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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Många personer i Sverige drabbas av diabetes typ 2 varje år. Insjuknandet medför att 
flera livsstilsförändringar bör göras för att komplikationer ska undvikas. Orems omvårdnadsteorier 
om egenvård, egenvårdsbrist och om omvårdnadssystem tillämpades som teoretisk utgångspunkt i 
studien. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes typ 
2. Metod: Metoden utgjordes av en systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. Resultat: 
Analys resulterade i fyra huvudteman: Gemenskap, balans, motivation och förändring i grunden. 
Vissa patienter ville helst klara sig själv vid hantering av sjukdomen medan andra såg stödet utifrån 
som positivt för livsstilsförändringar. Rutiner och regler användes för att skapa balans och förenkla 
livet men kunde också brytas för att frambringa livskvalitet. Rädsla, kunskap och självkänsla var 
faktorer som påverkade livsstilsförändringar. Känslor som förknippades med livsstilsförändringar 
varierade mellan patienter men ofta upplevdes frustration. Slutsats: Upplevelser av 
livsstilsförändringar varierade mycket mellan patienter. Sjuksköterskor bör anpassa vård och hjälp 
till egenvård efter patienters unika situation eftersom upplevelser är olika. 

Nyckelord: Livsstilsförändringar, diabetes typ 2, upplevelser och egenvård. 

ABSTRACT
Background: Many people in Sweden get type 2 diabetes each year. The disease requires several 
lifestyle changes and they should be made in order to avoid complications. Orems nursing theories 
of self-care, self-care deficit and nursingsystem was used as theoretical basis. Objective: The 
objective was to describe patients perceptions of lifestyle changes in type 2 diabetes. Method: The 
method consisted of a systematic literature review in a inductive approach. Result: The analysis 
resulted in four major themes: Community, balance, motivation and change of plea. Some patients  
would rather to take care of themselves in the handling of the disease while others found positive to 
look for support to get to make changes in their lifestyles. Procedures and rules used to create 
balance and simplify their lives could also be broken to increase life quality. Fear, knowledge and 
self esteem were factors that affected the lifestyle changes. Emotions associated with the lifestyle 
changes varied between patients but often it was perceived frustration. Conclusion: Experiences of 
lifestyle changes varied considerably between patients. Nurses should adjust care and assistance of 
self-care taking into consideration patients unique situation because the experiences are different.
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1. INLEDNING
Att insjukna i diabetes typ 2 kräver vissa livsstilsförändringar vilket kan uppfattas olika från person 
till person. Under den verksamhetsförlagda delen av min utbildning har jag mött många patienter 
med diabetes typ 2. Jag har noterat att patienterna verkar uppleva livsstilsförändringar de tvingas 
göra på olika sätt. Vissa patienter har stort fokus på att förändra sin livsstil medan andra patienter 
har mindre fokus på att åstadkomma förändringar i livet. Jag vill närmare undersöka hur patienter 
upplever livsstilsförändringar för att få en klarare bild över hur situationen ser ut. Genom att öka på 
min kunskap inom området tror jag mig kunna förbättra vården för dessa patienter samt hjälpa dem 
till egenvård på ett mer optimalt sätt. Patienter med diabetes typ 2 finns på en mängd olika 
avdelningar vilket borde öka intresset för uppsatsen bland allmänsjuksköterskor. Förhoppningsvis 
kommer andra att ta del av min uppsats och få en fördjupad insikt i diabetespatienters upplevelser.  
Enligt  Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) ska patienter som är kopplade till vården 
ges information som anpassas individuellt till dem. För att kunna ge den informationen tror jag det 
är viktigt att känna till hur patienten upplever en situation. Inom diabetesvård handlar det om att ge  
rätt stöd så att patienten klarar sin egenvård. 

2. BAKGRUND
I bakgrunden presenteras arbetets teoretiska perspektiv utifrån Dorothea Orem, fakta om 
sjukdomen, förklaring av begreppet livsstilsförändringar samt tidigare forskning kring diabetes typ 
2. Bakgrunden avslutas med problemformulering.   

2.1 Teoretiskt perspektiv 
Orems teori om egenvårdsbrist har utvecklats för att personer med en sjukdom ska kunna 
genomföra egenvård. Teorin innefattar tre relaterade teorier, teorin om egenvård, teorin om 
egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem (Orem, 2001). 

Orems teori om egenvård beskriver hur och varför en person vårdar sig själv. En människa agerar 
genom egenvård för att upprätthålla liv, hälsa, personlig utveckling och välbefinnande. Egenvård är 
en medveten handling där personen i fråga vet varför han/hon utför en egenvårdshandling. En 
medveten handling kräver kunskap vilket kan erhållas genom någon form av inlärning, till exempel 
undervisning. Teorin om egenvård innefattar uttrycket egenvårdskapacitet. Egenvårdskapacitet är 
beroende av olika faktorer. För det första beror det på personens förmåga att utföra grundläggande 
handlingar rent generellt. För det andra beror det på kraft- och energikomponenter som krävs för att 
utföra en egenvårdshandling. Exempel på komponenter är motivation, förnuftsmässigt tänkande, 
förmåga att fatta beslut kring egenvård, inneha förmåga att utföra tekniska åtgärder och ha förmåga 
att planera handlingar. För det tredje bedöms patientens förmåga att identifiera behov, bedöma hur 
behoven ska tillmötesgås samt se hur behoven rent praktiskt skall åtgärdas. Egenvårdskrav hör ihop 
med vilken kapacitet patienten har att sköta sin egenvård. Egenvårdskrav är de aktiviteter som är 
planerade att utföras. Utifrån Orems teori finns det tre olika behov som skall tillgodoses, universella 
behov, utvecklingsmässiga behov och behov relaterade till hälsoavvikelse. Exempel på universella 
behov är upprätthållande av adekvat syreupptag och vätskeintag samt finna balans mellan aktivitet  
och vila. Utvecklingsmässiga behov definieras av att bemästra effekter eller händelser som kan 
påverka utvecklingen i livet. Behov relaterat till hälsoavvikelser handlar om att skaffa sig kunskap 
för att exempelvis förebygga en sjukdom. Inom begreppet egenvård ryms också närstående-omsorg. 
Närstående-omsorg betyder att närstående sköter vården av en person som inte är tillräckligt 
utvecklad eller av någon anledning tappat sin förmåga att utföra egenvård (Orem, 2001). 

Teorin om egenvårdsbrist beskriver bristen i att tillmötesgå krav på den personliga egenvården samt 
de effekter det har på hälsa och välbefinnande. Egenvårdsbrist uttrycker relationen mellan 
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egenvårdskapacitet och egenvårdskrav. Det finns olika anledningar varför en människa inte kan 
sköta sin egenvård. Teorin om egenvårdsbrist innefattar också brist gällande närstående-omsorg. 
Det förklaras med att den närståendes kapacitet att utföra omsorg är för liten i jämförelse med 
egenvårdskraven från den som blir vårdad. Bristen kan tillmötesgås med vårdande från exempelvis 
sjuksköterska (Orem, 2001). 

Teorin om omvårdnadssystem innefattar både teorin om egenvård och teorin om egenvårdsbrist. 
Omvårdnadssystemet skapas för att patienten skall få den rätta vården med en avvägning mellan 
patientens egenvård och vårdarens hjälp. Omvårdnadssystemet kan användas för enskilda individer 
och för personer som bildar en närstående-omsorg enhet. Det kan också användas för grupper, till 
exempel familjer eller andra enheter med flera medlemmar, som inom gruppen har liknande 
terapeutiska egenvårdskrav eller liknande begränsningar i att sköta sin egenvård eller närstående-
omsorg. Ifall det finns en obalans mellan kapacitet och handlingsbehov gällande frågor som berör 
patientens hälsa ska sjuksköterskan tillsammans med patienten utforma en omvårdnadsplan. I 
planen ska det framgå vem som är ansvarig att utföra omvårdnaden, vårdpersonal, familj eller 
patient. Det ska också bestämmas under hur lång tid de medvetna handlingarna ska fortgå. Målet 
med omvårdnadssystemet är att stärka patienten att möta de behov och krav som sätts upp, 
alternativt ska behoven på omvårdnad reduceras. Beroende på behov av hjälp, finns olika system för 
att utförligt förklara vilken roll sjuksköterskan har och vilken roll patienten har i 
omvårdnadssystemet. Vid ett fullständigt kompenserande system har sjuksköterskan ansvar över att 
utöva omvårdnad på patienten, kompensera för patientens oförmåga att utöva egenvården samt att 
stödja och skydda patienten. I ett delvis kompenserande system ansvarar sjuksköterskan för att 
utföra vissa egenvårdsåtgärder för patienten, kompensera för patientens egenvårdsbegränsningar 
och assistera patienten vid behov. Patienten ansvarar över att utföra vissa egenvårdsåtgärder och 
acceptera assistens från sjuksköterskan men får stöd av sjuksköterskan att reglera 
egenvårdskapaciteten. I stödjande-undervisande systemet ska patienten sköta egenvården själv men 
får hjälp med att reglera träningen och utvecklandet av egenvårdskapaciteten. Omvårdnadssystemet 
är beroende av omvårdnadskapaciteten. Graden av omvårdnadskapacitet beskriver förmågan att 
fylla de egenvårdskrav som finns på grund av egenvårdsbrist eller brist i närstående -omsorg. Att 
inneha omvårdnadskapacitet kan till exempel vara att ha förmåga till omvårdnad, kunna motivera  
patienten till egenvård men också att kunna planera hela omvårdnadsprocessen inkluderande 
diagnostisering, ge hjälp till egenvård och tillgodose patientens egenvårdskrav. Omsorgskapacitet är 
beroende av medvetna handlingar och varierar från sjuksköterska till sjuksköterska beroende på 
teoretisk och praktisk bakgrund (Taylor, 2006).  

I det här arbetet är begreppen egenvård, egenvårdsbrist, egenvårdskapacitet och egenvårdskrav 
viktiga för förförståelsen av fenomenet. Dorothea Orems teorier (Taylor, 2006) är prövade genom 
olika studier. Studier presenteras nedan för att visa hur teorierna kan användas i klinisk verklighet. 
Artinian, Magnan, Sloan och Lange (2002) baserar sin studie på Orems teori om egenvård. Studien 
visar att det går att undvika sjukhusvistelser och förbättra hälsostatus hos patienter med hjärtsvikt 
genom att anpassa omfattning och kvalitet på egenvården efter patientens situation. I studien 
undersöker författarna frekvensen av utförd egenvård, beskriver personliga och miljömässiga 
faktorer som påverkar egenvård samt jämför relationen mellan den grad av kunskap patienten har 
gällande egenvård och resultatet patienten åstadkommer. Det vanligaste egenvårdsbeteendet är att ta  
sin medicin på egen hand. Svårast är att övervaka och hantera symptom. Författarna hittar inte 
något direkt samband mellan graden av kunskap och förmåga till egenvård. Det går inte heller att se 
om miljömässiga och personliga faktorer påverkar egenvårdskapaciteten. 

Söderhamn och Cliffordson (2001) beskriver i sin studie strukturen av egenvård bland en grupp 
äldre i Sverige. Författarna utgår från Orems teori om egenvårdsbrist. Det visade sig att det finns en 
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struktur av egenvård bland äldre. Relationen mellan egenvårdskapacitet, egenvårdskrav och ett antal 
faktorer bekräftas i studien. Egenvårdskapacitet är helt balanserad med egenvårdskraven. 
Egenvårdskraven är beroende av ålder, upplevd hjälplöshet och den hjälp som erhålls. 
Egenvårdskapaciteten är beroende av att vara aktiv, ha nära kontakter med andra och känslan av att  
vara nöjd. Faucett, Ellis, Underwood, Naqvi och Wilson (1990) visar på hur Orems teori om 
egenvårdsbrist kan appliceras på boende på ett sjukhem. Studien visar att användandet av teorin i 
praktiken förstärker egenvården bland de boende. Vidare förklaras att sjuksköterskor är mer 
konsekventa med främjandet av egenvård när Orems modell används i egenvården. Vissa områden 
påverkas mer positivt av detta, så som uttorkning, oförmåga att klä sig själv, oförmåga att äta själv, 
minskad fysisk aktivitet, fallrisk, förstoppning, generellt sköta sin hygien, hud- och munhygien, 
inkontinens samt tillbakadragande och isolering.    

