-kost. Bloggarnas erfarenheter visar att 

diabetessjuksköterskor med positiv attityd inte alltid har förespråkat LCHF-kost men inte 

ändå visat sig vara motståndare till LCHF som kosthållning. Bloggarna medgav att denna 

positiva attityd har gett dem stöttning i sin förändring mot en bättre hälsa. Vidare har analysen 

kommit fram till hur positiva känslor har en påverkan på hälsan, t.ex. några bloggare medger 

att de känner mindre sug efter kolhydrater tack vare LCHF-kost och det i sin tur ger en positiv 

känsla och en bättre följsamhet till den nya kosten. Ett mindre antal av bloggarna anser sig ha 

fått en bättre självbild tack vare LCHF-kosten och viktnedgången till följd av 

kostomläggningen. 

Hälften av bloggarna påvisade att de har fått en bättre psykisk hälsa i och med 

kostomläggningen. Den förbättrade psykiska hälsan syns i det sätt de skriver sina blogginlägg, 

om vad de har uppnått med den nya kosten och hälsan. 

 

En rolig sak hände mig ikväll, jag insåg att jag är lycklig! Jag hade känt mig låg i flera år, tre 

år för att vara mer exakt, men sedan jag började äta LCHF har mitt humör successivt lyfts 

och jag mår bra(utdrag blogg 4) 

 

 

De negativa attityderna bloggarna har mött enligt analysen, gäller först och främst från 

läkarna. Bloggarna skriver att läkarna har en negativ inställning till deras val av LCHF-kost 

som egenvårdsaktivitet, trots förbättrad hälsa som resultat. 

 

Diabetessköterskan stöttar mig..Min läkare protesterar ivrigt. Hon fick mig att avbryta förra 

gången (utdrag blogg 1) 

 

Enligt författarna till föreliggande studie beror det troligen på att läkarna går efter 

Livsmedelsverkets rekommendationer angående kost. Vilket har resulterat i att merparten av 
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bloggarna struntar i läkarnas råd och fortsätter med sin LCHF- kost. En av bloggarna 

påpekade den bristfälliga informationen sjukvården gav om LCHF-kost och dess fördelar och 

nackdelar. Nackdelar nämns enligt bloggaren i större utsträckning än fördelarna. 

 

Författarna har även stött på bloggare som känner negativa attityder från närstående pga. 

anhörigas bristande kunskap om kostens betydelse vid egenvården av diabetes typ2. Det beror 

på den dåliga tilliten som anhöriga har gentemot bloggares val av egenvårdsaktivitet. 

Kosten har även visat negativa känslor då merparten känner oro över att de ska ramla tillbaka 

till gamla vanor och i sin tur dö av komplikationer av sin sjukdom. Oron för följdsjukdomar 

ger en större följsamhet till den nya kosten.  

Bloggarna oroar sig även över att den nya kosten är dyrare än vanlig traditionell kost. Men har 

visats sig senare vara ett misstag då kostnaderna varit lika pga. att bloggarna äter mindre än de 

gjort innan kostomläggningen. 

 

Det känns som att vi spenderar en förmögenhet på mat, men i verkligheten vet jag att det 

egentligen inte går att jämföra med mig ätandes ute ibland två gånger om dagen och sedan 

äta en smörgås hemma… (utdrag blogg 5) 

 

Bloggarna uttrycker dock negativa känslor över att äta för mycket kalorier, då den nya kosten 

innehåller större mängd kalorier än den traditionella diabeteskosten. Bloggarna kommer till 

insikt när den de äter mindre portioner av den nya kosten och resultatet blir att de mindre 

portionerna inte ger det stora överflödet av kalorier som de tidigare trott.  

 

Även stress har en stor inverkan på bloggarna, detta känner de en oro över. Stressen beror på 

kravet på den ökade planeringen av inköp, matlagning och svårigheten att ha tid att äta 

hemlagad mat vid stressiga tillfällen. Några av bloggarna har uttryckt tvivel/förvirring i sina 

bloggar pga. sen viktnedgång och dålig information om hur kroppen reagerar vid en 

förändring av kosten. Den nya kosten ses inte alltid som ett bra alternativ av vården och då 

ges inte den informationen ut till bloggarna.   

