
EXAMENSARBETE

Våren 2010
Sektionen för Hälsa och Samhälle

Upplevelser av 
livsstilsförändringar 

vid diabetes typ 2
- Ur ett patientperspektiv

 

Författare
Matilda Forsberg

Therése Ruck

Handledare
Marina Sjöberg

Examinator
Sören Augustinsson



Upplevelser av livsstilsförändringar vid 
diabetes typ 2
- Ur ett patientperspektiv

Författare:  Matilda Forsberg och Therése Ruck
Handledare:  Marina Sjöberg
Litteraturstudie
Datum: 100623

Sammanfattning
Bakgrund: Att få diagnosen diabetes typ 2 innebär ofta stora förändringar i livet som 
att ha en god kosthållning, förändra motionsvanor och i vissa fall läkemedelsbehandlas. 
Dessa livsstilsförändringar kan upplevas olika av diabetiker. För att vårdpersonalen ska 
kunna bemöta och behandla sin patient på bästa sätt behövs förståelse för hur patienten 
upplever de livsstilsförändringar som sjukdomen kan innebära.
Syfte: Syftet med studien var att belysa hur vuxna patienter upplevde de 
livsstilsförändringar som de genomförde när de fått diagnosen diabetes typ 2.
Metod: En allmän litteraturstudie gjordes som baserades på 11 artiklar. Teman 
framkom utifrån artiklarnas innehåll.
Resultat: Studien kom fram till följande teman; Kosthållning, Känsla av utanförskap,  
Läkemedelsbehandling, Positiv förändring i livet och Balans mellan  
livsstilsförändringar och det dagliga livet.
Diskussion: Centrala fynd som framkom i resultatet var att kostförändringen upplevdes 
som den svåraste livsstilsförändringen samt att de som drabbats av diabetes typ 2 
upplevde social isolering. Ett fynd som inte var förväntat var att ett stort antal av de som 
fått diagnosen diabetes typ 2 kände sig hälsosammare. 
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Abstract
Background: Being diagnosed with diabetes type 2 often means major changes in 
life. Diabetics must have a good diet, exercise habits change and in some cases 
drug treatment. Diabetics can experience lifestyle changes in various ways. To 
health care personnel to respond to and treat patients in the best way they need to 
understand how patients experience the lifestyle changes that the disease may 
present.
Aim: The aim was to elucidate how adult patients experienced the lifestyle changes 
that they implemented when they were diagnosed with diabetes type 2.
Method: A literature review which was based on 11 articles. Themes emerged 
from the articles content.
Results: This study concluded following themes; Diet, Feeling of alienation, Drug 
treatment, Positive change in life and Balance between lifestyle changes and daily  
life.
Discussion: Key findings that emerged was that the dietary change is perceived as 
the most difficult lifestyle change and those who are affected by type 2 diabetes are 
experiencing social isolation. One finding that was not expected was that a large 
number of those diagnosed with diabetes type 2 felt healthier. 
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BAKGRUND
Enligt Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2009) finns det i Sverige idag cirka 365 000 

personer som lider av diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Av dessa är det ca 85-90 % som har 

diabetes typ 2. Antalet nydiagnostiserade diabetiker per år har inte blivit fler, men då 

medellivslängden hos befolkningen blir högre ökar det totala antalet diabetiker inom vården. 

Dessutom kommer det troligen att ske en ökning av personer som insjuknar varje år eftersom 

det tar lång tid från det att sjukdomen börjar till att symtomen visar sig (a.a). Stämmer detta 

kommer sjuksköterskan möta dessa patienter allt oftare. Enligt Socialstyrelsens 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) ska sjuksköterskan utgå från 

varje enskild individ, tillgodose dennes omvårdnadsbehov och möta patienten i hans eller 

hennes sjukdomsupplevelse samt ge den vård som behövs (a.a). Det är då viktigt att 

sjuksköterskan förstår hur patienten upplever livsstilsförändringar vid diabetes typ 2. 

Diabetes
Kroppens celler behöver energi för att fungera (Ericson & Ericson, 2008). Det får de genom 

att ta upp glukos från blodet och upptaget regleras främst av hormonet insulin. Vid diabetes 

fungerar inte den här processen och på grund av det blir blodglukosnivån för hög (a.a). Det 

finns två typer av diabetes (Mosand & Førsund, 2002). Vid typ 1 förstörs cellerna som 

producerar insulin vilket leder till att kroppens egen insulinproduktion inte täcker behovet och 

blodets glukoshalt ökar. Dessa patienter måste tillföra insulin via injektioner. Vid typ 2 är 

glukosupptaget nedsatt på grund av att insulinet inte är lika effektivt som hos en frisk 

människa vilket gör att blodglukosnivån ökar. Hos dessa patienter är den bästa behandlingen 

förändring av kosthållning och fysisk aktivitet (a.a). 

Risken att drabbas av diabetes typ 2 påverkas av både arv och miljö (Efendic, 

Groop & Östenson, 2005). Miljöfaktorer som påverkar är rökning, stress, brist på fysisk 

aktivitet samt övervikt som är den största enskilda riskfaktorn för att utveckla sjukdomen 

(a.a).

Livsstilsförändringar

Att få diagnosen diabetes typ 2 innebär ofta stora förändringar i livet (Mosand & Førsund, 
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2002). Den nydiagnostiserade diabetikern måste för att kunna leva med sin diabetes förändra 

sin livsstil genom att fokusera på egenvård. Det innebär att kontrollera sitt blodsocker genom 

att ha en god kosthållning, förändra motionsvanor och i vissa fall även läkemedelsbehandlas 

(a.a). Ett av de viktigaste målen med egenvården är att patienten ska klara av att hålla sin 

blodsockernivå på en normal nivå (Ericson & Ericson, 2008). För detta krävs det att patienten 

utför självkontroller av plasmaglukos och utifrån detta värde kunna reglera blodglukosnivån 

genom egenvård (a.a). 