2.2 Diabetes typ 2 
Av Sveriges cirka 365 000 diabetiker utgör typ 2-diabetes 85-90 procent av alla diabetiker i landet 
(Socialstyrelsen, 2009). Diabetes typ 1 och 2 har en gemensam nämnare nämligen hyperglykemi på 
grund av funktionell insulinbrist. Orsaken till insulinbristen skiljer dessa typer åt (Ericson & 
Ericson, 2008). Typ 2-diabetes är något vanligare hos män än hos kvinnor. De flesta har varit sjuka i 
flera år innan de får sin diagnos. Det beror på att typ 2-diabetes har ett smygande förlopp vilket i 
början inte medför några symtom (Socialstyrelsen, 2009). Behandling av diabetes har som mål att 
hålla blodets glukoshalt på normal nivå och därmed uppnå symtomfrihet samt minska risken för 
komplikationer. Behandlingen brukar vanligtvis bygga på kost, motion, insulin, perorala 
antidiabetika och egenvård. Egenvård kan handla om att diabetikern själv styr sitt blodsocker. För 
att klara detta är han/hon beroende av kunskap. Teoretisk och praktisk undervisning är något som 
alla diabetiker erbjuds i samband med sjukdomens debut samt fortlöpande. Det är 
diabetessjuksköterska som ansvarar för att diabetikern får undervisning. Kosten bör vara 
fettbalanserad, innehålla rätt kolhydrater och vara fiberrik. Den fiberrika födan inverkar på tarmens 
glukosupptag. Fettintaget bör regleras till intag av enkel- och fleromättat fett och mindre mängd 
mättat fett. Mer än hälften av energiupptaget bör utgöras av sammansatta kolhydrater. Författarna 
uttrycker vikten av att regelbundet besöka en specialutbildad fotterapeut för information om 
fötternas skötsel så att fotsår kan undvikas. Rökning och diabetes är en mycket negativ kombination 
och värdet av rökstopp bör betonas (Ericson et al., 2008). 

Diabetes kan ge både akuta och sena komplikationer. Akuta komplikationer av diabetes är 
hypoglykemi eller hyperglykemi. Hypoglykemi är lågt blodglukos på grund av högt insulin i blodet. 
Det kan yttra sig som lättare insulinkänning men i värsta fall leda till insulinkoma. Hyperglykemi är  
högt blodglukos på grund av insulinbrist, vilket kan yttra sig som enbart illamående men i värsta 
fall leda till diabeteskoma. Sena komplikationer kan vara cirkulationsrubbningar vilket kan resultera  
i fot- och bensår, njurskador samt nervskador. Alla diabeteskomplikationer är starkt relaterade till  
blodkärlsskador (Ericson et al., 2008). 

2.3 Tidigare forskning 
Hays et al. (2008) beskriver att fetma och brist på fysisk träning är en stor anledning till att drabbas 
av diabetes typ 2. Författarna beskriver att det krävs radikala livsstilsförändringar för att förbättra 
sjukdomen till skillnad från att förebygga insjuknandet. Livsstilsförändringar i form av ökad 
träning, viktnedgång och reducerat alkoholintag är nödvändiga. Hörnsten et al. (2008) fokuserar på 
patientens egen förståelse och acceptans för egenvård vid diabetes typ 2. Detta till skillnad från 
konventionell diabetesvård som är mer inriktad på metabolisk kontroll och medicinsk kunskap 
relaterat till medicinering och livsstilsförändringar. Patienters egna förståelse för sjukdomen bidrar 
till att hålla glukoshalten i blodet på jämn nivå under en längre period. Patienter som undersöktes 
har fått egenvårdsutbildning i grupp. För att verkställa detta har diabetesteam och 
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diabetessjuksköterska stort ansvar. Gruppen med diabetes typ 2 patienter träffades och personerna 
fick fritt berätta hur han/hon uppfattade sin egenvård. Diskussionerna kretsade ofta kring fysisk 
träning och diet. 

Pisinger et al. (2009) beskriver att hjälp med livsstilsförändringar ger betydande fördelaktiga 
konsekvenser för psykisk och fysiska hälsa. Att leva med en partner, att ha jobb och att vara frisk är 
förenat med hög fysisk och mental hälsa. Mental hälsa ökar också med åldern. Personer som har 
diabetes har lägre mental hälsa än personer med god fysisk hälsa. Pouwer et al. (2009) visar att 
depressiva symptom och egentlig depression är ett vanligt förekommande problem bland patienter 
med diabetes, speciellt bland kvinnor, överviktiga och patienter med invandrarbakgrund. Många 
patienter säger sig också ha lågt välbefinnande. Diabetes är vanligast bland äldre, personer som levt 
ensamma och bland personer med lägre utbildning. Författarna frågar sig därför om anledningen till 
depression kan grunda sig på andra faktorer än endast diabetesdiagnosen (Pouwer et al., 2009). 

Jallinoja et al. (2007) behandlar sjuksköterskors och läkares syn på hur patienter och professionella 
bör hantera livsstilsrelaterade sjukdomar. Majoriteten anser att det största hindret till god 
behandling är patienters ovilja att ändra levnadsvanor. Okunskap hos patienter är sällan ett hinder. 
För att möjliggöra livsstilsförändringar bör patienter acceptera att han eller hon bär ansvar över 
förändringarna. Sjuksköterskor och läkare anser att de inte har tillräcklig kompetens att ge 
rådgivning om livsstilsförändringar men tycker att det är deras ansvar. Många sjuksköterskor menar 
att de hjälpt patienter till livsstilsförändringar. Tidsbrist i arbetet ses som ett hinder för att informera  
om livsstilsförändringar. Sjuksköterskor har svårigheter att diskutera rökning och viktnedgång med 
patienter. Aldana et al. (2006) visar att stora förbättringar kring kost och aktivitet sker bland 
patienter som får undervisning om livsstilsförändringar. Patienter ökar intag av frukt, grönsaker och 
fullkornsprodukter. Stora förbättringar i BMI, kroppsfett och blodtryck ses. Författarna drar 
slutsatsen att förändring i kost och fysisk aktivitet kan reducera många riskfaktorer relaterat till  
kroniska sjukdomar. 

Familjemedlemmar till personer med diabetes typ 2 ser allvarligare på sjukdomen än vad patienter  
själva gör. De anser att information om hantering av diabetes är bristfällig samt svår att förstå. De 
tror också att sjukdomen har större påverkan på det dagliga livet och oroar sig mer över det (White, 
Smith, & O'Dowd, 2007; White, Smith, Hevey & O'Dowd, 2009). Patienterna har en mer 
avslappnad bild och är mer omedvetna om allvarligheten av komplikationer som kan uppstå till  
följd av sjukdomen (White et al., 2007). Familjemedlemmar menar att patienter vet mer om 
diabetesbehandling än vad de säger sig kunna. Studien visar att patienter och familjemedlemmar har 
lika mycket kunskap om diabetes (White et al., 2009). Familjemedlemmar engagerar sig i patienters  
diabeteshantering och oroar sig över dem. De uttrycker att deras egna liv har förändrats mycket 
efter att deras anhörig fått sin diagnos. Familjemedlemmar till personer med diabetes har ett stort  
intresse av sjukdomen. De har också förmåga att påverka anhöriga positivt eller negativt gällande 
val av måltid, dietvanor och diabeteshantering överlag (White et al., 2007). Familjemedlemmar till  
diabetespatienter rapporterar låg tillfredsställelse vid stöd av patienters egenvård. De anser också att  
diabetes är en sjukdom där ansvaret för behandling inte ska ligga hos en person. De är inte nöjda 
med stödet de får för att hjälpa anhöriga med egenvård (White et al., 2009). Aldana et al. (2006) 
beskrev att livsstilsförändringar inte resulterar i bättre hälsa fast förändringar gjordes bland par.

2.4 Problemformulering 
Många personer i Sverige drabbas av diabetes typ 2 varje år. Dessa personer är ofta tvungna att göra 
stora livsstilsförändringar som till exempel ändring av kost- och motionsvanor. 
Livsstilsförändringar i samband med sjukdomen är viktiga för att undvika både sena och tidiga 
komplikationer. Många med livsstilsrelaterade sjukdomar har svårt att genomföra 
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livsstilsförändringar som rekommenderas. Utöver komplikationer direkt kopplade till kroppen är 
diabetes förknippat med obalans och depression. Patienters egen förståelse för sjukdomen är viktig 
för att sköta sin egenvård på bästa sätt och skapa kontroll över sjukdomen. Får diabetespatienter 
generellt sätt starkt stöd från vårdpersonal? Stöd från anhöriga och sjukvårdspersonal är viktigt för 
att trygghet ska skapas. Varför bör sjuksköterskor ha kunskap om hur patienten upplever 
livsstilsförändringar? Sjuksköterskor på olika sjukvårdsavdelningar kommer med stor sannolikhet i 
kontakt med patienter som går genom livsstilsförändringar. Hur och vem ansvarar för att 
förändringarna i livet äger rum? Genom att skapa en förståelse för hur patienter upplever 
livsstilsförändringar kan sjuksköterskor bättre se patienters egenvårdsbrist och på det viset vårda 
dem och hjälpa till egenvård. Hur upplever patienter med diabetes typ 2 livsstilsförändringar? 
 

3. SYFTE
Syftet är att beskriva patienters upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes typ 2.  

4. METOD 
I följande metodbeskrivning beskrivs vald metod, datainsamling och urval, dataanalys och etiska 
överväganden. 

4.1 Val av metod  
För att besvara studiens syfte valdes en systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. Induktiv 
ansats innebär att samla in fakta förutsättningslöst från sitt problemområde. Utifrån observationer 
förs allmänna teorier eller principer samman (Forsberg & Wengström, 2008). Studien genomfördes 
utifrån Evans (2002), systematiska innehållsanalys innefattande fyra steg: insamling av data, 
identifiera nyckelfynd, relatera teman mellan olika studier samt beskriva fenomenet. Vilka artiklar  
som väljs utifrån datainsamlingen styrs av inklusionskriterier som satts upp. Identifiering av teman 
sker genom att först läsa igenom valda studier ett flertal gånger. På det sättet skapas en 
helhetsuppfattning om studien för att sedan kunna hitta nyckelfynd utifrån resultaten. Att relatera 
teman mellan de olika studierna innebär att nyckelfynden förs samman och bildar nya teman och 
subteman vilket skapar en djupare förståelse för fenomenet. Slutligen beskrivs fenomenet. Där 
jämförs varje tema med originalstudien för att kontrollera tillförlitligheten. Slutligen uttrycks  
syntesen genom att alla teman och subteman beskrivs med stöd från originalstudien.

Friberg (2006) beskriver att en artikel skall kvalitetsgranskas och analyseras. Författaren presenterar 
en mall för bedömning av kvaliteten hos kvalitativa artiklar. Segesten (2006) uttrycker att en artikel  
bör uppfylla vissa krav för att bli kallad vetenskaplig. Artikeln bör redovisa ny kunskap, vara möjlig 
att granska, varit utsatt för bedömning samt publicerats på engelska. Att artikeln redovisar ny 
kunskap menas att artikeln kan presentera något som ingen vet tidigare, antingen genom empirisk 
forskning eller genom att föra samman gammal forskning till nytt resultat. För att en artikel ska vara 
möjlig att granska bör den innehålla bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion och 
litteraturreferenser. 