 

En av bloggarna berättade om oförstånd i familjen, vilket gör att bloggaren känner ilska 

gentemot sin närståendes nonchalans i hennes val av egenvårdsaktivitet, detta påverkde i sin 

tur hennes psykiska hälsa då enda sättet att få hjälp med sina känslor kring kosten måste ske 

online. Några av bloggarna nämnde att i början av kostförändringen kände de sig trött och 
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svag och detta resulterade i negativa känslor kring sig själv och kosten. Detta fick många att 

tvivla på hur kosten skulle vara till hjälp när de mår som de gör. Tvivlet avtog dock och de 

negativa känslorna avtog i takt med att de fick bättre biologiska markörer, de blev piggare och 

en del minskade i vikt.  

 

Bloggarna har även diskuterat den traditionella kosten i sina bloggar, då flertalet börjat med 

tallriksmodellen när de fick sin diabetesdiagnos då sjukvården rekommenderade detta. De 

gånger de har ”fuskat” med sin LCHF-kost har de fallit tillbaka till traditionella kosten med 

mer kolhydrater och mindre fett detta pga. den lätta tillgängligheten på kolhydratrik mat och 

att samhället i stort inte respekterat deras val av kost. Bloggarna gav uttryck för oro i samband 

med sociala aktiviteter som illustreras i utdraget nedan. 

 

...barnkalas idag...Mycket mat, tackade nej till detta, åt innan jag kom dit… Mycket fika, har 

en stor oro att inte kunna stå emot!(utdrag blogg 2) 

 

En av bloggarna hade aldrig lagat mat över huvudtaget endast ätit ute på restaurang som har 

bestått av de komponenter tallriksmodellen består av, det vill säga högt kolhydratinnehåll. 

Under tiden bloggaren åt mestadelens ute fick hon diagnosen diabetes typ2 och blev insatt på 

läkemedel men ingen hjälp från sjukvården med kosten d.v.s. ingen hjälp från en dietist. Hon 

skriver då om den okunskap hon tidigare haft om kostens betydelse för hälsan och när hon 

frågade om dietist ansåg läkaren att det inte behövdes då läkemedel fanns istället. Bloggaren 

lyssnade på sin läkares råd och fortsatte som vanligt utan förbättring trots läkemedel.   

 

En av de andra bloggarna skrev om känslan att vara ”fetträdd” innan starten med LCHF-kost 

då hon hela sitt liv hört att fett är farligt och ger en större risk att bli sjuk, bloggaren åt då 

endast fettsnåla alternativ. Trots detta insjuknade bloggaren i diabetes, hon bestämde sig då 

för att äta LCHF-kost för att se om detta kunde hjälpa att förbättra hennes hälsa och diabetes. 

Merparten av bloggarna uttryckte sina åsikter om rädsla att falla tillbaka till den traditionella 

kosten och kolhydratberoendet, som fick dem att bli sjukare. Det i sin tur har gett en större 

följsamhet till den nya kosten enligt bloggarna  

 

3.2 Hur kroppen reagerar vid LCHF-kost som egenvård för ökad hälsa 
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I denna kategori kommer det att redovisas tre subkategorier vilket är biologiska markörer, 

LCHF-kost och vikt.  Kategorin speglar hur bloggarna utvecklas och lär sig hur kroppen 

reagerar och förändras över tid med LCHF-kost. Som i sin tur förbättrar bloggarnas psykiska 

och fysiska hälsa. 

 

Alla bloggare skrev att de har en vilja att få ett stabilare och lägre blodsocker. Det är därför de 

valt att gå över till en lågkolhydrat kost för att kunna hantera sin diabetesdiagnos då tidigare 

koståtgärder inte fungerat, och minska riskerna för att utveckla följdsjukdomar till följd av det 

förhöjda blodsockret. Merparten av dessa har fått ett bättre och stabilare blodsocker över tid 

tack vare kostomställningen, flertalet har även fått minska sin medicinering till följd av det 

stabilare blodsockret. Vilket en av bloggarna redovisade i utdraget nedan.  