Personer som fått diagnosen diabetes typ 2 ska i första hand kostbehandlas 

(Groop & Melander, 2005). I Sverige finns det inga kostrekommendationer specifikt för hur 

typ 2 diabetiker ska äta, därför bör de följa Livsmedelsverkets rekommendationer för vuxna 

(Livsmedelsverket, 2007). Vid en förändring av kosten är det viktigt att planera måltiderna 

jämt under dagen för att undvika småätande mellan måltiderna (Vessby & Asp, 2005). För att 

förändringen ska bli så bra som möjligt för patienten bör vårdpersonalen utgå från dennes 

individuella behov och tidigare vanor (a.a). Många patienter upplever att sunda matvanor är 

den svåraste delen av egenvården (Polonsky, 2002). Det kan vara svårt att förändra invanda 

matvanor och samtidigt fortsätta att leva i vardagen med familj och arbete (a.a). Majoriteten 

av de personer som lever med diabetes typ 2 är överviktiga (Mosand & Førsund, 2002). 

Genom att gå ner i vikt förbättras blodglukosnivån, och detta kan uppnås genom att intaget av 

energi minskas (a.a).

För att gynna viktnedgång krävs förutom minskat energiintag även ökad fysisk 

aktivitet (Mosand & Førsund, 2002). Fysisk aktivitet gynnar inte bara de överviktiga 

patienternas viktnedgång. Det har även en positiv effekt på blodglukosnivån för alla 

diabetiker (Wallberg-Henriksson & Krook, 2005). För att den fysiska aktiviteten inte ska vara 

tråkig och kännas som ett straff (Polonsky, 2002) bör motionsformen väljas av patienten så att 

det passar in i hans eller hennes liv (Wallberg-Henriksson & Krook, 2005).  Förutom 

styrketräning och konditionsträning, som till exempel cykling och löpning, är 

vardagsmotionen viktig. Det kan vara enkla saker som trädgårdsarbete eller att ta trapporna i 

stället för hissen (a.a).

Ger inte kostbehandling önskad effekt övergår behandlingen till antidiabetika i 

form av tabletter (Groop & Melander, 2005). Den behandlingen kan kombineras permanent 

med insulin om inte tabletter har tillräcklig effekt (a.a). Om inget av ovanstående fungerar 

optimalt påbörjas behandling med endast insulin (Olsson, Östman & Adamson, 2005), vilket 
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innebär att patienten behöver sticka sig själv flera gånger om dagen (Polonsky, 2002). För att 

insulinbehandlingen ska få maximal effekt måste injektionerna utföras på rätt sätt vilket gör 

att patienterna behöver lära sig rätt injektionsteknik (Olsson et al. 2005). För många innebär 

dagligt intag av läkemedel en stor förändring (Polonsky, 2002). Har hon eller han aldrig 

behövt det tidigare kan det vara svårt att komma ihåg att ta sina tabletter eller sitt insulin. Det 

kan vara särskilt svårt för dem som inte har ett regelbundet liv (a.a).

Problematisering

Att drabbas av diabetes typ 2 innebär ofta stora förändringar i livet. Det kan innebära att 

patienter behöver förändra sin kosthållning, sina vanor kring fysisk aktivitet och eventuellt 

börja ta läkemedel. Det kan vara svårt att bryta gamla vanor. Att göra livsstilsförändringar 

upplevs olika av patienter som drabbas av diabetes typ 2. 

En upplevelse är något som människor är med om och beskrivs utifrån hur hon 

eller han uppfattar olika saker och situationer (Birkler, 2007). Därmed skiljer sig 

vårdpersonalens och patienternas upplevelser kring sjukdom mycket från varandra. Detta 

innebär att den vårdpersonal som patienten har kontakt med många gånger inte förstår hur 

patienten upplever att ha fått den här kroniska sjukdomen. För att vårdpersonalen ska kunna 

bemöta, behandla och visa omsorg för sin patient på bästa sätt behövs en ökad förståelse för 

hur patienten upplever de livsstilsförändringar som sjukdomen kan innebära.

SYFTE
Syftet med studien var att belysa hur vuxna patienter upplevde de livsstilsförändringar som de 

genomförde när de fått diagnosen diabetes typ 2.

METOD

Design

Studien är en allmän litteraturstudie där kunskapsläget inom ett valt område beskrivs 

(Forsberg & Wengström, 2003). Studien fokuserade på patienters upplevelser vid 

livsstilsförändringar relaterat till diabetes typ 2. Den här studien baserades därför till mesta 
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del på kvalitativa vetenskapliga artiklar eftersom de berör fenomenet upplevelser (Polit & 

Beck, 2008).

Urval
Urvalet av artiklar gjordes enligt inklusions- och exklusionskriterier (Polit & Beck, 2008). 

Artiklar som ingår i studien har inklusionskriterierna: vuxna i åldern 19-80+, de som har fått 

diagnosen diabetes typ 2 och genomgått livsstilsförändringar. Sökningarna avgränsades till 

humans samt artiklar som är publicerade mellan år 1999-2010 för att artiklarna skulle 

innehålla aktuell forskning om vuxna människor och för att begränsa antalet träffar. I Cinahl 

var det möjligt att använda Peer reviewed som avgränsning vilket gjordes för att artiklarna 

skulle vara granskade och rekommenderade för publicering (Polit & Beck, 2008). 

Exklusionskriterierna var barn samt artiklar som är skrivna ur ett vårdpersonal- eller 

anhörigperspektiv.

Datainsamling
Artikelsökningar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och SweMed+. Engelska 

huvudsökord som användes var: ”diabetes”, ”type 2”, ”change”, ”experience”, svenska 

huvudsökord som användes var: ”diabetes”, ”typ 2”, ”livsstil”, ”förändringar” samt 

”livsstilsförändringar”. MeSH-term som användes var ”Diabetes Mellitus”, ”Diabetes  

Mellitus Type 2” och ”Life Style”.  Vid sökningarna lästes titlar och abstract på ett stort antal 

artiklar och de som ansågs svara till den här studiens syfte valdes sedan ut och lästes i fulltext. 

Även manuella artikelsökningar gjordes via aktuella artiklars referenslistor. Artiklar som inte 

fanns att hitta i fulltext i databaserna beställdes via bibliotek. 

Artikelsökningarna redovisas i ett sökschema (bilaga 1).

Bearbetning och analys
Vid bearbetningen av de vetenskapliga artiklarna analyserades de utifrån deras resultat. 