4.2 Datainsamling och urval
Inklusionskriterier för val av artiklar var att de skulle vara: kvalitativa, skrivna på engelska, ha 
relevans för syftet och vara gjorda i ett västerländskt land. Valet att granska enbart kvalitativa 
artiklar grundar sig i att det är personers upplevelser som efterfrågas. Forsberg och Wengström 
(2008) beskriver att kvalitativa studier är inriktade på betydelser eller upplevelser av olika fenomen. 
Artiklar exkluderades som var skrivna tidigare än år 2000, inte var vetenskapliga, inte svarade på 
syftet, inte var vårdvetenskapliga och inte skrivna på engelska. Datainsamling har skett genom 
artikelsökning i CINAHL, Elin@mälardalen och PubMed. Först söktes artiklar på CINAHL sedan i 
Elin@Mälardalen och slutligen i PubMed. Sökorden som användes var: ”Diabetes*”, ”lifestyle 
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changes*”, ”type 2 diabetes*”, ”experience*”, ”living with*”, ”diet change*”, ”exercise*”, 
”change*”, ”diet change*”, ”self-management*” and “behaviour*”. Sökorden kombinerades på 
olika sätt och sökningen skedde systematiskt. Främst användes sökorden ”type 2 diabetes*” och 
”lyfestyle changes*”. Sökorden gjordes i titel, abstrakt och för alla fält. Se bilaga 1 för översikt av 
artikelsökning .44 stycken sökningar gjordes sammanlagt. Utifrån de sökningar som gjordes 
hittades 18 artiklar, varav 10 artiklar användes till analysen. Se bilaga 2 för översikt av analyserade 
artiklar.      

För att få en första uppfattning om artikeln var intressant för syftet noterades dess titel. Ifall så var 
fallet lästes abstract för att undersöka om artikeln fortfarande kändes relevant. I de fall abstract inte 
var tillräckligt omfattande lästes även delar av resultatet för att få uppfattning om artikeln. Ifall  
artikeln fortfarande var av intresse undersöktes artikelns relevans, vetenskaplighet och kvalitet. För 
att undersöka artikelns vetenskaplighet utgick jag ifrån Segesten (2006) och för att undersöka dess 
kvalitet utgick jag ifrån Friberg (2006). Att 8 artiklar valdes bort i ett andra urval berodde på att de 
efter mer noggrann granskning inte var vårdvetenskapliga, inte svarade på syftet, inte var av 
tillräckligt god kvalitet eller inte fyllde kriterierna för vetenskaplig artikel. 

4.3 Dataanalys 
För att få en helhetsbild av artiklarna lästes de igenom upprepade gånger. Innehåll som ansågs svara 
på syftet noterades för att på så vis få en djupare förståelse för studierna. Artiklarna granskades 
genom att stryka under delar av texten vilket bildade preliminära nyckelfynd. Artiklarna lästes  
igenom ännu en gång för att sedan föra över preliminära nyckelfynd till en lista. Listan med 
preliminära nyckelfynd lästes igenom upprepade gånger samtidigt som preliminära nyckelfynd som 
inte ansågs svara på syftet gallrades bort. Återkommande teman söktes inom nyckelfynden där 
teman urskiljdes utifrån likheter och olikheter mellan artiklarnas nyckelfynd. Nyckelfynd 
grupperades in i fyra teman: Gemenskap, balans, motivation och förändring i grunden. För att öka 
förståelsen för fenomenet strukturerades sedan nyckelfynden in i 10 subteman. Efter upprepade 
genomläsningar grupperades vissa nyckelfynd om eftersom de ansågs mer passande i andra grupper. 
Innan fenomenet beskrevs, jämfördes varje tema och subtema med originalstudierna för att 
kontrollera tillförlitligheten. Se bilaga 3 för översikt av nyckelfynd, subteman och huvudteman. 
Slutligen beskrevs alla teman i en syntes med exempel ur originalstudien. För att skapa en mer 
djupgående förståelse för fenomenet användes citat från originalartiklarna.     
 
4.4 Etiska överväganden
Vetenskapsrådet (2009) beskriver oredlighet i forskning vilket betyder att forskare alltid måste vara 
hederliga med sina resultat. En forskare får aldrig förvränga, förfalska, vilseleda eller plagiera 
resultat. Jag har utgått från Forsberg och Wengström (2008) som beskriver att etiska överväganden 
bör göras vid systematiska litteraturstudier beträffande urval och presentation av resultat. Det 
innefattar att studier som används skall ha givits etiskt tillstånd eller att det gjorts noggranna etiska 
överväganden. Det betonas också att alla studier som analyseras skall redovisas. Alla studiers 
resultat skall redovisas även om de inte stöder forskarens egen åsikt. 

5. RESULTAT
I resultatbeskrivningen presenteras de fyra identifierade temana; ”Gemenskap”, ”Balans”, 
”Motivation” och ”Förändring i grunden”. Inom varje tema presenteras tillhörande subteman. Se 
tabell 1. För att skapa en djupare förståelse förtydligas resultatet med citat.
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Tabell 1 - Teman och subteman
TEMA SUBTEMA

Gemenskap Klara sig själv
Stöd från andra

Balans Regler och rutiner 
Livsstilsförändringar

Motivation Rädsla
Självkänsla
Kunskap

Förändring i grunden Ändra livsstil i grunden
Ändra inställning  
Saknad av gamla livet 

5.1. Gemenskap
Patienter hanterar livsstilsförändringar på olika sätt. Vissa klara sig själv medan andra är i större 
behov av stöd. Eget ansvar för egenvård skapar förståelse vilket underlättar livsstilsförändringar. 
Vissa ser stöd från anhöriga och sjukvård som mycket viktigt, speciellt gällande kostförändringar. I 
parförhållanden har makar stor påverkan på livsstilsförändringar. I temat ”Gemenskap” presenteras 
de två subteman; ”Klara sig själv” och ”Stöd från andra”. 

5.1.1 Klara sig själv
Patienter känner fullt ansvar för hanteringen av sjukdomen och vill helst inte blanda in sjukvården. 
Stöd från sjukvården kan dock ge ett ökat självförtroende till att sköta egenvården och anses vara 
till hjälp i framtiden om behov skulle finnas (Parry, Peel, Douglas & Lawton, 2006). Patienter anser 
att sjukvårdspersonal kan ha negativ effekt på egenkontroll och anser sig tvungna att ignorera 
hjälpen. Anledningen till negativ effekt beror på att sjukvårdspersonal uppfattas som allt för hårda i 
stödet, vilket gav motsatt effekt (Smith et al. 2003). 

My support is just all from within. I don’t need anybody to say that I’m doing it right all the time. I know I’m 
doing it right. I’m doing everything I possibly can to remain perfectly healthy and probably [I] am perfectly 
healthy now. If things started to—if they got worse or progress then yes I would probably want, you know, 
support of that type. (Parry et al., 2006, s. 100)

Andra patienter har svårt med att anhöriga lägger sig i hanteringen av sjukdomen. Att makar 
ständigt kontrollerar kostföringen ses som kritik och upplevs irriterande. En förståelse finns att 
vissa kan dra nytta av anhöriga gällande livsstilsförändringar men anser sig inte behöva någon 
hjälp. Patienter skapar kunskap och förståelse om sjukdomen genom att själva ta ansvar över 
kostförändringar istället för att förlita sig på anhörigas hjälp (Beverly, Miller & Wray, 2008). Andra 
kämpar hårt med livsstilsförändringar men anser sig inte kunna hantera sjukdomen. Misslyckanden 
ses som deras eget fel och viljan finns inte att ta hjälp av andra (Rayman & Ellison, 2004).

5.1.2 Stöd från andra
Stöd från anhöriga ses som viktigt för att hantera kostförändringar. Kvinnor med diabetes anser sig 
inte få tillräckligt stöd från anhöriga gällande kostförändringar. Anhöriga är inte alltid beredda att  
anpassa sig till patienters nya diet och vissa är tvungna att laga dubbla måltider (Beverly et al.,  
2008; Rayman et al., 2004). En kvinna uttrycker desperation då hennes syster inte förstår vikten av 
att äta rätt kost vid diabetes. “My sister invited me to eat and then cooked with sugar. Why doesn’t 
she just shoot me?” (Rayman et al., 2004, s. 907). Män med diabetes förlitar sig ofta på deras fruar 
gällande kontroll av kostförändringar eftersom fruarna vanligtvis ansvarar för matlagning. Brist på 
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stöd från makar resulterar i mindre hälsosamma beteenden, så som sämre kostvanor. Bland patienter 
vars partner har diabetes finns stor kunskap och förståelse för diethantering. I dessa lägen hjälps 
makar oftast åt med kostförändringar (Beverly et al., 2008).

Since we are both diabetics it is a little bit easier. We both go grocery shopping and we both have the same 
goals. We look at food labels and try to find what is nonsweetened; we look at salt and our intake of salt. We 
both try to eat healthier than we had in the past (Beverly et al., s. 713).

Parry et al. (2006) beskriver att patienter ser hälso- och sjukvårdspersonal som fundamentala för 
hantering av sjukdomen men patienter tar inte alltid råd i beaktande. Att träffa en 
diabetessjuksköterska ger blandade känslor. Patienter vill inte att det ska komma fram att de slarvar,  
men det infinner sig en lättnad att få prata med någon om situationen. Både livsstilsförändringar och 
medicinering anses viktigt. Patienter ser hälso- och sjukvårdspersonal som betryggande genom 
deras löften om att må bättre ifall rekommendationer kring medicinering och livsstilsförändringar  
följs. 

5.2 Balans
Patienter skapar balans i livet genom regler och rutiner samt genom livsstilsförändringar generellt.  
Regler kring egenvård är för vissa viktigt för att enklare genomföra livsstilsförändringar. Andra 
använder regler och rutiner mer eftertänksamt. Regler och rutiner kan tänjas utan att balans i livet  
rubbas. Det är svårt att utföra livsstilsförändringar, speciellt i början uttrycks frustration. Andra ser 
mer positivt på livsstilsförändringar. I temat ”Balans” presenters de två subteman: ”Regler och 
rutiner” och ”Livsstilsförändringar”. 

5.2.1 Regler och rutiner 
Regler används för att integrera hantering av sjukdomen i övrig levnadsstruktur. På så vis får 
patienterna en känsla av att leva ett liv. Regler används istället för att dra lärdom av beprövad 
erfarenhet och kroppsliga signaler (Rayman et al., 2004). Regler är viktiga för att patienter ska hålla 
sig till livsstilsförändringar, lösa konflikter och reducera tiden som krävs för sjukdomshantering. 
Regler förenklar också beslutsfattande kring känslor som rör skuld. En strategi bland patienter är att 
förbjuda sig själv från att äta viss sorts mat. “What I’ve done is label it as poison (laughs)...I think 
of chocolate and chocolate cake as poison and you just don’t eat poison.” (Whittemore, Chase, 
Mandle & Roy 2002, s. 22). Patienter tillåter sig ha gott samvete så länge uppsatta regler följs. 
Schemaläggning kring träning ger tillfredsställelse och förenklar rutiner (Whittemore et al., 2002). 
Patienter försöker undvika händelser som kan bryta rutiner. För att undvika inköp av onyttig mat 
har patienter som rutin att göra inköpslista samt snabbt passera ohälsosam mat i matvarubutiken. Att 
skapa rutiner kring kontroll av blodglukos uppfattas inte som problem. Patienter planerar in tider 
under dagen då blodsockret testas (Hall, Joseph & Schwartz-Barcott, 2003). 