 

 2009 HbA1c 51 mmol/mol  

 2010 HbA1c 49 mmol/mol  

 2011 HbA1c 37 mmol/mol  (utdrag blogg 8) 

 

En mindre del av bloggarna har legat still på sin blodsockernivå eller fått ett högre blodsocker 

till följd av kostförändringen pga. att de ätit för stor mängd kolhydrater i jämförelse med 

LCHF-kostens riktlinjer. Bloggarna beskriver en svårighet att tolka dessa riktlinjer. 

 

...1 kilo + senast och sockret så klart heller inget bättre...fundering?? gör jag något fel, 

ändrar nu mitt kostintag till endast två gånger om dagen. Jag behöver hjälp att kolla upp vad 

som gör att jag går upp i vikt istället för att gå ner i vikt… (utdrag blogg 3) 

 

Bloggarna diskuterar om att de behöver minska kolhydraterna ännu mer än vad som var tänkt 

från början. Detta för att kunna kontrollera hälsan och blodsockret ännu bättre än vad de 

kunde uppnå med den kolhydratgräns de hade innan.  

Merparten av bloggarna skriver att de äter mindre portioner nu när de går på en 

lågkolhydratkost än innan då de åt enligt tallriksmodellen. De skriver även att 

mättnadskänslan håller i sig längre när de äter LCHF-kost och att det resulterar i mindre sug 

efter att ”småäta” som i sin tur ger ett ostabilt blodsocker. 

En av bloggarnas erfarenheter är att det finns dåligt med variation på maten när man tar bort 

kolhydrater ur måltiden, bloggaren berättar även att hon är trött på att äta så mycket ägg, då 

detta är en basföda i denna kosthållning ingår den ofta i den mat som äts av en som äter 
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LCHF-kost. En av de andra bloggarna skriver om att hon går på en väldigt strikt lågkolhydrat 

kost, men under bloggandet berättas det vad som ingår i kosten under en dag så visar det sig 

att det lutar mer åt en övre gräns för LCHF. Detta beror på den dåliga kunskapen om 

innehållet i maten enligt bloggaren och den dåliga informationen sjukvården ger. Hälften 

nämner att de var småhungriga i början av sin kostförändring detta berodde på enligt 

bloggarna att de åt mer tidigare när de gick på den traditionella kosten. Tidigare åt de ofta av 

vana istället för att de var hungriga, denna omställning från att äta flera gånger per dag till att 

äta ca tre mål om dagen gjorde att de tänkte i början av omställningen på mat hela tiden. 

Denna omställning gjorde även att de fick minska på insulindoserna då de åt mindre portioner. 

Några av bloggarna skriver även om att de fått en bättre mag- och tarmfunktion efter 

omläggning av kosten.  

 

…tar inte så mycket insulin alls det är lika som igår, haft stabilt socker hela dagen. Är 

behagligt mätt i magen och är inte uppsvullen som jag var förut...( utdrag blogg 6) 

 

Detta skilde sig från deras första tanke om kosten, då de trodde att de skulle bli förstoppade 

pga. det låga fiberinnehållet i den nya kosten. 

Förutom kostens innehåll är det några som diskuterar informationen om LCHF-kost i sina 

bloggar. De pratar bland annat om svårigheter att få information om kosten från sjukvården, 

informationen är lättare att hitta på nätet samt att den dåliga kostinformationen gör att det blir 

svårt att planera inköp utifrån kostens innehåll.  

En av bloggarna skriver om att hon fått vitaminbrist pga. LCHF-kosten och börjat 

självmedicinerat med D-vitamin och magnesium, och när vissa vitaminrika födoämnen tas 

bort behövs kosttillskott tillföras. 