Författarna började med att var och en för sig läsa artiklarna noggrant upprepade gånger och 

markera den textenhet som svarade till studiens syfte (Tabell 1). Därefter träffades författarna 

och kvalitetsbedömde de vetenskapliga artiklarna utifrån Röda Korsets högskolas 

granskningsmall (Röda Korsets Högskola, 2009) som valdes eftersom den går igenom alla 
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delar i en artikel noggrant. Sedan togs de markerade styckena ut och sammanställdes i ett 

dokument. De markerade styckena lästes igenom en gång till för att försäkra att de svarade på 

syftet, vissa stycken föll då bort. Stycken med samma innebörd parades ihop och de olika 

områdena fick en varsin färg. De stycken som fått samma färg skrevs ihop till ett resultat där 

varje färg bildade ett tema. Under analysens gång framkom fem slutgiltiga teman. Exempel på 

hur teman skapats visas i Tabell 1.

Enhet som svarar till syftet Kondensering Tema
Kvinnorna ansåg emellertid att ätandet 
var begränsat inom dieten, och de 
hade inte längre  friheten att välja de 
livsmedel de ville äta (Koch, Kralik & 
Sonnack, 1999, s 717).

Kvinnorna kände att de inte hade 
friheten att äta vad de ville.

De deltagare som hade en mer strikt 
inställning till att äta talade mycket 
om en tidig kamp med frustration, 
komplexitet och en övergripande 
struktur. Den tidskrävande 
uppmärksamheten på mat var 
irriterande (Whittemore, Chase, 
Mandle & Roy, 2002, s. 21).

Deltagarna pratade mycket om en 
tidig kamp med frustration, och att 
maten fick så mycket uppmärksamhet 
var irriterande. God kosthållning – den 

livsstilsförändring som upplevs som 
den svåraste

Att efterleva den rekommenderade 
kosten var ett stort problem för 
patienter i alla länder. Patienterna 
medgav att de hade svårt att både 
minska eller utesluta livsmedel som 
de tidigare hade tyckt om, och att  äta 
alla måltider på regelbundna tider 
(Brown Frandsen & Smedegaard 
Kristensen, 2002, s. 78).

Det upplevdes svårt att reducera eller 
avstå sådant som de tyckte om att äta, 
samtidigt som de helst skulle äta på 
regelbundna tider

Tabell 1 – Beskrivning av analysförfarande. 

Etiska överväganden och undersökningens betydelse

Alla människor har en förväntan, åsikt eller fördom om något de ställs inför, detta kallas 

förförståelse (Birkler, 2008). Denna förförståelse formuleras medvetet eller omedvetet för att 

sedan styrkas eller tillbakavisas (a.a). Författarna är medvetna om att de har en viss 

förförståelse. De hade innan studien föreställt sig att personer som får diagnosen diabetes typ 

2 endast har jobbiga och negativa upplevelser av livsstilsförändringar. För att inte låta 
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förförståelsen påverka resultatet i studien försökte den läggas åt sidan genom att sökord som 

svarade till studiens syfte, inte förförståelsen, användes vid artikelssökningarna. Exempel på 

sökord som kunde speglat förförståelsen är ”difficult”, ”hard” och ”tough”. 

Studien kan användas i sjuksköterskeutbildningen för att förbereda studenter på 

vad de kan möta i sin kommande yrkesroll. Den kan även användas av legitimerade 

sjuksköterskor för repetition och ny kunskap.

RESULTAT
Resultatet presenteras i följande teman; Kosthållning, Känsla av utanförskap,  

Läkemedelsbehandling, Positiv förändring i livet och Balans mellan livsstilsförändringar och  

det dagliga livet.

Kosthållning – den livsstilsförändring som upplevdes som svårast
Enligt Brown Frandsen och Smedegaard Kristensen (2002) & Beverly, Miller och Wray 

(2008) studier upplevde de flesta personer med diabetes typ 2 att den livsstilsförändring som 

var svårast att genomföra var att förändra sina matvanor. Vetskapen om att vara tvungen att 

följa en diet och att inte längre ha friheten att äta vad som helst gjorde att förändringen 

upplevdes som svår att genomföra (Koch, Kralik & Sonnack, 1999). Det upplevdes ännu 

svårare om personen tyckte att det var tråkigt att äta hälsosamt ( Malpass, Andrews & Turner, 

2009). I en studie av DeCoster uttryckte sig en kvinna om detta på följande sätt:

”I get really upset/mad because you can´t eat what you want, you have to have food  

with you . . . prepare food differently than the rest of the family.” (DeCoster, 2003, 

s.90).

 

I början av kostförändringarna upplevde en majoritet även frustration då de hela 

tiden var tvungna att tänka på sin diet (Whittemore, Chase, Mandle & Roy, 2002). Det 

upplevdes svårt att reducera eller avstå från sådant som de tyckte om att äta, samtidigt som de 

helst skulle äta på regelbundna tider (Brown Frandsen & Smedegaard Kristensen, 2002). Det 

som upplevdes ännu svårare var att den rekommenderade dieten inte var anpassad efter deras 

individuella behov och tycke (a.a). 
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”I was irritated . . . tremendously irritated . . . diabetes is still a bother, food is like  

medicine not fun like it use to be.” (DeCoster, 2003, s.87).

Flertalet personer med diabetes typ 2 saknade att ibland kunna äta sötsaker och 

choklad, speciellt när resten av familjen gjorde det (Koch, Kralik & Taylor, 2000). Vid vissa 

tillfällen, som till exempel födelsedagar och jul, tog sig en del friheten att strunta i sin 

diabetesdiet och åt vad de ville vilket gjorde att de upplevde glädje (Koch et al. 1999). Andra 

fick skuldkänslor varje gång de åt något utanför deras diet (DeCoster, 2003) och en kvinna 

berättade att hon känner sig nedstämd efteråt och hon upplevde att hon sviker sig själv 

(Whittemore et al. 2002).

Koch et al. (2000) kom i sin studie fram till att män som levde tillsammans med 

en partner inte upplevde kostförändringen som ett stort problem eftersom det oftast var deras 

partner som ansvarade för matlagningen. Dieten tog däremot upp en stor del av vardagen för 

de män som levde ensamma (a.a). Vid kostförändringar upplevde diabetiker att brist på stöd 

från familjen gjorde det svårt att hålla fast vid förändringarna (Dye, Haley-Zitlin & 

Willoughby, 2003). Dock kunde stödet från familjen upplevas som irriterande om 

familjemedlemmarna la sig i och försökte kontrollera den som hade diabetes:

”My family means well but when they start harping on me . . . are you suppose to  

eat that, did you check your blood sugars, are you okay, you don´t look well . . . ugh  

.  .  .  I  get  really  annoyed  and  wish  they  leave  me  alone.  It´s  my  disease,  my  

problems.” (DeCoster, 2003, s.89).