Andra patienter använder regler mer eftertänksamt genom att ha börjat lära sig av egen erfarenhet 
och kan således skapa rutiner utifrån beprövad erfarenhet. Regler ses som flexibla och att tänja på 
dem ger upphov till positiva känslor. Genom att experimentera och tillåta sig misslyckas lär sig 
patienter hantera sjukdomen i vardagen. Att pröva egna strategier lättar på rädslan för hur egenvård 
ska skötas. Patienter lyckas inte till 100 % men förväntar sig inte heller det (Rayman et al., 2004). 
Regler kring egenvårdsplaner kan brytas på grund av strävan efter livskvalitet, tillfredsställelse och 
social stimulans. Det anses acceptabelt så länge det inte blir en vana (Malpass, Andrews & Turner, 
2009; Ockleford, Shaw, Willars & Dixon-Woods, 2008; Whittemore et al., 2002). Önskan om 
flexibilitet och frihet kring kost uttrycks, vilket resulterar i att rutiner ibland bryts. Genom att 
favoritmat tillåts ätas kan patienter uppmuntras till hantering av livsstilsförändringar i övrigt  
(Whittemore et al 2002).
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...if we want to go out for a meal, might want to go to an Indian restaurant. I mean I love Indian food, we’ll 
go and have one you know and have a burst as I say (laughs), have a good meal. But then when you come 
back, just watch it and you’re on the right track again y’ know. Long as you don’t bring it home and say, 
‘Well I’m gonna have that every night,’ and and then it’s not doing you any good but yeah we find it fine we 
really do (Ockleford et al., 2008, s.33).

Balans börjar infinna sig när livsstilsförändringar integreras i befintliga livet. Patienter tillåter sig 
fuska ibland men lyckas samtidigt hålla sockernivån under kontroll (Whittemore et al., 2002). 
“Balance is the most difficult thing...being able to have a variety, being able to cheat once in a  
while, keeping the numbers down” (Whittemore et al., 2002, s. 22). Träning används ibland för att 
kompensera handlingar som bryter mot rutiner i en övergripande egenvårdsplan. På så sätt kan 
patienter förknippa avvikelser från egenvårdsplanen som positiva (Malpass et al., 2009). Planerade 
avvikelser från rutiner framkallar också negativa känslor. Patienterna följer ofta rutiner men väljer  
ibland att bryta mot dessa, vilket framkallar dåligt samvete (Rayman et al., 2004; Whittemore et al., 
2002).  

Hall et al. (2003) visar att oplanerade händelser kan leda till att rutiner kring kosthållning bryts.  
Smith et al. (2003) skildrar bristen av passande mat på offentliga platser, vilket försvårar förändring 
kring kost och rutiner. Hall et al. (2003) belyser en mängd hinder för träning, som till exempel, ont i 
kroppsdel, dåligt väder, rädsla för snöplog eller att träningen krockar med annan händelse. Patienter 
hittar lösningar på problemen genom till exempel träna inomhus, träna sittandes eller ändra tid på  
träning. Situationen på jobbet, speciellt stress, kan störa rutiner kring kontroll av blodglukos. 
Patienter är ändå måna om att kontroller utförs. Nya händelser och avvikelser från rutiner i 
vardagen kan också få patienter att glömma blodsockerkontroll. Holmström och Rosenqvist (2005) 
förklarar hur en patient vill sluta kontrollera sitt blodsocker på grund av obehag det frammanar när 
värden är höga. Parry et al. (2006) beskriver hur medicinering och kostförändring uppfattas som 
olika sätt att behandla sjukdom, därför bryr sig vissa patienter inte om vad de äter och prioriterar 
inte livsstilsförändringar. 

5.2.2 Livsstilsförändringar
Patienters förmåga att hantera livsstilsförändringar varierar mellan olika perioder. Ibland resulterar  
hårt arbete ingen förändring och ibland går allt som planerat (Handley, Pallon & Gifford, 2010). 
Patienter anser att anpassning till rekommenderad diet är mest utmanande bland 
livsstilsförändringar (Beverly et al., 2008). I ett tidigt skede, när patienter börjar med 
livsstilsförändringar känns livet svårt och involverar mycket lidande (Rayman et al., 2004). 
Patienter har svårt att inkludera nya beteenden i befintligt liv. Frustration uppstår delvis på grund av 
svårigheter att förstå fluktuation i blodsocker men främst kring att inte få äta sig mätt och samtidigt  
inte gå ned i vikt (Smith et al., 2003; Whittemore et al., 2002). En person uttrycker stor frustration 
över att ständigt vara hungrig men ändå inte gå ned i vikt trots ansträngning (Whittemore et al.,  
2002)

Here I am doing what they tell me to do and I’m hungry all of the time...and the weight was not coming 
off...It seemed like it was too drastic...To me, it was inhumane to be that low (calories). [I’d] come back 
home crying and either eating more food or just try to get rid of that hunger I was having...I was hungry and 
felt like a pig (Whittemore et al., 2002, s. 21).  

Andra patienter känner inte starka känslor kring livsstilsförändringar (Rayman et al., 2004). Balans 
börjar infinna sig när livsstilsförändringar integreras i befintliga livet. Patienter fuskar ibland men 
håller ändå sockernivån under kontroll. Att finna balans skapar positiva känslor och det upplevs 
positivt att variera kostintaget (Whittemore et al., 2002). “I just feel better knowing that I can have 
these things (variety of food) but yet I can control how much of it I have instead of just eating a 
whole thing or whatever but what I like” (Whittemore et al., 2002). Bland vissa patienter finns en 

9



känsla av att inte ha diabetes eftersom livsstilsförändringar lyckats och kontroll har skapats på egen 
hand (Parry et al., 2006). 

5.3 Motivation
Rädsla, självkänsla och kunskap motiverar eller minskar motivation till livsstilsförändring. Patienter  
är rädda för komplikationer och motiveras därför till livsstilsförändringar. Andra ändrar inte 
levnadssätt eftersom tecken på symptom saknas. Bra självkänsla uppmuntrar till 
livsstilsförändringar och dålig självkänsla kan verka negativt på livsstilsförändringar. Träning och 
kostförändring kan resultera i bra självkänsla. Patienter är medvetna om vikten av att göra 
livsstilsförändringar men motivationen varierar. I temat ”Motivation” presenters de tre subteman: 
”Rädsla”, ”Självkänsla” och ”Kunskap”.

5.3.1 Rädsla
Rädsla att drabbas av komplikationer och bli tvungen att börja med insulin- eller tablettbehandling 
uppmuntrar till livsstilsförändringar (Hall et al., 2003; Malpass et al., 2009: Ockleford et al., 2008; 
Whittemore et al., 2002). En patient beskriver önskan att inte vara till besvär för andra senare i livet.  
Det motiverar patienten att bryta en destruktiv livsföring. “I would miss a lot of life, I want to live, I 
want desperately to live, I want quality of life and I don't want to be a burden” (Hall et al., 2003, s. 
309). Vissa patienter gör inte förändringar i livet trots komplikationer. En man är impotent men 
uppsöker ej vård eftersom han inte förstår att det kan vara en komplikation av diabetes (Holmström 
& Rosenqvist 2005). Andra patienter är motiverade till livsstilsförändringar utan att känna av 
symptom (Whittemore et al., 2002). Några patienter inspireras av diabetiker som har god kontroll 
över sjukdomen. Andra blir avskräckta att se diabetiker med dålig diabeteskontroll och uppmuntras 
till livsstilsförändring (Ockleford et al., 2008). 

I’ve seen too many things that scare the (heck) out of me. And people, neighbors of mine, are wonderful 
people who have diabetes in the family. They’re on insulin themselves. They’ve got family histories of heart 
attacks and everything else and they still eat whatever they want. They just figure that the insulin will take 
care of it and that’s not the way it works and I don’t want to go on insulin if I can help it (Whittemore et al., 
2002, s. 20).

Holmström et al. (2005) beskriver att patienter undviker förändringar trots kunskap om att 
levnadssättet skapar komplikationer i framtiden. Detta på grund av att symptom för tillfället saknas. 
Beverly et al. (2008) förklarar att patienter inte gör livsstilsförändringar eftersom allt kring 
sjukdomen känns abstrakt och fysisk smärta inte framträder. Handley et al. (2010) beskriver också 
låg motivation till förändring på grund av brist av sjukdomssymptom. “You don't feel unwell. If I 
felt unwell that would motivate me” (Handley et al., 2010, s. 16). En del patienter gör inga 
förändringar eftersom diagnosen inte kan accepteras. De känner inte av sjukdomen och vill därför 
inte erkänna dess närvaro (Ockleford et al., 2008). 

5.3.2 Självkänsla
Viktnedgång genom fysisk träning skapar en känsla av att vara i form. Det skapar styrka att utföra 
andra förändringar i livet, som att förbättra kostvanor. Fysisk aktivitet ökar fysisk och mental 
förmåga samt höjer självförtroende. Att äta ohälsosamt kan öka incitamentet att träna mer (Malpass 
et al., 2009). ‘‘I always feel better when I come back (from the gym), I always feel I’ve got more 
energy ... when you’re exercising you’re saying ‘I’m doing all this, I ought to cut back a bit’ 
(laughs).’’ (Malpass et al, 2009, s. 260). Kontroll av vikt och blodsocker, förbättring av 
hjärtfunktionen, minskad smärta genom ökad rörlighet, ökad tillfredsställelse och minskad trötthet 
motiverar patienter till träning och eliminerar hinder som motverkar träning (Hall et al., 2003).  
Andra patienter tvivlar på sig själva när livsstilsförändringar inte skapar förändring som förväntas 
(Parry et al., 2006). Patienter känner rädsla för att göra fel vid egenvård och livsstilsförändringar 
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begränsas därför. Patienter vill inte uppfattas som annorlunda och undviker således att äta lunch 
med arbetskollegor. Många undviker kontroll av blodglukos när andra ser på (Rayman et al. 2004). 

5.3.3 Kunskap
Utbildning och ökat medvetande om kost och fysisk träning resulterar i att inkludera nya beteenden 
i patienters existerande liv (Whittemore et al., 2002). Det anses nödvändigt att göra 
livsstilsförändringar gällande både träning och kost. Endast en livsstilsförändring anses inte 
tillräcklig för att skapa förändring (Malpass et al., 2009). ‘‘if I had just carried on eating as I did it 
wouldn’t have got me anywhere, even if I did the exercise . . . exercise alone is not enough’’. 
(Malpass et al., 2009, s. 261). Många patienter är medvetna om deras brist på kunskap kring 
hantering av sjukdomen. Lokala allmänläkare anses inte veta hur hjälp skall ges till patienten. 
Patienter är medvetna om vikten av hjälp för att undvika sjukhusvistelser (Rayman et al., 2004). 
Vissa patienter har svårare att förstå varför livsstilsförändringar ska göras men utför dem ändå. 
Patienter förstår vikten av att gå ned i vikt genom reducerat fettintag. Vissa har missuppfattningen 
att reducerat fettintag direkt sänker blodsockret. Träning anses som viktigt, vilka fördelar det har är 
dock oklart bland vissa. Trots att motivation finns kan avsaknad av kunskap försvåra kontroll av 
blodsockret (Holmström et al., 2005). En grupp patienter menar att hantering av sjukdomen är 
utanför deras kontroll. Patienterna menar att livsstilsförändringar och medicinering påverkar hur 
sjukdomen utvecklas men att arv och ålder har större påverkan (Parry et al., 2006).

5.4 Förändring i grunden
Diabetesdiagnos medför grundliga förändringar vilket innebär att patienter är tvungna att ändra 
livsstil i grunden och ändra inställning till livet. Grundliga förändringar innebär saknad av gamla 
livet. Negativa känslor uttrycks eftersom sjukdomen förändrar patienters liv för mycket. Andra ser 
grundliga livsstilsförändringar som positiva. Patienter saknar sitt gamla sätt att leva. Patienter anser 
att mycket tid ägnas åt egenvård. Tidigare kostföring är det inslag som patienter saknar mest. I 
temat ”Förändring i grunden” presenteras de tre subteman: ”Ändra livsstil i grunden”, ”Ändra 
inställning” och ”Saknad av gamla livet”. 