Ett annat dilemma vissa av bloggarna skrev om är att de tycker det är en utmaning när resten 

av familjen inte äter samma kost som dem. Dilemmat var när det kommer till planering och 

matlagning av flera olika maträtter. Detta tar både upp tid och energi som de beskriver att de 

inte alltid har.  

 

Om det inte varit för ungdomarna skull jag leva på ägg, men ungdomarna vill ha variation i 

maten, inte bara ägg!!...dessa kräsna ungdomar…vad är pasta mot smörägg? 

(utdrag blogg 7) 
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Merparten av bloggarna har skrivit i sina bloggar om att de har minskat i vikt över tid under 

sin lågkolhydrat kost. De har fått en viktminskning mellan 10 kg och 30 kg som de har 

beskrivit i sina bloggar. 

Detta beskrivs löpande i texterna som bloggarna har publicerat mellan sex månader och tre år.  

 

Jag har gått ner 25 kilo, gått från klädstorlek 54 till 46 och även blodsockret är på en icke 

diabetikers nivå…äter LCHF för att kontrollera blodsockret och diabetesen, viktnedgång är 

ett plus(utdrag blogg 4) 

 

En av de resterande bloggarna har ökat i vikt under sitt bloggande och detta berodde på 

okunskapen i hur mycket kolhydrater vissa livsmedel innehåller och den dåliga attityden från 

närstående som hon skriver om flertalet gånger under sitt bloggande. En av bloggarna har inte 

märkt någon större skillnad på sin vikt detta beror på den korta tid i jämförelse med de andra 

bloggarna som har använt sig av LCHF-kost som egenvårdsaktivitet under en längre period. 

 

4 Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

 

Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheten från människor med diabetes typ 2 som 

äter LCHF-kost utifrån en blogganalys. 

Från de åtta bloggarna framkom två kategorier som författarna tog fasta på, ”Hur attityder och 

känslor påverkar hälsan” och ”Hur kroppen reagerar vid LCHF-kost som egenvård”. Det som 

kom fram som huvudresultat var att bloggarna kände att de hade diabetessköterskans stöd när 

det gällde att lägga om kosten för att förbättra hälsan. Denna positiva attityd har hjälp 

bloggarna i sin förändring mot en bättre hälsa. Deras psykiska hälsa har förbättrats tack vare 

den positiva attityden. Den negativa attityden bloggarna har mött i vården kommer främst från 

läkarna, trots att de förbättrat sina värden och sin hälsa. Bloggarna nämner en rädsla över att 

äta för mycket kalorier trots att de har minskat matintaget. Det framkom att den traditionella 

kosten inte var optimal för dessa individer. 

Merparten av bloggarna medger att de fått ett stabilare blodsocker över tid och till följd att 

detta minskat medicineringen. Även att de har minskat i vikt har en stor betydelse då övervikt 

och diabetes typ 2 ofta sammankopplas. LCHF-kost har inte bara visat sig vara en ”diet” för 

dessa individer utan mer som en livsstil. 
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4.2 Resultatdiskussion 

 

Den ”röda tråden” i denna studie visar sig i ett tema, vilket författarna valt att namnge till Att 

använda kosten som egenvårdsaktivitet för ökad hälsa. 

Bloggarna i denna studie har valt att lägga ut sina erfarenheter på nätet för att sprida kunskap 

om sina nya liv med en annan kost än den som rekomederaras av sjukvården utifrån 

Livsmedelsverkets riktlinjer(9).  

Det som framkommit i föreliggande studie gällande sjuksköterskornas omvårdnadsansvar är 

att hon har en mer patientnära relation som i sin tur ger större förståelse för patienternas val av 

egenvårdsaktivitet. Enligt resultatet av denna studie har bloggarna större erfarenhet av 

positiva attityder från sjuksköterskorna än vad de erfarit från läkarna.  

Enligt en artikel i Family medicine(32)diskuterar patienterna sin egenvård vid varje besök hos 

sjukvården, dock diskuteras val av kost först och främst med sjuksköterskan.  