Känsla av utanförskap
Många personer som drabbats av diabetes typ 2 tyckte att det sociala livet blev lidande 

(Hörnsten, Sandström & Lundman, 2003; Koch et al. 1999). De flesta sociala tillställningar 

innefattade mat och på grund av att typ 2 diabetiker skulle följa en viss diet så gav detta en 

känsla av social isolering (Koch et al. 1999). Att gå på restaurang för att äta, umgås med sina 

vänner och träffa nya människor var en stor del av många människors sociala liv (Hörnsten et 

al. 2003). Då diabetiker behövde äta på regelbundna tider försvårades restaurangbesök 

eftersom det på förhand inte gick att säga när maten skulle komma att serveras (Koch et al. 

1999).
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Kvinnorna i Koch et al. studie från 1999 upplevde att det sociala livet blev 

lidande eftersom de blev mer fokuserade på sig själva och måste ta hänsyn till diet, 

medicinering och det fysiska välmåendet vilket tog mycket tid. Att det dessutom skulle ske på 

bestämda tider besvärade många diabetiker (Olshansky, Sacco, Fitzgerald, Zickmund, Hess, 

Bryce, McTigue & Fischer, 2008).

Personer med diabetes tog till en början på sig en roll där diabetes var en stor del 

av deras identitet och detta gjorde att de kände sig annorlunda jämfört med personer som inte 

hade diabetes (Olshansky et al. 2008). Ytterligare en faktor som bidrog till att de kände sig 

annorlunda jämfört med andra var de förändrade livsstilsvanorna som gjorde att de inte kunde 

umgås med sina vänner på samma sätt som förut. Personer med diabetes typ 2 upplevde 

gradvis att de kände sig mindre annorlunda jämfört med de personer som inte hade diabetes 

när de nya vanorna hade blivit en del av deras vardag. Även om de fortsatte att se sig själva 

som annorlunda blev de bättre på att hantera situationen och se fördelarna med 

livsstilsförändringarna (a.a). 

Läkemedelsbehandling – en störande och okomplicerad upplevelse
Att behöva följa restriktioner, att själv kontrollera blodglukosnivån och ge sig själv insulin var 

ett störande moment i livet och kunde upplevas som irriterande (DeCoster, 2003). En kvinna 

beskrev ilska i samband med att behöva ta insulin och det gjorde att hon hatade både 

behandlingen och sjukdomen (a.a). Om en patient behövde använda insulinpump blev denne 

ständigt påmind om sin sjukdom:

” . . . it´s this insulin pump, it´s always there all the time, it´s never gone . . . ” 

(DeCoster, 2003, s.87).  

Patienter som regelbundet behandlades med tabletter upplevde att behandlingen 

snabbt blev till en vana och en del av deras dagliga liv och därför ansåg de inte att 

behandlingen var betungande (Brown Frandsen & Smedegaard Kristensen, 2002). Flera 

patienter upplevde positiva känslor när deras behandling var lyckad (DeCoster, 2003), men 

ville helst undvika både tablett- och insulinbehandling och endast kontrollera sin diabetes med 

god kosthållning och fysisk aktivitet (Malpass et al. 2009).
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Positiv förändring i livet
Flera studier visade att en del personer som har fått diagnosen diabetes typ 2 upplevde att 

livsstilsförändringarna hade haft en positiv inverkan på deras liv och de kände sig starkare och 

mer hälsosamma (Hörnsten et al. 2003; Koch et al. 2000; Malpass et al. 2009). En man som 

hade varit överviktig i större delen av sitt liv upplevde en positiv effekt av att förändra sin 

livsstil då han blev motiverad att minska sin vikt med 20 kg (Koch et al. 2000). En annan man 

berättade att han inte såg diabetes som en sjukdom utan han upplevde det som ett tillstånd 

som gjorde att han förändrade sin livsstil vilket gjorde att han kände sig hälsosammare (a.a). I 

Malpass et al. (2009) studie berättade kvinnor att de mådde bättre, fick mer energi och kände 

sig föryngrade när de tränade. De upplevde att detta ökade motivationen till att fortsätta med 

sin nya livsstil (a.a).

Även om några personer inte upplevde diagnosen diabetes typ 2 som positiv så 

gjorde den dem ändå uppmärksamma på ett mer hälsosamt liv vilket i sig upplevdes positivt 

(Koch et al. 2000).

Balans mellan livsstilsförändringar och det dagliga livet
Om personen levde hälsosamt innan de fått diagnosen diabetes typ 2 blev inte förändringarna 

så stora och upplevdes då inte som betungande (Hörnsten et al. 2003). Om personen däremot 

inte levde hälsosamt innan kunde förändringen i vissa fall ändå upplevas som lätt, det som 

däremot var svårt var att behålla den nya livsstilen (Malpass et al. 2009). Vissa människor 

upplevde att det var en fördel att ta en förändring i taget för att gradvis bygga upp 

självförtroendet och därefter introducera nästa ändring. Andra menade att diet och fysisk 

aktivitet hörde ihop, och att det vore ett misslyckande att endast göra en förändring och 

därmed inte ta fullt ansvar för sin diabetes. De personer som gjorde både diet- och 

aktivitetsförändringarna samtidigt upplevde att det var nödvändigt, till stor hjälp och 

hälsosamt (a.a). Att försöka arbeta in diabetesen i sitt dagliga liv upplevde många som en 

krävande uppgift som oftast tog tid och som involverade familjen och vännerna (Hörnsten et 

al. 2003). Det framkom att personer med diabetes typ 2 upplevde att det var viktigt att de hade 

en partner som de kunde lita på när de satte upp sina mål i sitt dagliga liv (Edwall, Hellström, 

Öhrn & Danielsson, 2008) och att de ville ha någon som fanns där och hjälpte dem när de 

själva inte klarade av att hantera situationen (Hörnsten et al. 2003). 