5.4.1 Ändra livsstil i grunden
Patienter anser att egenvårdsbehandling kan överskugga det dagliga livet vilket följs av obalans. 
Känslan av överväldigande varierar från dag till dag (Beverly et al., 2008; Rayman et al., 2004). 
Händelser som bryter mot rutiner är mödosamma, till exempel semestrar, helger och resor. Patienter 
beskriver känslor att aldrig vara ledig från sjukdomen eftersom planering kring vardagliga sysslor 
alltid krävs (Rayman et al., 2004). 

You have to plan for so many things; then when you have to plan, it’s like what little free time you have . . . 
[is taken up by planning] then it feels real obsessive. . . . I get tired of trying to figure it [diet and snacks] all 
out. (Rayman et al., 2004, s. 906)

Patienter upplever frustration och anser allt vara komplicerat i början av livsstilsförändringar.  
Patienter anser att kostförändringar är för tidskrävande och prioriterar hellre andra saker i livet 
(Whittemore et al., 2002). En kvinna anser att träning i för stor utsträckning leder till att sjukdomen 
överskuggar livet. Hon vill ha tid för annat i livet (Holmström et al., 2005). Andra beskriver att de 
lyckas hantera sin diabetes. De ser sjukdomen som en del av sitt liv utan att styras av den (Rayman 
et al., 2004).

It’s just I’m so comfortable with choosing my menu for the day or just for the meal that I don’t think about 
the food as much as I used to...Now it just seems to come naturally and that’s terrific because it makes it a 
whole lot easier. Now I can have a life (Whittemore et al., 2002, s. 22).
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I och med att patienter finner balans i livet kan mer tid och energi läggas på andra saker i livet. Det 
skapas en känsla av att gå vidare i livet på samma gång hantera sjukdomen. En kvinna förknippar 
diabetes med positiva känslor eftersom det förbättrat hennes liv i och med livsstilsförändringar hon 
tvingats göra (Whittemore et al., 2002).

5.4.2 Ändra inställning
Patienter anser att stora förändringar behöver göras trots att mycket arbete krävs. Patienter är 
beredda att lägga pengar på dyr diabetesmat för att möjliggöra livsstilsförändringar (Smith et al.,  
2003). Vissa patienter ser hantering av sjukdomen som metafor till arbete. Patienter uttrycker att de 
är tvungna att gå vidare i livet, på samma gång som sjukdomen bemästras (Rayman et al., 2004). En 
annan grupp patienter har svårt att acceptera diagnosen men gör ändå livsstilsförändringar som 
rekommenderas. En tredje grupp patienter accepterar diagnosen men har svårt att fullt ut acceptera 
konsekvenserna. De menar att andra aspekter i livet har högre prioritet än hantering av sjukdomen 
eller att förändringar inte är trevliga att genomföra (Ockleford, et al., 2008).

5.4.3 Saknad av gamla livet 
Patienter sörjer gamla livet och känner förlust och ilska eftersom livsstrukturen ändrats. En känsla 
av förlust för tiden som går till egenvård upplevs. Att tvingas ändra livet ger en känsla av orättvishet 
(Rayman et al., 2004). En stor utmaning är att inte få äta som tidigare och många känslor är relaterat  
till det (Beverly et al., 2008; Hall et al., 2003; Rayman et al., 2004). Att tvingas äta mindre portioner  
mat än tidigare skapar konflikter hos patienter eftersom aptiten fortfarande finns (Beverly et al.,  
2008: Malpass et al., 2009). “You know, the smaller portions, I did learn about that. They want you 
to cut down your portions in everything that you eat. So that is a conflict that you have to deal 
with.” (Beverly et al., 2008, s. 712). Begränsningar av kosten leder till begränsningar i den sociala 
situationen eftersom mat upplevs som viktig i sociala sammanhang (Rayman et al., 2004). Patienter 
ser fel matintag vid hunger och för mycket matintag mellan måltider som hinder för 
beteendeförändringar (Hall et al., 2003). Patienter besväras av att se andra äta sin favoritmat 
(Handley et al., 2010).

5.5 Syntes
Syftet med uppsatsen är att beskriva patienters upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes typ 
2. Det finns olika strategier för att hantera livsstilsförändringar. Anhöriga och sjukvårdspersonal 
hade stor inverkan när patienter gjorde livsstilsförändringar. Vissa patienter vill helst klara sig själva 
eftersom andra anses störa dem i egenvården. Andra ser stödet från anhöriga och hälso- och 
sjukvårdspersonal som mycket viktigt. Att inte få stöd av anhöriga kan vara negativt för 
livsstilsförändringar och ökat stöd kan istället vara positivt för livsstilsförändringar. Rutiner och 
regler sätts upp för att skapa balans och förenkla livet. När patienter blir mer vana med egenvården 
kan regler tänjas och balans infinna sig. Rutiner och regler kan ibland brytas för att skapa 
livskvalitet, speciellt rutiner kring kost. Att regler och rutiner bryts kan frammana negativa känslor.  
En mängd olika orsaker kan resultera i att patienter håller sig till planerade rutiner. Det är ofta svårt  
att finna balans i livsstilsförändringar. Arbete förknippas ofta med frustration och ger inte alltid 
resultat. Bland patienter som finner balans i livsstilsförändringar beskrivs fler positiva känslor. 
Patienter motiveras till livsstilsförändringar eftersom rädsla finns att drabbas av komplikationer till  
följd av sjukdomen eller att sjukdomen ska bli mer problematisk. Vissa patienter motiveras till  
livsstilsförändringar trots symptom ännu inte känns av, andra motiveras inte av det. En ökad 
självkänsla kan uppmuntra till livsstilsförändringar men dålig självkänsla kan vara negativ för 
livsstilsförändringar. Patienter har ofta kunskap om vikten av att göra livsstilsförändringar, vilket 
ofta resulterar i att de utför egenvård. Att behöva ändra livsstil i grunden förknippas av många med 
frustration av att inte kunna koppla bort sjukdomen. Bland andra patienter förknippas det nya livet 
med positiva känslor. Inställning till livsstilsförändringar är en faktor som spelar roll när patienter 
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ska verkställa dem. Många saknar sitt gamla liv som ofta förknippas med förändring av kosten.   

6. DISKUSSION
Kommande diskussion innehåller metoddiskussion, resultatdiskussion, etisk diskussion samt förslag 
till fortsatt forskning. I metoddiskussionen redogörs fördelar och nackdelar med använd metod. I 
resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat i förhållande till omvårdnadsteoretiskt perspektiv 
och tidigare forskning. 

6.1 Metoddiskussion
Trovärdigheten hade troligen ökat ifall två personer gjort studien istället för en. När flera personer 
medverkar i analysen kan detaljer och nyanser kontrolleras av en annan person. Flera författare 
möjliggör diskussioner, vilket troligen nyanserar synen på materialet som analyseras. Valet av 
Evans (2002) som analysmetod ansågs passande eftersom avsikten var att jämföra redan analyserat 
material i vetenskapliga artiklar. Då nyckelfynd väljs utifrån syftet kan olämpligt material sorteras  
bort. Trovärdigheten anses vara stor eftersom den utförda metoden beskrivs utförligt och väl. 
Överförbarheten anses också hög då samtliga steg i metoden är väl beskrivna. Evans (2002) 
systematiska innehållsanalys användes och således analyserades endast kvalitativa artiklar, vilket 
passade studiens syfte väl. Syftet var att skapa en djupare förståelse om patienters upplevelser. Att 
hitta artiklar som passade syftet var lite problematiskt. Att välja en metod där både kvantitativa och  
kvalitativa studier fick användas hade troligen förenklat sökandet efter studier som passade studiens 
syfte. Kanske hade bättre material hittats och på det viset ökat trovärdigheten på studien. Artiklarna 
skulle enligt exklusionskriterier inte vara äldre än år 2000. Att utesluta äldre artiklar bedömdes i  
efterhand aningen oförnuftigt eftersom upplevelser troligen inte ändras mycket under en kort 
tidsperiod. Att utesluta äldre artiklar än år 2000 försvårade så till ledes datainsamlingen. Att endast  
inkludera artiklar från västvärlden gjordes för att kunna applicera studien i Sverige. Efter 
datainsamlingen gjorts har diskussioner med studiekamrater och handledare förts vilket skapat en 
mer nyanserad bild. Studierna är gjorda i USA, England, Nya Zeeland, Irland, Skottland och 
Sverige. Fast dessa länder är västerländska enligt olika kriterier skiljer deras hälso- och sjukvård 
troligen sig mycket från varandra, vilket med största sannolikhet påverkar patienters upplevelser. I  
och med detta är överförbarheten förmodligen inte lika stor som jag hade hoppats på vid skrivandets 
begynnelse. Genom att endast inkludera engelska artiklar ökade sannolikheten att funna artiklar var 
av vetenskaplig karaktär. Den egna förförståelsen kan ha påverkat studiens resultat i och med 
erfarenhet av att vårda patienter med diabetes typ 2 erhållits från klinisk utbildning. På det viset kan 
val av nyckelfynd ha påverkats. Nyckelfynd valdes med noggrannhet utifrån studiens syfte för att 
undvika påverkan av förförståelse. Omtolkning och feltolkning kan ha gjorts när artiklarnas resultat 
skrevs om till nyckelfynd. Genom att använda citat och inte skriva om nyckelfynd flera gånger 
ökade tillförlitligheten. Ett fynd i resultatet var att patienter upplevde avsaknad av tidigare maträtter 
och matsituationer, vilket begränsade dem i sociala situationer. Det resultatet fanns ej i tidigare 
forskning, det söktes därför vidare i tidigare forskning för att stärka upp diskussionen mot resultatet. 
En artikel av O’Dea, Gomez,Girgis & och Colagiuri (2010) hittades. 

6.2 Resultatdiskussion
I resultatdiskussionen diskuteras de olika teman: ”Gemenskap”, ”Balans”, ”Motivation” och 
”Förändring i grunden” i relation till Dorothea Orems omvårdnadsteoretiska perspektiv och tidigare 
forskning.  

6.2.1 Gemenskap och egenvård 
Genomgående i resultatet påverkar eller blir anhöriga och sjukvårdspersonal påverkade när 
patienter gör livsstilsförändringar vid diabetes typ 2. Resultatet visar också att patienter begär så lite 
hjälp som möjligt av hälso- och sjukvårdspersonal med hantering av egenvård. Vissa patienter 
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uppfattar deras stöd som hårt och tror det påverkar egenkontrollen negativt. Jallinoja et al. (2007) 
beskriver att sjuksköterskor och läkare anser sig själva sakna tillräcklig kompetens för att ge 
rådgivning om livsstilsförändringar. Sjukvårdspersonal anser också att tid saknas för rådgivning. 
Resultatet visar att sjukvårdspersonal inte anpassar stödet efter patient, vilket kan bero på brist på 
kunskap gällande rådgivning. Det framkommer vidare att patienter inte begär hjälp av andra 
eftersom de anser att de klarar sig bäst på egen hand. Andra kämpar hårt med livsstilsförändringar 
men begär ändå inte om hjälp. Detta kan relateras till Orems teori om omvårdnadssystem som 
förklarar att hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för att omvårdnadsplan görs. I den ska framgå 
vem som ansvarar för att egenvård utförs. Planen görs utifrån patientens egenvårdskrav och 
egenvårdskapacitet. Klarar patienten egenvård på egen hand bör den utföras av patienten. Finns 
egenvårdsbrist ska patienten få hjälp med att reglera träning och utveckla egenvårdskapacitet  
(Taylor, 2006). Som framkommer i resultatet ber fler patienter inte om hjälp trots att de behöver 
hjälp. Det kan tolkas som att sjukvården inte fångar upp de patienter som inte vågar be om hjälp 
trots att de behöver den. Det kan hända att dessa patienter saknar anhöriga de kan vända sig till för 
stöd.  