Författarna kan relatera det till de olika professioner som finns inom sjukvården då läkaren 

har det medicinska ansvaret och sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret. Då egenvården inte 

är en medicinsk åtgärd hamnar ansvaret på sjuksköterskan, hon ska uppmuntra och finnas till 

stöd för att patienterna och dess anhöriga.  Denna relation är viktig så att patienterna kan 

optimera egenvården på bästa möjliga sätt(33). Om inte bloggarna finner detta stöd i 

sjukvården använder de sig av ”cyber nursing” för att få stöd och hjälp från andra i samma 

situation, via ett online forum istället för att rikta sina frågor mot sjukvården. Sjukvården idag 

utvecklas snabbt när det kommer till digital information, så att patienter lättare kan hitta 

information gällande sitt sjukdomstillstånd, olika behandlingar och lättare att få kontakt med 

sjukvården(34). En negativ aspekt i detta är att det kan finnas felaktig information online som 

patienter kan misstolka utan tillräcklig kunskap(35).  

 

Även om sjuksköterskans stöd är en viktig del i patientens egenvård så har familjen en stor 

del i det stödet de behöver. I föreliggande studie framkom det att vissa av bloggarna inte hade 

stöd från familjen, bloggarna kände sig då ensamma och övergiven från resterande av 

familjen. En annan del av problematiken som kommit fram under analysen är att bloggarna 

känner stress över matplanering då andra i familjen inte äter samma kost.  När man kopplar 

detta till Orems omvårdnadsteori om miljön, där miljön bör främja individens tillfrisknande. 

Denna oro kan då få ett negativt inslag i hälsan hos dessa bloggare. Orem skriver även om att 

hitta en balans för att minimera risken för egenvårdsbrist. Egenvårdsbrist uppkommer när 

bloggarnas egenvårdskapacitet och dess egenvårdsbegränsningar är i obalans vilket innebär 



17 

 

t.ex. bloggarnas vilja att förbättra hälsan finns som en egenvårdskapacitet, finns en motpol i 

form av egenvårdsbegränsningar som i detta fall kan vara negativa attityder från familj, 

vänner och sjukvården. 

 

Studien har även kommit fram till i analysen att bloggarnas positiva syn på kosten ger en 

bättre känsla gentemot sig själv och det i sin tur ger en bättre livskvalitet ”QoL” (Quality of 

Life)(36). Dock visar en del av bloggarna oro över att falla tillbaka till gamla vanor då rädslan 

för komplikationer ökar med en försämrad hälsa. 

Enligt en litteratur studie gjord på typ 1 och typ 2 diabetiker som åt lågkolhydrat kost ökade 

livskvaliteten betydligt med att förbättrat HbA1c, och det i sin tur resulterade i färre episoder 

av hypoglykemi. Dessa patienters psykiska hälsa har ökat i takt med att oron för att få ett lågt 

blodsocker minskat(37).  

Bloggarna i föreliggande studie skriver om hur de i första hand ville ha ett stabilare 

blodsocker, vilket är en viktig del till ett hälsosammare liv. Därför att vid en hög 

blodsockernivå ökar risken för följdsjukdomar och dessa bloggare ändrade sin livsföring för 

att förhindra svåra komplikationer(38). Studien har visat att majoriteten av bloggarnas fick ett 

lägre och stabilare blodsocker över tid som även ökade beslutsamheten av att fortsätta med 

denna kosthållning. Dessa bloggare kom närmare målvärdet(14) för HbA1c tack vare denna 

kosthållning. Vid traditionell kost(9) som bloggarna åt innan kunde inte resultera i samma 

förbättring av HbA1c. 

I andra studier med diabetiker och lågkolhydratkost påvisar att HbA1c sjunker markant med 

hjälp av lågkolhydratkost jämfört med kontrollgrupperna i dessa studier som åt 

traditionellkost. När HbA1c förbättrades hos dessa grupper behövde de minska 

medicineringen av glukosreglerande läkemedel. Även en viktminskning påvisades i dessa 

studier hos lågkolhydratgrupperna.  Resultatet i föreliggande studie påvisar liknande resultat 

så som i tidigare studier (15,39-41).  Föreliggande studie visar att merparten av bloggarna har 

fått ett lägre HbA1c värde pga. kostförändringen de valt, tack vare de förbättrade värdena har 

bloggarna även minskat sitt insulin och sin användning av glukosreglerande läkemedel.   