Att hitta balansen mellan sin diabetes och sitt dagliga liv upplevdes som svårt 
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när det gällde förändringar i livsstilen (Whittemore et al. 2002). När personer med diabetes 

typ 2 sedan lyckades hitta balansen upplevde de en positiv känsla av välmående och de kände 

att de fick tid och energi över till andra saker än enbart sin diabetes (a.a).

DISKUSSION

Metoddiskussion
Artikelsökningarna gjordes i Cinahl, PubMed och SweMed+. Dessa databaser valdes då de 

innehåller artiklar som handlar om omvårdnad och vårdvetenskap och relevanta artiklar som 

svarade till studiens syfte förväntades finnas där. Valet att söka i flera databaser gjordes för att 

öka studiens trovärdighet genom att inte begränsa sökningarna. För att styrka studiens 

trovärdighet ytterligare kunde sökningar ha gjorts i PsycINFO som innehåller artiklar om 

psykologi. Då kunde eventuellt fler artiklar som berör personers upplevelser ha hittats. 

Sökorden som användes ansågs vara relevanta för att hitta artiklar som svarade 

till studiens syfte. För att få bästa möjliga utfall vid sökningarna sattes sökorden ihop i olika 

kombinationer. Efterhand som sökningarna gjordes framkom nya sökord. För att utfallet 

skulle ha blivit ännu bättre kunde trunkeringar ha använts genomgående i sökningarna för att 

alla varianter av sökorden skulle ha ingått i sökningen. Även MeSH-termer kunde ha använts 

från början för att hitta artiklar som använde andra termer för samma begrepp (Polit & Beck, 

2008). 

Eftersom författarna endast behärskade det svenska och engelska språket 

användes sökord på dessa språk vilket ledde till att artiklar på övriga språk exkluderades i 

studien. Resultatet kunde sett annorlunda ut om fler språk hade behärskats eftersom fler 

artiklar då kunde ha lästs och inkluderats i studien. Samtliga artiklar som ingick i studien var 

publicerade på engelska vilket innebar att artiklarna översattes. Eftersom engelska inte är 

författarnas modersmål kan det ha lett till att översättningen inte blev helt korrekt och 

missförstånd kan ha uppkommit genom feltolkningar. Resultat framkom men feltolkningarna 

kan ha gjort att det inte stämde överens med det som stod i artiklarna. 

Studiens tillförlitlighet kan anses hög då båda författarna enskilt och 

tillsammans läste alla artiklar för att sedan analysera dem gemensamt. Att författarna 

dessutom reflekterade och diskuterade olika tolkningsmöjligheter under hela 

forskningsprocessen kan öka tillförlitligheten. De vetenskapliga artiklarna bearbetades och 
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analyserades utifrån textinnehållet i artiklarnas resultat. Analysmetoden kan ha lett till 

feltolkningar då materialet i fråga redan var tolkat och inte kom direkt från primärkällan. 

Resultat från alla inkluderade artiklar är representerat i den här studiens resultat, 

även sådant som förvånade författarna är med vilket visar på att författarna förhöll sig 

neutrala och gör att trovärdigheten i studien ökar. Däremot var det några artiklar som hade 

mer innehåll som svarade till den här studiens syfte än andra. Detta påverkade hur mycket 

varje artikel användes i resultatet. 

Ett inklusionkriterie i studien var åldern 19-80+ men deltagarna i de artiklar som 

användes var män och kvinnor mellan 30 och 80 år.  Detta innebär att resultatet är överförbart 

på både män och kvinnor men inte personer mellan 19 och 29 år. Eftersom diabetes typ 2 är 

vanligare i högre åldrar (Efendic et al. 2005) kan det vara en orsak till varför de yngre 

åldrarna inte fanns representerade. Artiklar från norra Europa, USA och Australien ingick i 

studien och trots att de kom från olika delar av världen visade de liknande resultat. Detta 

innebär att resultatet är överförbart på dessa länder. I övriga delar av världen kan sjukvården 

se annorlunda ut vilket gör att upplevelserna av diabetes typ 2 kan skilja sig från den här 

studiens resultat. Resultatet i den här studien är därmed inte överförbart1.

Resultatdiskussion 
Ett centralt fynd i resultatet var att de flesta personer med diabetes typ 2 upplevde att de 

behövde stöd från familjen för att genomföra livsstilsförändringarna. Svårast att genomföra 

utan stöd var förändringen av kostvanorna eftersom de ofta inte kunde äta samma mat som 

resten av familjen. Om en familjemedlem drabbas av en kronisk sjukdom som diabetes typ 2 

kan det påverka hela familjen (Kirkevold, 2002).  För att underlätta situationen för familjen 

kan sjuksköterskan i stället för att enbart bjuda in den sjuke, bjuda in hela familjen till ett 

samtal och på så vis informera och skapa en relation med hela familjen. I vården glöms det 

ofta bort att familjen kan utgöra en resurs för den sjuke familjemedlemmen (Lynam, 1995). 

Som sjuksköterska är det därför viktigt att hela tiden försöka tänka på att involvera familjen så 

att de kan stötta den familjemedlem som har diabetes typ 2. I den här studien framkom också 

att stödet från familjen ibland kunde upplevas som irriterande om familjemedlemmarna la sig 

i och försökte kontrollera den som har diabetes. För att undvika att det inträffar bör familjen 

involveras på ett sådant sätt att de förstår hur de på bästa sätt stöttar den familjemedlem som 

1 Kerstin Blomqvist Kristianstad Högskola, föreläsning 2010-05-11. 
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har diabetes typ 2. Att sjuksköterskan ska samarbeta med hela familjen beskrev Florence 

Nightingale redan på sin tid (Nightingale, 1989). Hon menade att omvårdnad bör ske i nära 

samspel med familjen (a.a). 

Ett annat centralt fynd var att personer med diabetes typ 2 upplever en känsla av 

social isolering. Det sociala livet blev åsidosatt på grund av att livsstilsförändringarna tog upp 

mycket tid, samtidigt som de flesta sociala tillställningar dessutom innefattade mat som inte 

alltid passade en diabetiker vilket gjorde att diabetiker ofta uteblev från sociala tillställningar. 