Resultatet visar att uteblivet stöd från anhöriga ses som negativt för livsstilsförändringar och ökat 
stöd som positivt. White et al. (2007) och White et al. (2009) beskriver att anhöriga till patienter 
med diabetes typ 2 inte är fullkomligt nöjda att vårda sjuka anhöriga. Anhöriga är inte nöjda med 
stödet utifrån. Då resultatet visar att stöd från anhöriga är viktigt kan det ses som betydelsefullt att  
anhöriga får bra stöd för att klara av den situationen. Resultatet betonar stödet från anhöriga som 
viktigare än stödet från sjukvården. I resultatet påvisas att män med diabetes ofta förlitar sig på 
makar i och med kostförändringar, vilket beror på att fruar vanligtvis ansvarar för matlagningen. 
Andra patienter avsäger sig stöd för att skapa bättre förståelse för egenvården. Aldana et al. (2006) 
beskriver att livsstilsförändringar inte resulterar i bättre hälsa fast förändringar görs bland par. Detta 
kan relateras till Orems (2001) teori om egenvårdsbrist som innefattar närstående-omsorg. Teorin 
beskriver hur närstående sköter vården av en person som av någon anledning tappat sin förmåga att 
utföra egenvård. Om egenvårdsbrist saknas i närstående-omsorgen ska sjukvården täcka upp för 
områden närstående inte kan hantera. I omvårdnadsplanen kan det planeras in avlastning av 
närstående så att patienter kan skapa egen förståelse för livsstilsförändringar som behöver göras. 
Omvårdnadsplanens betydelse kan styrkas av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27) om 
samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (Raadu, G.(Red.).(2008). Föreskriften 
beskriver att en vårdplan ska utformas i samråd med patienten. I vårdplanen ska tydligt framgå 
insatser i form av medicinska åtgärder, omsorg, rehabilitering och stöd. Enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 
sjukvården (Raadu, G.(Red.).(2008) ska vårdgivare i samråd med patient fastställa övergripande 
mål och sedan kontinuerligt utvärdera dessa mål. Ifall föregående föreskrifter följs borde samtliga 
patienter som gör livsstilsförändringar få det stöd som behövs av sjukvården. Sjukvården borde 
också avlasta anhöriga om samtliga parter som är inblandade är ärliga vid planering av patientens 
egenvård. Det kan dock hända att anhöriga inte vågar säga nej till närstående-omsorg i tron om att 
såra patienten. Resultatet visar att vissa patienter ser hälso- och sjukvårdspersonal som 
fundamentala för hantering av sjukdomen. Enligt Orems omvårdnadsteori har sjuksköterskor ansvar 
att motivera patienten till egenvård. Graden av omsorgskapacitet, som bygger på praktisk och 
teoretisk erfarenhet, visar hur bra sjuksköterskor är på att motivera till egenvård (Taylor, 2006). 
Detta kan relateras till tidigare forskning som beskriver att det finns brister i rådgivning om 
egenvård och då finns risk att sjukvårdspersonal blir tvungna att vårda istället för att rådgiva 
(Jallinoja et al., 2007).

6.2.2 Balans och egenvårdskapacitet
I resultatet framkommer att regler och rutiner används för att klara livsstilsförändringar och hantera 
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andra situationer i livet och på så vis kan gott samvete säkras. Patienter undviker händelser som 
riskerar att bryta rutiner. Detta kan jämföras med Hörnsten et al. (2008) som visar på patienters 
egen förståelse och acceptans för egenvård vid diabetes typ 2. Egen förståelse är viktig för att ha 
kontroll över sockernivån i blodet under en längre tid. Resultatet visar att andra patienter använder 
regler mer eftertänksamt. De har börjat lära sig av egen erfarenhet och kan därför skapa rutiner 
utifrån beprövad erfarenhet. Det ger möjlighet att tänja på gränser och klara sig bättre i vardagen, 
vilket ger upphov till positiva känslor. Att skapa en djupare förståelse för hantering av sjukdomen 
visar sig alltså ge positiva känslor och ökad kontroll över sjukdomen. Det kan tolkas som att det är 
viktigt att pröva sig fram för att lyckas med livsstilsförändringar om patienten samtidigt vill uppleva 
välbefinnande. Att skapa regler och rutiner för att undvika dåligt samvete kan tolkas vara ett sätt att  
undvika dåliga känslor än att finna välbefinnande. 

Resultatet visar att regler kring egenvårdsplan ibland kan brytas på grund av strävan efter 
livskvalitet, tillfredsställelse och social stimulans. Det anses okej ifall det inte blir en vana. Orem 
(2006) förklarar att patienter har varierande egenvårdskapacitet. Egenvårdskapacitet är beroende av 
kraft- och energikomponenter som till exempel förnuftsmässigt tänkande, motivation och förmåga 
att fatta beslut kring egenvård. Genom innehav av dessa förmågor kan egenvård skötas på egen 
hand. Förnuftsmässigt tänkande och förmåga att fatta egna beslut kan ses som viktigt för att föra 
resonemang kring egenvård och möjliggöra avvikelser från regler och rutiner som inte är negativa. I 
resultatet påvisas att medvetna avvikelser från rekommenderade regler kan framkalla negativa 
känslor. Patienter följer rutiner men väljer att ibland bryta mot dessa, vilket ger dåligt samvete.  
Resultatet kan styrkas av Pouwer et al. (2009) som visar att depression och lågt välbefinnande är 
vanligt bland patienter med diabetes typ 2. Det kan hända att skamkänslor kan påverka depressiva 
tillstånd.  

Resultatet visar att frustration kring kostförändringar och kontroll av blodglukos upplevs. Det 
upplevs frustrerande att inte gå ner i vikt trots reducerat kostintag. Det upplevs också frustrerande 
att inte förstå sig på fluktuationer i blodsockret. Patienter identifierar behov men lyckas inte fylla  
dem. Detta kan relateras till Orems (2001) teori om egenvårdsbrist som beskriver brist i att 
tillmötesgå krav på personlig egenvården. Sjukvård ska kompensera för egenvårdsbrist hos 
patienter, antingen genom vård men helst genom att motivera och stödja patienter till egenvård.  
Hörnsten et al. (2008) beskriver hur patienter med diabetes typ 2 som träffas i grupp fritt får berätta 
hur egenvård upplevs. Dessa patienter har bättre blodglukoskontroll än patienter som får rådgivning 
om egenvård på traditionellt sätt. Det uppfattas positivt att diskutera upplevd frustration med 
patienter som har liknande problem. Det kan troligen vara positivt för personer som saknar anhöriga 
att få möjlighet att diskutera upplevelser av egenvård. 

6.2.3 Motivation och egenvårdskrav
Aldana et al. (2006) beskriver att patienter genom att motivera till förändring i kost och fysisk 
aktivitet kan undvika riskfaktorer relaterat till kroniska sjukdomar. Jallinoja et al. (2007) beskriver 
att sjuksköterskor har svårigheter att diskutera rökning och viktnedgång med patienter. Resultatet 
visar att rädsla för komplikationer och att bli tvungen att börja med insulin- eller tablettbehandling  
motiverar till livsstilsförändringar. Patienter har en benägenhet att motiveras till  
livsstilsförändringar genom rädsla för komplikationer vilket borde motivera hälso- och 
sjukvårdspersonal att prata om ämnen som rökning och viktnedgång. Ett intressant fynd är att 
kunskap inte anses påverka livsstilsförändringar i stor utsträckning. Resultatet visar att kunskap 
gällande livsstilsförändringar kan vara svaga. Vissa patienter utför inte livsstilsförändringar trots 
kunskap om att deras levnadssätt kan ge komplikationer. Aldana et al. (2006) visar att stora 
förbättringar kring kost och aktivitet sker bland patienter som får undervisning om 
livsstilsförändringar. Författarna menar vidare att förändring i kost och fysisk aktivitet kan reducera 
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många riskfaktorer relaterat till kroniska sjukdomar. Artinian et al. (2002) visar i motsatts till 
föregående studie att inget direkt samband mellan graden av kunskap och förmåga till egenvård kan 
hittas. Det kan tolkas som att kunskap inte spelar någon roll för patienter att göra 
livsstilsförändringar. Troligen har kunskap inverkan men kanske inte lika stor inverkan som andra 
faktorer. I resultatet påvisas att patienter jämför sig med andra gällande livsstilsförändringar. De 
uppmuntras av att se diabetiker som har god kontroll över sjukdomen. Andra avskräcks av 
diabetiker med dålig kontroll och uppmuntras då till livsstilsförändring. Det kan relateras till  
Hörnsten et al. (2008) som menar att patienter med diabetes typ 2 får bättre kontroll över 
blodglukos genom att träffa andra diabetiker och uttrycka sina känslor. Orems teori om 
omvårdnadssystem kan appliceras på grupper som har liknande egenvårdskrav eller liknande 
begränsningar gällande att sköta egenvård. Genom omvårdnadssystem kan krav och behov som 
finns hos patienter stärkas (Taylor, 2006).   

Resultatet visar att livsstilsförändringar ger ökad självkänsla hos patienter vilket ökar 
självförtroende till att utföra andra livsstilsförändringar. Bättre kostföring kan motivera till träning.  
Träning i sin tur kan sporra till bättre kosthållning. Försämrad självkänsla ger upphov till brist i 
livsstilsförändringar. Pisinger et al. (2009) visar att hjälp med livsstilsförändringar är fördelaktigt 
för mental hälsa och Pouwer et al. (2009) förklarar att depression och lågt välbefinnande är vanligt 
bland personer med diabetes typ 2. Det kan jämföras med resultatet där patienter som drabbats av 
depression har svårare att göra livsstilsförändringar, ifall det förutsätts att patienter med depression 
har låg självkänsla. Pouwer et al (2009) visar att träning kan ge bättre självkänsla och låg 
självkänsla kan leda till att livsstilsförändringar inte görs. Det är lätt att hamna in i en ond spiral.  
Jallinoja et al. (2007) beskriver att sjuksköterskor och läkare anser att största hindret till god 
behandling var patienters ovilja att ändra levnadsvanor. Vidare anses att patienter måste acceptera  
sitt ansvar över livsstilsförändringar. Kunskap i sig saknas sällan. Resultatet visar att patienter ofta 
har kunskap om vikten av att göra livsstilsförändringar, vilket resulterar i att det oftast utförs 
egenvård. En medvetenhet finns också gällande att kunskap ibland saknas. De anses att läkare inte 
vet hur de ska hjälpa dem. 