Även i denna studie påvisas en viktnedgång hos merparten av bloggarna trots att de inte 

påbörjat livsstilsförändringen för att minska i vikt. Tidigare studier påvisar att LCHF och 

andra liknande dieter ger den bästa viktnedgången(12,42). I föreliggande studie framkom 

även att vissa bloggare feltolkade antalet kolhydrater deras kost innehöll, bloggarna var 

inställda på att de åt strikt LCHF-kost, men vid analys av bloggarna visade det sig att intaget 

av kolhydrater låg på en övre gräns när det kommer till LCHF-kosten indelningar(6,17).  
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Bloggarna i föreliggande studie diskuterar i sina bloggar att de äter mindre portioner när de 

gått över till LCHF-kost. Tack vare ökad mättnadskänsla har småätandet minskat och i sin tur 

stabilisering av blodsockret uppnåtts. 

Enligt Livsmedelsverkets (5)rekommendationer ger en fiberfattig kost obstipations problem, 

men enlig föreliggande studie har mag- och tarmfunktion förbättrats hos vissa av bloggarna. 

Merparten av bloggarna kände sig ha stöd från sjuksköterskan i sitt val av egenvård, vilket 

som Dorothea Orem förespråkar i sin omvårdnadsteori där hon lägger vikt på att 

sjuksköterskan ska vara stödjande och undervisande.    

Sjuksköterskans stödjande roll i föreliggande studie visade att även om sjukvården inte 

rekommenderar LCHF som kosthållning vid egenvård, ligger stor vikt i att respektera och 

stödja patientens val av egenvård då patienten har största ansvaret gällande 

egenvårdsaktivitet. Tar man bort viljan till egenvård för patienten genom att inte agera 

stödjande, resulterar det i att patienten lägger över allt ansvar på sjukvården. Detta minskade 

egenansvar ger omotiverade och mindre initiativtagande patienter som i sin tur försämrar 

vården kring dessa patienter(4). 

Bloggarna i denna studie utför denna egenvård med LCHF-kost för att upprätthålla sin hälsa 

genom att minimera riskerna för komplikationer som deras diagnos kan ge. Välbefinnandet 

ökar hos dessa bloggare under deras nya livsstil som påbörjats med LCHF-kost. Dessa val har 

gjorts av bloggarna för att upprätthålla ett friskare och hälsosammare liv. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan förutom att ha en stödjande roll vara undervisande för 

att öka egenvårdsansvaret. Sjuksköterskan ska undervisa om diabetes och dess komplikationer 

för att underlätta egenvården. Samt hålla en öppen dialog kring kosthållningen, för att uppnå 

en öppen dialog krävs det att sjuksköterskan uppdaterar sig inom olika kostalternativ enligt 

Socialstyrelsen nationella riktlinjer kring diabetesvården(4) för att ge konstruktiv information.  

Detta kan man relatera till Dorothea Orems definition av människa, hälsa, miljö och 

omvårdnad(22). Dessa bloggare har förmågan att lära och utvecklas genom att ansvara över 

sin egenvård men de kan behöva stöd av sjukvården i form av undervisning och stödjande 

verksamhet. För att bloggarna ska behålla hälsan behöver de förutom fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande vara sjukdomsorienterad som sjukvården har ansvar att förmedla.  

Sjukvården har ett stort ansvar gällande miljön runt patienten för att främja dennes 

tillfrisknande på ett sätt så att patienten blir oberoende och klarar sin egenvårdsaktivitet själv 

med visst stöd från sjukvården. 
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4.3 Metoddiskussion 

 

Designen på föreliggande studien är empirisk med en kvalitativ ansats. Författarna har använt 

sig av en beskrivande design, då författarna vill beskriva kvinnors erfarenheter. 