Att uppleva utanförskap och social isolering kan leda till lidande hos personer med diabetes 

typ 2. När personer med diabetes typ 2 känner att de inte kan vara med på de sociala 

tillställningarna som de vill kan de börja tänka tankar som ”Varför just jag?”. Detta är en 

reaktion på lidande enligt Joyce Travelbee (1999). Som sjuksköterska kan man lindra eller 

hindra lidande hos patienten. Sjuksköterskan bör jobba för patientens empowerment vilket 

innebär att patienten själv ska få makten att kunna klara av sin nya livssituation (Medin & 

Alexandersson, 2000). En förutsättning för att patienten ska få makten och kunna hantera sin 

diabetes på bästa sätt är att patienten blir sedd, bekräftad och att sjuksköterskan lyssnar på vad 

han eller hon har att säga (Klang Söderkvist, 2007). Patienten kan då utveckla förmåga att 

fatta, genomföra och utvärdera beslut gällande deras sjukdom (a.a). Sjuksköterskan kan höja 

patientens empowerment genom att fokusera på patienten och låta patienten rädda sig själv 

istället för att sjuksköterskan ska göra det (Fossum, 2007). För att respektera patientens 

självbestämmande och integritet och för att sjuksköterskan inte ska hamna i en maktposition 

är det viktigt att sjuksköterskan skapar en relation där hon och patienten är på samma nivå och 

har en vuxen-vuxen relation (a.a). Genom att informera, undervisa och vägleda patienten kan 

sjuksköterskan öka patientens kunskap om diabetes typ 2 och egenvård, och därigenom höja 

patientens empowerment ytterligare. Detta kan leda till att patienten hanterar sin diabetes på 

ett bra sätt och det kan bidra till att han eller hon upplever det lättare att delta vid sociala 

tillställningar vilket kan lindra lidandet.

Ett fynd författarna inte hade förväntat sig skulle framträda var att 

livsstilsförändringar kunde upplevas positivt. Författarna tror att detta beror på deras 

förförståelse om att livsstilsförändringar enbart skulle upplevas som något jobbigt och 

negativt. I stället visade det sig att majoriteten av de personer som fått diagnosen diabetes typ 

2 upplevde att de blivit mer hälsosamma tack vare sin sjukdom. De kände att de fick mer 

energi och blev motiverade till att göra förändringarna. Om de hälsosamma förändringarna 
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som personer med diabetes typ 2 har gjort inte uppmärksammas av vårdpersonalen och om 

det inte heller syns några stora förändringar i patienternas blodglukosvärden kan det leda till 

att sjuksköterskan anser att patienterna inte har gjort tillräckligt. I dessa situationer är det 

viktigt att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient fungerar eftersom 

sjuksköterskan behöver veta om patienterna har gjort förändringar och hur de har genomfört 

dem för att kunna stötta dem. I samtalet med patienten är det viktigt att sjuksköterskan lyssnar 

och fokuserar på patienten (Andersson, 2007). Det bör hon göra utan att värdera och bedöma 

eftersom det kan hindra patienten att uttrycka sina upplevelser av sin sjukdom (a.a). Om 

patienten själv upplever att hon eller han har gjort förändringar men dessa inte märks behöver 

sjuksköterskan hålla patienten motiverad genom stöd och undervisning. Det samma gäller om 

patienten inte har gjort några förändringar, sjuksköterskan bör då även ta reda på varför inga 

förändringar har gjorts.

Ett fynd som uteblev var upplevelser kring fysisk aktivitet. Wallberg-

Henriksson och Krook (2005) beskrev att en av de livsstilsförändringar som borde göras för 

att kunna hålla blodsockret på en tillfredsställande nivå var att förändra motionsvanorna och 

öka den fysiska aktiviteten. Artiklarna som den här studien baserades på hade inte fokus på 

hur personer med diabetes typ 2 upplevde förändringar kring fysisk aktivitet vilket gjorde att 

studiens resultat inte berörde det ämnet i någon större utsträckning. Det var endast i Malpass 

et al. (2009) artikel som upplevelser av att förändra den fysiska aktiviteten nämndes. Eftersom 

det är viktigt att öka kunskapen hos sjuksköterskan om hur personer med diabetes typ 2 

upplever fysisk aktivitet föreslår författarna vidare forskning med fokus på detta då det är en 

stor och viktig del av livsstilsförändringen. Efter genomförandet av den här studien där det för 

författarna oväntade resultatet Positiv förändring i livet framkom vore det intressant att göra 

en jämförelse mellan patientens- och sjuksköterskans upplevelser inom detta område för att 

finna likheter och olikheter i upplevelser av begreppet hälsosam.

Konklusion
Vuxna patienter med diabetes typ 2 upplevde livsstilsförändringarna som både positiva och 

negativa. Den livsstilsförändring som upplevdes svårast att genomföra var kosthållningen. I 

början upplevdes förändringen som jobbig då de hela tiden var tvungna att tänka på vad och 

när de åt. Detta påverkade det sociala livet och de kände sig utanför och annorlunda jämfört 

med personer utan diabetes eftersom de efter diagnostiseringen tog på sig en roll där 
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diabetesen var en stor del av deras identitet. Om de var tvungna att läkemedelsbehandlas så 

skiftade upplevelserna beroende på vilken typ av behandling de fick. De som behandlades 

med tabletter upplevde att det snabbt blev en vana, till skillnad från de som 

insulinbehandlades som upplevde det som betungande.  Majoriteten upplevde att sjukdomen 

hade haft en positiv inverkan på deras liv och de kände sig mer hälsosamma än de gjort före 

diagnosen. Efterhand som sjukdomen blev en del av det dagliga livet hittade de balansen och 

de fick tid över till annat och upplevde en känsla av välmående.
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Artikelöversikt
Författare
Land
År

Titel Syfte Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande 
Analys

Resultat Kvalitet

Beverly, 
Miller & 
Wray,
USA,
2008

Spousal  
Support and 
Food-Related
Behavior  
Change in 
Middle-Aged 
and Older
Adults Living 
With Type 2 
Diabetes

Syftet med 
studien var att 
fastställa hur 
aspekter av 
förhållandet 
mellan  makar 
påverkar 
beteendeförän
dringar, och 
särskilt när det 
gäller en 
hälsosam diet.