6.2.4 Förändring i grunden kräver eget ansvar över egenvård 
Jallinoja et al. (2007) visar att patienters vilja att ändra och ta ansvar över levnadsvanor är centralt  
för att lyckas med hantering av sjukdomen. Detta kan jämföras med resultatet där nya levnadsvanor 
kan förknippas med positiva känslor, vilket är positivt för blodsockerkontrollen. Oftare förknippas 
livsstilsförändringar med negativa känslor och kan försvåra genomförandet av dem. Att behöva 
ändra livsstil i grunden förknippas av många med frustration av att inte kunna slappna av från 
sjukdomen. Det känns som att sjukdomen tar över det dagliga livet och obalans därför uppstår. 
Inställning till livsstilsförändringar är en faktor som spelar roll när patienter verkställer 
förändringar. Patienter bestämmer sig för att förändringar behövs göras och lyckas då bra med 
diabeteskontroll. Orems teori om omvårdnadssystem beskriver att patienter för det mesta har ansvar 
över egenvården. Endast i vissa fall bär vården fullt ansvar över patienters egenvård. Patienter bör 
acceptera stöd från sjuksköterska för att senare kunna hantera egenvård på egen hand. Inställning 
till livsstilsförändringar handlar således inte endast om ändrade levnadsvanor utan också om att 
acceptera hjälp från andra (Taylor, 2006). Resultatet påvisar att brist på kunskap sällan är en 
anledning till att livsstilsförändringar inte görs. Det kan istället bero på brist på motivation. Många 
saknar sitt gamla liv som ofta förknippas med att tvingas äta annorlunda. Ett centralt fynd är att  
hinder gällande matsituationer kan begränsa sociala situationer och ses därför som negativt. Walker, 
O’Dea, Gomez, Girgis och Colagiuri (2010) jämför olika kostdieter med varandra. Medelhavsmat 
diskuteras som bra för viktnedgång samt innehåller frukter, rätt sorts fetter och andra produkter som 
är bra för diabetespatienter. Medelhavsmat anses som välsmakande mat vilket eventuellt kan vara 
ett alternativ till tidigare favoriträtter. 
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6.2.5 Praktisk tillämpning av resultat
Utifrån resultatet kan det urskiljas att patienter ser mycket varierande på livsstilsförändringar och en 
varierande förståelse för livsstilsförändringar finns. Sjuksköterskor bör därför anpassa vård och 
hjälp till egenvård efter patienters unika situation. Denna studie kan ge sjuksköterskor ökad 
förståelse för att metoder för egenvård bör förklaras på ett patientanpassat sätt, så att patienten 
förstår hur livsstilsförändringar ska göras. Då anhöriga ofta inkluderas i egenvård bör de ges 
möjlighet att ta del av samma information som patienten får. De borde också få anpassad 
information från sjukvårdspersonal. Omvårdnadsplaner görs vid inskrivning av patienter. Genom att 
ta i beaktande resultatet från denna studie när omvårdnadsplaner görs, kan omvårdnadsplanen 
förhoppningsvis bli mer anpassad efter patienten.   

6.3 Etisk diskussion
Under analysen lades stor tonvikt vid att det refererades till originalartiklarna på ett korrekt sätt.  
Övertolkningar och misstolkningar undveks genom att enligt Evans (2002) metod kontrollera de 
olika temanas innehåll med originalartiklarna. Att engelska artiklar användes kan ha lett till  
feltolkningar vid översättning. Ett etiskt resonemang fördes i valet av artiklar. Alla artiklar innehöll  
inte information om att de hade tillstånd från en etisk kommitté. Ett etiskt resonemang fanns dock.  
Därför valdes de till analysen. Att redan analyserat material användes kan ses som positivt ur en 
etisk synvinkel. När en empirisk studie utförs finns risken att personer tar skada. Eftersom jag är 
ovan inom forskningen kan Evans (2002) metod anses vara adekvat.

6.4 Förslag till fortsatt forskning
Rätt stöd från anhöriga är viktigt för att livsstilsförändringar ska genomföras. Vissa patienter väljer 
frivilligt bort hjälpen från anhöriga medan andra uppfattar den som negativ. Ofta upplevs stödet från 
hälso- och sjukvården som otillräcklig och patienter avböjer ofta deras hjälp. Inga fynd gällande 
personer som saknar anhöriga identifierades, därför saknas också resultat hur dessa personer 
upplever stöd från anhöriga. Förslag på fortsatt forskning är att undersöka hur personer som saknar 
anhöriga upplever stöd och avsaknad av stöd för hantering av livsstilsförändringar relaterat till 
diabetes typ 2. Att finna balans i livet när livsstilsförändringar ska genomföras upplevs svårt. 
Patienter har svårigheter att skapa egen förståelse hur de ska genomföras. Förslag på forskning är att 
undersöka hur patienter på bästa sätt kan skapa egen förståelse för hur egenvård ska skötas. Då 
patienter ibland har svårigheter att göra livsstilsförändringar kan fortsatt forskning behandla hur 
sjukvårdspersonal kan motivera patienter till förändring i livet. Resultatet visar att förnuftsmässigt 
tänkande och förmåga att fatta egna beslut kan ses som viktigt för att föra resonemang kring 
egenvård och möjliggöra avvikelser från regler och rutiner som inte är negativa. Fortsatt forskning 
kan beröra hur patienter skapar förnuftsmässigt tänkande och förmåga att fatta egna beslut kring 
livsstilsförändringar. 

7. SLUTSATS
Syftet med studien var att beskriva patienters upplevde av livsstilsförändringar vid diabetes typ 2. 
Resultatet presenterade ett brett spektrum av upplevelser. Patienter upplever stödet från anhöriga 
och sjukvården på en mängd olika sätt. Stödet från anhöriga värderades högt men var av varierande 
kvalitet. Stöd från vårdpersonal sågs ofta som viktigt men var inte alltid tillräcklig god. Patienter  
hade olika syn på vem som ansvarade för livsstilsförändringar. Ansvaret låg antingen på dem själva, 
på sjukvårdspersonal eller på anhöriga. Patienter fann balans i livsstilsförändringar på olika sätt, 
vissa ville följa regler och rutiner strikt medan andra var insatta i egenvård och kunde vara mer 
flexibla i egenvården. Kunskap om egenvård och rädsla för komplikationer var faktorer som kunde 
motivera till livsstilsförändringar. Sjuksköterskor bör anpassa vård och hjälp till egenvård efter 
patienters unika situation eftersom upplevelser är olika. Sjukdomen medförde stora förändringar i 
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livet vilket kunde upplevas som frustrerande. Saknad av det gamla livet upplevdes, speciellt 
gällande favoritmat. Inspiration till nya hälsosamma och spännande rätter kan förmodligen höja 
livskvaliteten hos dessa patienter. 
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Bilaga 1: Sökning databaser 
Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 

Elin@Mälardalen Diabetes* AND 
lifestyle changes* 

15 0

Cinahl all: type 2 
diabetes* AND 
all: lifestyle 
change* AND all: 
experience* 

7 1

Cinahl all: type 2 
diabetes* AND 
all: living with* 
AND all:
change*

18 1

Cinahl All: type 2 
diabetes* AND 
all: living with* 
AND all: 
experience*

25 1

Cinahl All: type 2 
diabetes* AND 
all: diet change*

19 1

Cinahl All: type 2 
diabetes* AND 
all: exercise* 
AND all: lifestyle 
change*

47 1

Elin@Mälardalen All: type 2 
diabetes* AND 
all: lifestyle 
change* AND  all: 
experience* 

4 0

Elin@Mälardalen All: type 2 
diabetes* AND 
all: living with* 
AND all: change*

28 1

Elin@Mälardalen All: type 2 
diabetes* AND 
all: living with* 
AND all: 
experience*

26 0

Elin@Mälardalen All: type 2 
diabetes* AND 
all: diet change*

6 0

Elin@Mälardalen All: type 2 9 0
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diabetes* AND 
all: exercise* 
AND all: lifestyle 
change*

Elin@Mälardalen All: type 2 
diabetes* AND 
all: exercise* 
AND all: lifestyle 
change*

16 0

Elin@Mälardalen ti: type 2 
diabetes* AND  ti: 
lifestyle change*

7 0

Elin@Mälardalen ti: type 2 
diabetes* AND 
abs: lifestyle 
change*

21 0

Elin@Mälardalen ti: type 2 
diabetes* AND  ti: 
experience*

56 2

Elin@Mälardalen ti: type 2 
diabetes* AND 
kw: experience*

22 1

Cinahl ti: type 2 
diabetes* AND  ti: 
lifestyle change*

10 0

Cinahl ti: diabetes* AND 
ti: lifestyle 
change*

20 0

Cinahl ti: type 2 
diabetes* AND  ti: 
experience*

35 0

Cinahl ti: type 2 
diabetes* AND 
abs: experience*

197 2

PubMed all: type 2 
diabetes* AND 
all: lifestyle 
change* AND all: 
experience* 

19 0

PubMed all: type 2 
diabetes* AND 
all: living with* 
AND all:
change*

28 1

PubMed All: type 2 30 0
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diabetes* AND 
all: living with* 
AND all: 
experience*

PubMed All: type 2 
diabetes* AND 
all: diet change*

9 0

PubMed All: type 2 
diabetes* AND 
all: exercise* 
AND all: lifestyle 
change*

134 0

PubMed ti: type 2 
diabetes* AND  ti: 
lifestyle change*

8 0

PubMed ti: diabetes* AND 
ti: lifestyle 
change*

14 0

PubMed ti: type 2 
diabetes* AND  ti: 
experience*

54 0

PubMed ti: type 2 
diabetes* AND 
ti/abs: experience*

274 0

Elin@mälardalen ti:"type 2 
diabetes* AND 
all:change*) AND 
all: behaviour

61 0

Elin@mälardalen Abs: type 2 
diabetes* AND 
abs: lifestyle 
change*

42 0

Elin@mälardalen Ti: type 2 
diabetes* AND 
all: self-
management AND 
ti:change

62 2

Cinahl ti:"type 2 
diabetes* AND 
all:change*) AND 
all:behaviour

35 0

Cinahl Abs: type 2 
diabetes* AND 
abs: lifestyle 
change*

134 0
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Cinahl Ti: type 2 
diabetes* AND 
all: self-
management AND 
ti:change

6 0

Elin@mälardal ti: type 2 
diabetes* AND 
all: living with* 

54 0

Cinahl ti: type 2 
diabetes* AND 
all: living with* 

59 0

Elin@mälardal Ti: type 2 diabetes 
AND all: self-
care* AND all: 
experience*

15 0

Elin@mälardal Ti: type 2 diabetes 
AND kw: change*

31 0

Elin@mälardal Ti:  type 2 
diabetes  AND all: 
change* AND all: 
experience*

101 2

Elin@mälardal Ti:  type 2 
diabetes  AND 
kw: change*

31 0

Cinahl Ti: type 2 diabetes 
AND all: self-
care* AND all: 
experience*

49 1

Cinahl Ti:  type 2 
diabetes  AND all: 
change* AND all: 
experience*

58 1
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Bilaga 2: Översikt av analyserad litteratur
Artikel Syfte Metod Resultat 

Malpass, A., Andrews, 
R & Katrina M. Turner, 
K. M. (2009). Patients 
with Type 2 Diabetes 
experiences of making 
multiple lifestyle 
changes: A qualitative 
study. Patient  
Education and 
Counseling, 74, 258-
263.  

Syftet var att bedöma 
om patienter som 
upplever ökning av 
fysisk aktivitet stöder 
eller hindrar 
kostförändringar och 
vice versa. Studien 
undersökte också  om 
patienter ansåg 
livsstilsförändringar 
som kontraproduktiva 
eller positiva.  

Djupintervjuer med 30 
personer som deltog i 
en randomiserad 
kontrollerad studie som 
syftade till att 
bestämma effekten  av 
kost och fysisk 
aktivitet på diabetes typ 
2. Intervjuobjekten 
intervjuades 6 och 9 
månader efter urvalet. 
De tillfrågades om sina 
erfarenheter av att göra 
livsstilsförändringar. 
Data analyserades 
tematiskt. Studien 
gjordes i England.

Resultaten visar att det 
är 
sjukdomsförebyggande 
att ge information om 
kost och fysisk aktivitet 
och samtidigt 
uppmuntra patienter till 
fysisk aktivitet. De 
flesta patienterna fann 
att flerfaldiga 
livsstilsförändringar var 
till hjälp. Fysiskt 
aktivitet kan vara 
postitivt för andra 
livsstilsförändringar. 

Beverly, E. A., Miller, 
C. K. & Wray, L. A. 
(2008). Spousal 
Support and Food-
Related Behavior 
Change in Middle-
Aged and Older Adults 
Living With Type 2 
Diabetes. Health 
Education & Behavior,  
35(5), 707-720. 

Syftet med studien var 
att fastställa hur 
relationen mellan 
makar kan överföras 
till beteendeförändring 
förknippat till diabetes 
typ 2,  speciellt 
relaterat till hälsosam 
kost.  