Författarna valde att använda enligt Polit och Beck(2012) ett ändamålsenligt urval att hitta de 

bloggar som skulle delta i studien, dessa söktes genom Google med sökorden: diabetes, 

bloggar och LCHF. Då bloggarna inte kontaktades personligen var detta ett lämpligt sätt att 

rekrytera bloggare. 

För att öka trovärdigheten i denna studie har tillförlitlighet(dependability), 

trovärdighet(credibility) och överförbarhet(trasferability) valts av författarna enligt 

Graneheim och Lundmans modell(26,43). Vid sökande av bloggar visade det sig vara två 

bloggar av de tio ursprungsbloggar som hittats inte föll inom inklusionskriteriernas ramar vid 

en djupare analys. Ingen åtgärd gjordes då författarna ansåg att tillräckligt med material 

återstod i de resterande bloggarna som inkluderades i studien. När materialet från dessa 

bloggar dumpats och författarna påbörjat analysera framkom det att ännu en blogg innehöll 

för lite material som svarade på syftet och denna föll bort. Då påbörjades en ny sökning i 

Google med inklusions och exklusionskriterierna för att kompensera bortfallet för att öka 

trovärdigheten i studien.  

Författarna har använt sig av öppna bloggar som har funnits fritt tillgängliga på nätet detta för 

att minimera risken att bloggarna inte vill att utomstående ser materialet. Detta har enligt 

författarna ökat trovärdigheten i studien då bloggarna vill nå ut till allmänheten med sina 

erfarenheter genom att ställa och svara på frågor. 

De valda inklusionskriterierna valdes för att författarna ville ha bloggare med erfarenhet 

utifrån det valda syftet. Föreliggande studie hade totalt tre bortfall varav två inte föll inom de 

valda inklusionskriterierna, den tredje föll bort under analysen då tillräckligt mycket innehåll 

inte fanns att tillgå utifrån studiens syfte. 

I och med att undersökningsgruppen enbart bestod av kvinnor kan detta försvåra 

överförbarheten gentemot en grupp bestående av män. Anledningen till att urvalsgruppen 

endast bestod av kvinnor var pga. att denna studie endast skulle innehålla öppna bloggar och 

de män som kunde använts i studien krävde betalfunktioner eller medlemskap. Syftet 

reviderades när enbart kvinnliga bloggare kunde rekryteras. 

Åtgärd som gjordes av författarna för att öka tillförlitligheten var att dumpa material från 

bloggarna så snart som bloggen inkluderats till studien för att minimera risken att materialet 

ändrats över tid eller blivit borttaget från nätet(25).  
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Författarna utgick från LiLEDDA(25) metoden under dumpningen av materialet för att öka 

trovärdigheten då inga klara riktlinjer finns för en blogganalys på lärosätet Högskolan i Gävle. 

Kondenseringen av dumpat material från en blogg ser annorlunda ut än en kondensering från 

en intervju, då talat språk inte förekommer i samma utsträckning. Detta resulterar i att risken 

minskar att innehållet i kondenseringen influerats för mycket av författarnas egna tolkningar, 

då mindre material behöver omarbetas tex vid en intervju där deltagaren har en dialekt som 

intervjuaren kan ha svårt att förstå och i sin tur ge en annan innebörd i kondenseringen. 

De engelska och amerikanska meningsenheterna skrevs ut i originalspråket för att sedan 

översättas på kondenseringen med lämpliga lexikon(27,28) för att få en korrekt översättning 

av texten. Kondenseringen översattes av författarna till föreliggande studie för att underlätta 

analysprocessen. Detta gjordes för att minimera risken för nya tolkningar av texten när de var 

skrivna på andra språk än svenska, under arbetet med dataanalysen då svenska är författarnas 

modersmål.  