Inklusionskriterierna 
var: Gifta par där minst 
en hade diabetes, 50 år 
eller äldre
Exklusionskriterierna 
var: Personer som hade 
problem med ADL, 
personer som fått 
stroke, cancer eller 
Alzheimers det senaste 
året. 

Som 
datainsamlingsmetod 
användes fokusgrupper.

Fokusgrupperna bandades och 
transkriberades. De bildade 
sedan koder som blev kategorier.

Studien kom fram till fem 
stycken huvudteman relaterade 
till hur man håller fast vid 
dieten, dessa var; kontroll över 
mat, kunskap om dieten, 
engagemang att stödja, 
kommunikation mellan makar, 
och klara av diabetes.

Hög. 

Brown 
Frandsen & 
Smedegaard 
Kristensen, 
Danmark, 
2002

Diet and 
lifestyle in 
type 2 
diabetes: the 
patient´s  
perspective

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
faktorerna som 
påverkar 
följsamheten 
hos patienter 
med typ 2 
diabetes med 
kost- och 
läkemedels-

Inklusion: 
tablettbehandlade 
diabetiker, Exklusion: 
insulinbehandlade, 
gravida kvinnor, om de 
hade fått diagnosen 
innan 40 års ålder. 

I studien användes 
fokusgrupper som 
datainsamlingsmetod.

Det finns ej beskrivit i artikeln. Studien kom fram till att 
patienterna var väl motiverade 
för livsstilsförändringar, men 
många kände att de inte hade fått 
tillräcklig information om deras 
sjukdom och de förskrivna 
behandlingarna. De tyckte att 
vissa förändringar var svåra att 
göra, t.ex. att äta på regelbundna 
tider, minska alkoholintaget eller 
favoritmaten, att ta tabletter 

Medel.



behandling. samma tid varje dag utan missa 
någon.  

DeCoster, 
USA, 
2003

The Emotions 
of Adults with 
Diabetes: A 
Comparison 
Across Race

Syftet med 
studien var att 
identifiera 
vanliga 
känslor, 
specificera 
deras källor 
och vilken 
effekt ras har 
på dessa 
upplevelser.

I studien användes 
strategiskt urval med 
Inklusionskriterierna: 
Vita, icke-latino, och 
afro-amerikanska vuxna 
med diabetes typ 2.

Data samlades in med 
hjälp av intervjuer.

De transkriberades och 
analyserades genom Lincoln and 
Guba's mall, enheter och 
kategorier kom fram som sedan 
kodades  som  sedan 
analyserades i ett dataprogram. 

Människornas ursprung 
påverkade både kvalitet och 
kvantitet när det gäller 
känslorna. Hur länge de haft 
diabetes, antal komplikationer, 
deltagarnas värderingar 
angående lyckad egenvård 
påverkade upplevelserna av 
känslor. 

Hög.

Dye, Haley-
Zitlin & 
Willoughby, 
USA, 
2003

Insights From 
Older Adults  
With Type 2 
Diabetes:  
Making 
Dietary and 
Exercise  
Changes

Syftet med 
studien var att 
identifiera 
faktorer 
påverkar 
nutrition och 
tränings 
beteende hos 
personer över 
55 med typ 2 
diabetes.

Inklusion: 
Engelsktalande, över 55 
år, typ 2 diabetes, 
kognitiv sundhet.

Datainsamling skedde 
genom fokusgrupper. 

Materialet transkriberades, och 
två medlemmar från 
forskningsteamet läste igenom 
det och letade efter framväxande 
teman som man kodade. 

Studien kom fram till att några 
riskfaktorer för diabetes och 
hjärtsjukdomar verkar mer 
framträdande än andra. En ökad 
känslighet för allvarliga 
komplikationer relaterat till 
diabetes kan förbättras genom 
träning. En vilja som enligt 
deltagarna erhålls genom tron på 
Gud, är nödvändig för lyckade 
livsstilsförändringar. Effektiva 
ändringar av vanor och att bygga 
upp sin själveffektivitet börjar 
med små steg. Inre styrka är 
nödvändig för ändring av vanor. 

Hög.

Edwall, 
Hellström, 
Öhrn & 
Danielsson, 
Sverige, 
2008

The lived 
experience of  
the diabetes  
nurse 
specialist  
regular check-

Syftet var att 
belysa 
upplevelsen av 
regelbundna 
kontroller hos 
diabetessjuksk

Inklusionskriterier var 
kvinnor och män som 
hade haft diabetes i 
minst 3 månader, ålder 
30 +, med ett visst 
HbA1c värde, 

De transkriberade intervjuerna 
lästes flera gånger för att få en 
helhetsbild, man tog ut 
meningsbärande enheter som 
kondenserades och 
organiserades till subkategorier, 

Studien visar att regelbundna 
kontroller hos 
diabetessjuksköterskan 
upplevdes positivt av deltagarna, 
genom stöttning av 
diabetessjuksköterskan framhävs 

Hög.



ups, as 
narrated by 
patients with 
type 2 
diabetes. 

öterskan bland 
patienter med 
typ 2 diabetes.

behandling med diet, 
tabletter eller insulin 
och minst 5 av dom 
skulle haft tidigare 
upplevelser av 
fotproblem, samtliga 
skulle ha upplevelser av 
kontroller hos 
diabetessjuksköterskan. 
Exklusionskriterier var 
patienter som inte 
pratade svenska, och 
patienter som saknar 
förmåga att berätta sin 
historia. 

Intervjuer användes för 
datainsamling. 

teman uppstod från 
subkategorierna. 

deras förståelse och hantering av 
det dagliga livet. 

Hörnsten, 
Sandström 
& Lundman, 
Sverige, 
2004

Personal 
understanding
s of illness 
among people 
with type 2 
diabetes. 

Syftet var att 
beskriva 
personliga 
tolkningar av 
sjukdomen hos 
personer med 
typ 2 diabetes i 
Sverige.

Inklusionskriterierna 
var 40-80 år och att de 
skulle ha fått diagnosen 
diabetes typ 2 inom de 
senaste 2 åren. 
Exklusionskriterierna 
var demens, psykiska 
eller fysiska sjukdomar 
som t.ex. 
alkoholmissbruk eller 
att vara i slutfasen av 
cancer.

Intervjuer användes 
som 
datainsamlingsmetod.

Data analyserades genom 
kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet visade att patienternas 
personliga förståelse för 
sjukdomen är ett viktigt 
komplement till de traditionella 
synen på diabetes från 
vårdpersonal. De kan fungera 
som en grund för att utveckla 
anamnesintervjun och 
dokumentationssystem. 
Patienternas personliga 
förståelse för diabetes i deras 
dagliga liv anses vara en viktig 
källa av information vid 
planering av meningsfull vård. 

Hög.



Koch, 
Kralik & 
Sonnack, 
Australien,
1999

Women living 
with type II  
diabetes: the 
intrusion of  
illness.

Syftet med 
studien var att 
bidra till 
förståelsen av 
vuxna 
kvinnors  hälsa 
då de lever 
med kronisk 
sjukdom, som 
diabetes, och 
göra deras röst 
hörd. 

Inklusionskriterierna 
var medelklasskvinnor, 
som hade diabetes typ 2 
och fått diagnosen för 
minst ett år sedan. 
Kvinnorna tog antingen 
tabletter eller insulin för 
att kontrollera sin 
blodglukos nivå. 

Studien baserades på 
fokusgrupper. 

Man använde en deskriptiv 
metod och tog ut teman.

I studien framkom att kvinnorna 
var rädda för komplikationer vid 
otillräcklig skötsel av 
diabetesen, de kände sig socialt 
isolerade, de tyckte det var 
jobbigt att gå på diabetesdiet och 
de kände sig självupptagna 
eftersom så mycket kretsade 
kring dem och deras sjukdom. 

Hög.

Koch, 
Kralik & 
Taylor,
Australien,
2000

Men living 
with diabetes:  
minimizing the  
intrusiveness  
of the disease.

Syftet med 
studien var att 
förstå hur 
personer med 
typ 2 diabetes 
införlivar 
kronisk 
sjukdom i sina 
liv. 

Inklusionskriterierna i 
studien var manliga 
deltagare med diabetes 
typ 2 som kontrollerade 
sin sjukdom genom diet 
eller oral 
hypoglykemisk 
medicinering.

Datainsamling skedde 
genom fokusgrupper. 

Man använde en deskriptiv 
metod och tog ut teman.

Männen i studien uttryckte att 
diabetesen hade en positiv effekt 
på deras livsstil, de såg inte 
diabetesen som en sjukdom utan 
en del av livet. De kände sig 
trygga i sin kunskap om diabetes 
och medan de tog ansvar för sig 
själva, så var stödet från deras 
partner till en hjälp när de skulle 
sköta sin diabetes. 

Hög.

Malpass, 
Andrews & 
Turner,
Storbritanni
en,
2009

Patients with 
Type 2 
Diabetes  
experiences of  
making 
multiple 
lifestyle 
changes: A 
qualitative  
study.

Syftet med 
studien var att 
undersöka hur 
nydiagnostiser
ade diabetes 
typ 2 patienter 
upplever att 
göra enstaka 
eller multipla 
livsstilsförändr
ingar.

Inklusionskriterierna 
var: 30-80 år, fått 
diagnosen inom det 
senaste halvåret, i 
sydvästra 
Storbritannien.

Datainsamling skedde 
genom intervjuer. 

Det analyserades genom att 
läsas,och ta ut teman med hjälp 
av ett datorprogram.

Fynden i resultatet föreslår att 
man ska erbjuda både kost- och 
aktivitetsinformation samtidigt 
eftersom det kan uppmuntra 
patienterna att strategiskt 
använda fysisk aktivitet för att 
underlätta skötseln av 
sjukdomen. De flesta patienter 
anser att det är bättre att göra 
flera livsstilsförändringar på 
samma gång. 

Hög. 



Med 
frågeställninga
rna: 1) om 
deltagarna 
upplever att 
ökad fysisk 
aktivitet 
hjälper eller 
hindrar 
förändringar i 
dieten och vice 
versa, och 2) 
om deltagarna 
tycker multipla 
livsstilsförändr
ingar är 
välgörande 
eller om det är 
kontra-
produktivt.

Olshansky, 
Sacco, 
Fitzgerald, 
Zickmund, 
Hess, Bryce, 
McTigue & 
Fischer, 
USA,
2008

Living With  
Diabetes:  
Normalizing 
the Process of  
Managing 
Diabetes.

Syftet var att 
undersöka hur 
personer med 
diabetes 
uppfattar och 
upplever hur 
det är att leva 
med och klara 
av deras 
diabetes.

Inklusionskriterier: 
Diabetes, äldre än 21 
år, kunna prata 
engelska, och skulle 
vara inskrivna på 
UPMC Health-trak 
system.

Datainsamling skedde 
genom fokusgrupper. 

Intervjuerna bandades och 
transkriberades. Man jämförde 
med annan data och använde 
kodning.

Ett centralt fynd i studien var hur 
de kämpar för att inte se sig som 
en diabetiker utan som en person 
med diabetes. 

Hög.

Whittemore, 
Chase, 
Mandle & 
Roy,

Lifestyle  
Change in 
Type 2 
Diabetes: A 

Studien 
fokuserade på 
upplevelserna 
av att integrera 

Inklusionskriterier: 
Kvinnor, som 
genomgått klimakteriet, 
men som inte har någon 

Intervjuerna bandades och 
transkriberades, texten 
reducerades därefter och 
slutsatser drogs,  efter detta 

Studien visade att processen av 
att integrera livsstilsförändringar 
vid typ 2 diabetes var komplex 
och mångsidig. Utmaningen att 

Hög.



USA,
2002

Process Model rekommendera
de 
behandlingsme
toder för typ 2 
diabetiker i en 
redan 
existerande 
livsstil.

ytterligare sjukdom. 
Kvinnorna ska även 
genomgått 
diabetesutbildning och 
de ska inte vara 
insulinbehandlade.

Datainsamlingsmetoden 
som användes var 
intervjuer.

kodades resultatet och bildade 
kategorier.

integrera livsstilsförändringar 
inkluderade förenade känslor, få 
struktur, sträva efter 
tillfredsställelse, upptäcka sig 
själv och inre konflikter, 
upptäcka en balans och skapa en 
ny rytm i livet. De här 
utmaningarna krävde kunnighet 
för att deltagarna skulle kunna 
göra framsteg mot integreringen. 
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