För att underlätta analysen av materialet valde författarna att skriva ut materialet med 

meningsenheter, kondenseringar, koder och subkategorier för att sedan klippa itu dessa 

kolumner. Detta gjordes för att underlätta kategoriseringen. Analysmetoden i föreliggande 

studie påbörjades som en manifest analys men utvecklades sedan till en latent analys, 

författarna hittade en ”röd tråd” som genomsyrade materialet som utvecklades till ett 

tema(26). 

Något som kan ha sänkt tillförlitligheten i föreliggande studie är att ordagranna citat ej har 

kunnat användas, då dessa då blivit sökbara på nätet. Utdrag har då använts för att höja 

tillförlitligheten i studien enligt föreliggande studies författare. Något som har sänkt 

tillförlitligheten ytterligare är de internationella bloggarna som inkluderats i denna studie då 

sjukvård och behandlingar ser olika ut i dessa länder de är skrivna i, dock visar resultaten av 

deras nya kosthållning på liknande effekter oberoende av nationalitet. Författarna valde dock 

ändå att inkludera dessa i studien för att inte ha för några bloggare med i studien.  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

 

Författarna vill ge ökad kunskap ur ett patientperspektiv om alternativ kostbehandling för att 

ge en bättre egenvård för diabetes. Omvårdnadspersonal kommer att i sitt arbete med 

människor ha nytta av en ökad erfarenhet om hur patienter upplever den alternativa 

kostbehandlingen som egenvård. Denna erfarenhet kommer att hjälpa omvårdnadspersonal för 

att kunna utveckla sitt sätt att bygga en bra relation med patienterna. Enligt Orems 
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omvårdnadsteori(22) om egenvård kan sjuksköterskor som arbetar med diabetespatienter ha 

stor nytta av stödjande och undervisande i sitt arbete med människor för att öka 

egenvårdsansvaret hos dessa patienter. 

Diabetespatienter som grupp kan må bättre psykiskt, fysiskt och få en bättre livskvalitet av 

just den här egenvården gällande kosthållningen när traditionell behandling ej uppnått 

tillfredställande resultat. Om patienten mår bra och litar på sin egenvård ökar även 

compliance när det kommer till läkemedelsbehandlingen och ger i sin tur en bättre medicinsk 

vård(44). Sjuksköterskor ska se hela människan och inte bara den fysiska människan. 

Författarna till föreliggande studie tror denna studie ger en bättre förståelse för sjuksköterskor 

så de förstår valen dessa patienter gjort för att må bra.  

I och med att det finns flertalet kortsiktiga studier gjorda hur diabetes och lågkolhydratkost 

fungerar tillsammans finns mycket kunskap om detta ämne, men det behövs mer långsiktiga 

studier för att kunna utesluta risker för komplikationer i form av kvantitativa studier. 

Författarna anser att fler och större kvalitativa studier behövs för att öka kunskapen om 

patienters erfarenheter av andra alternativa behandlingar såsom LCHF-kost. Även skulle 

författarna till föreliggande studie önska att tydligare riktlinjer om kostråd för 

diabetespatienter för vårdpersonal ska utvecklas. 

 

4.5 Slutsats 

 

Sjukvårdens uppfattning om LCHF-kost idag är att den normativa synen på denna kost ses 

som en kortvarig diet och inte en kostbehandling. Föreliggande studie påvisar hur LCHF-kost 

kan påverka kvinnor med diabetes på ett positivt sätt i relation till den kosthållning som 

sjukvården rekommenderar i dagsläget. I föreliggande studie mår kvinnorna med diabetes bra 

och har fått förbättrade biologiska markörer efter att ha bytt till LCHF och utvecklat en bättre 

egenvård. Föreliggande studies resultat påvisar inget om andra eventuella långsiktiga risker 

med LCHF-kost beträffande hjärt-och kärlsjukdomar. Studien visar att när sjuksköterskorna är 

stöttande och undervisande när det kommer till egenvården förbättras hälsan hos dessa 

kvinnor. Enligt författarna till föreliggande studie finns risk om patienterna inte känner sig 

betrodda minskar deras känsla av egenansvar. 
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