Fokus grupp metoder 
användes för att avslöja 
och utforska 
kostbeteenden i pars 
strävan att hantera 
diabetes typ 2. Sju 
personer intervjuades 
där diskussionsfrågor 
ställdes. Studien 
gjordes i USA. 

Förhållandet  mellan 
makar är en viktig 
faktor för 
kostrelaterade 
beteenden. Studien 
visar på hur viktig 
parförhållandet är för 
att hålla en hälsosam 
diet. 

Handley, J, Pallon, S & 
Gifford, H. ( 2010). 
Living with type 2 
diabetes: putting the 
person in the pilot seat. Australian journal of advanced nursing, 
27(3), 12-19.

Syftet var att förstå 
vardagliga erfarenheter 
av  vuxna med diabetes 
typ 2, i synnerhet 
tidigare och nuvarande 
förmåga att själv 
hantera tillståndet.

Kvalitativa studie som 
utnyttjade aspekter av 
både fenomenologin 
och grundad teori. 
Datainsamlingen 
skedde 
tematisktStudien är 
gjord i Nya Zeeland 
med hjälp av
nio djupintervjuer med 
personer av europeiskt 
ursprung samt 
urinvånare. 

Det var svårigheter att 
anpassa sig till de 
komplexa 
egenvårdsuppgifter som 
behövdes för att 
dagligen hantering det 
kroniska tillståndet. 
Stöd till egenvård togs 
snarare från andlig tro, 
familj och vänner i 
stället för från hälso-
och sjukvårdspersonal.

Rayman, K. M. & 
Ellison, G. C. (2004). 
Home alone: the 
experience of women 
with type 2 diabetes 

Syftet var att beskriva 
kvinnors tidiga 
erfarenhet av den 
intensiva inlärning av 
egenvård av diabetes 

Tolkande induktiv 
ansats användes. 14 
kvinnor med informerat 
samtycke ställde upp. 
Alla hade fått eller fick 

Hanterandet av 
sjukdomen resulterade 
ofta i starkt emotionell 
respons, självkritik och 
negativa 
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who are new to 
intensive control. 
Health Care for  
Women International,  
25, 900-915.

typ 2. vård genom samma 
behandlings- och 
undersökningshem i 
USA.   Insamling 
genom intervjuer och 
dokumentgranskning. 
Kriteriet var att 
kvinnorna skulle fått 
diagnosen eller fått 
expert hjälp de sex 
senaste månaderna.

karakteriseringar av sig 
själv. Studien gav 
inblick i hur kvinnor 
kämpar med egenvård.

Whittemore, R., Chase, 
S. K., Lynn, Mandle, C. 
& Callista, Roy, S. 
(2002). Lifestyle 
Change in Type 2 
Diabetes. Nursing 
Research,   51(1), 18-
25. 

Syftet var att beskriva 
erfarenheten av att 
integrera 
rekommendationer vid 
behandling av diabetes 
typ 2   i existerande 
livsstil i och med 
deltagandet i en vård 
coaching intervention. 

Induktiv metod 
användes för att 
framkalla data. 
Fältanteckningar, samt 
en intervju med 9 
kvinnor med diabetes 
typ 2. Studien gjordes i 
USA. 

Arbetet med att 
integrera 
livsstilsförändring vid 
typ 2 diabetes var 
mångfacetterad och 
komplex. Utmaningar 
för processen att 
integrera 
livsstilsförändring 
ingick att förena 
känslor, komponera ens 
upptäcka balans, och 
utveckla en ny rytm i 
livet. Utmaningar 
krävde erkännande för 
att deltagarna skulle 
sträva mot att integrera 
egenvården i sitt 
befintliga liv. 

Hall, R. F., Hunt, 
Joseph, D. & Schwartz-
Barcott, D. (2003). 
Overcoming Obstacles 
to Behavior Change in 
Diabetes Self-
Management. The 
Diabetes Educator,  
29(2), 303-311. 

Syftet med studien var 
att identifiera hinder 
som stöttes på samt 
faktorer som influerade 
upprätthållande av 
beteendeförändring 
bland fem diabetes typ 
2 patienter. 

Deskriptiv studie med 
djupintervjuer. 
Strukturerade och 
ostrukturerade 
intervjuer. De 
medverkande berättade 
om deras erfarenhet. 
Studien gjordes i USA. 

Hinder för att hålla sig 
till dietplan var, hunger, 
både planerade och 
oplanerade 
måltidshändelser samt 
önskan om mat. Fysisk 
ohälsa och oförväntade 
livshändelser var hinder 
för att upprätthålla en 
tränings och 
egenvårdsplan. 

Smith S. M., O’Leary, 
M., Bury, G., Shannon, 
W.,   Tynan, A., Staines 
A. &  Thompson C. 
(2003). A qualitative 
investigation of the 
views and health 
beliefs of patients with 

Syftet var att undersöka 
åsikter och 
hälsoövertygelser  hos 
patienter med typ 2-
diabetes som upplevt 
en ny strukturerad 
diabetesvård.

Kvalitativ 
forskningsansats. 
Patienter från 15 
allmänna  övningar var 
slumpmässigt utvalda 
och blev inbjudna till 
tre fokusgrupper. Två 
oberoende forskare 

Teman som rör diabetes 
ingår frustration, 
utsatthet och 
maktlöshet i 
förhållande till att leva 
med diabetes, 
kontrollera blodsocker, 
medicinering och 
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Type 2 diabetes 
following the 
introduction of a 
diabetes shared care 
service. Diabetic  
Medicine, 20, 853-857.

antog  strukturteknik 
för att analysera 
transkriberade data och 
identifiera centrala 
teman som uttrycks av 
patienter. Studien 
gjordes i Irland. 

ekonomiska hinder för 
vård. Skillnader i 
prioriteringar mellan 
patienter och 
vårdgivare kom fram. 
Patienterna var i regel 
positiva till delad vård 
och till stor del 
identifieras det med 
inblandade 
sjuksköterskor.

Ockleford, E., Shaw, R. 
L., Willars, J. & Dixon-
Wood, M. (2008). 
Education and self-
management for people 
newly diagnosed with 
type 2 diabetes: a 
qualitative study of 
patients’ views. 
Chronic Illness, 4, 28-
37. 

Syftet var att utforska 
uppfattningar, åsikter 
och erfarenheter av 
personer med diabetes 
typ 2 som deltog en 
diabetesutbildning med 
fokus på 
grupputbildning. 
Utbildningen syftade 
till att få patienten att 
sköta egenvård. 

Individuella 
halvstrukturerade 
intervjuer gjordes med 
36 vuxna patienter, 
varav 19 hade deltagit 
en studie kallad 
DESMOND utbildning 
och  17 hade 
randomiserades till att 
få sedvanlig vård. Data 
Analysen baserades på 
konstant jämförande 
metod. Studien gjordes 
i England och i 
Skottland. 

Det fanns några mycket 
trevande tecken på att 
de som deltog i 
DESMOND 
accepterade en 
förändrad identitet och 
dess konsekvenser för 
deras hantering av 
diabetes. Resultatet 
beskriver på ett brett 
sätt synen på 
livsstilsförändringar. 

Holmström, I. M. & 
Rosenqvist, U. ( 2005). 
Misunderstandings 
about illness and 
treatment among 
patients with type 2 
diabetes. Journal of  
Advanced Nursing,  
49(2), 146-154. 

Studiens syfte var att 
beskriva de 
missförstånd som 
svenska patienter med 
typ 2 diabetes har om 
sin sjukdom och 
behandling.

18 patienter med 
diabetes typ 2 valdes. 
Samtal mellan patient 
och professionell 
videofilmades. Efter 
samtalet intervjuades 
patienterna gällande 
vad som hände på 
filmen. En induktiv 
ansats utan 
förutbestämda 
kategorier användes, 
influerad av 
fenomenologi. Studien 
gjordes i Sverige. 

Fem teman framkom ur 
analysen: a) Typ 2 
diabetes är inte "riktig 
diabetes", b) 
komplikationer - skräck 
visioner eller 
undertryckande, c) 
Egenkontroll av 
blodglukos och medicin 
är en rutin, inte ett 
inlärningsverktyg, d) 
Kost - det viktiga är att 
minska fett och e) 
Fysisk träning är bra, 
berättar de för oss. 

Parry, O., Peel, E., 
Douglas, M. & Lawton, 
J. (2006). Issues of 
cause and control in 
patient accounts of 
Type 2 diabetes. 
Health eduacation  
research: Theory & 

Syftet med studien var 
att undersöka 
nydiagnostiserade 
diabetes typ 2 
patienters erfarenheter 
och åsikter om 
diabetestjänster. Samt 
anledning och 

Urvalet omfattade 40 
patienter i Lothian, 
Skottland. Patienterna 
skulle fått den kliniska 
diagnosen typ 2 
diabetes under de 
föregående 6 månader.
Semistrukturerad 

Resultaten delas in i tre 
olika delar. En grupp 
exemplifieras av Andy 
som anser att felet till 
att han fick diabetes var 
hans eget fel. En annan 
grupp exemplifierades 
av Sandra menade att 
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Practice, 21(1), 97-
107. 

hantering  av 
sjukdomen.  

intervjuer användes för 
alla tre omgångar.

anledningen till att hon 
fått diabetes och att 
hålla kontroll över 
diabetes var utanför 
hennes kontroll. I de 
flesta fall ansågs 
uppkomsten bero på en 
kombination av 
faktorer som var inom 
och utom patientens 
kontroll. 
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Bilaga 3: Översikt nyckelfynd, subteman och huvudteman
Exempel på nyckelfynd Huvudtema Subtema 

Patienter anser sig tvungna att ignorera 
professionell rådgivning för att lyckas skapa 
kontroll över sin diabetes. Detta på grund av 
att sjukvårdspersonalen ansågs för hårda mot 
dem (Smith,  O’Leary, Bury, Shannon, Tynan, 
Staines & Thompson, 2003).

Patienterna känner fullt ansvar för 
hanteringen av sjukdomen och vill helst inte 
blanda in sjukvården (Parry, Peel, Douglas & 
Lawton, 2006).

Gemenskap Klara sig själv

Patienter vars partner också har diabetes finns 
stor kunskap och förståelse för diethantering. 
Makarna hjälptes åt med kostförändringar 
(Beverly, Miller & Wray, 2008).

Stödet hemifrån är mycket viktigt. Kvinnor 
nämner att hela familjen har börjat äta mer 
hälsosamt (Rayman & Ellison, 2004).

Stöd från andra

För att öka livskvalitet och av sociala skäl 
kan rutiner i egenvårdsplanen brytas 
(Malpass, Andrews & Turner, 2009).

Gränser är viktiga för att patienten ska hålla 
sig till livsstilsförändringar och minska den 
tid som krävs för att hantera sjukdomen. 
Gränser förenklar också beslutsfattandet kring 
känslor som rör skuld (Whittemore, Chase, 
Mandle & Roy 2002).

Balans Regler och rutiner

Hantering av livsstilsförändringar varierar 
mellan olika perioder. Ibland finns en känsla 
av att hårt arbete inte resulterar i förändringar. 
Ibland gick det som planerat (Handley, Pallon 
& Gifford, 2010).

En känsla av att inte ha diabetes infinner sig 
efter ett tag. Detta på grund av att patienter 
lyckas med livsstilsförändringar och får bra 
kontroll över sjukdomen (Parry, Peel, Douglas 
& Lawton, 2006). 

Livsstilsförändringar

Livsstilsförändringar utförs på grund av rädsla 
för att försämras i sjukdomen eller att tvingas 
börja med tablett- eller insulinbehandling 
(Malpass, Andrews & Turner, 2009).

Personer sporras av att jämföra sig med 

Motivation Rädsla
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diabetiker som har god kontroll över 
sjukdomen (Ockleford, Shaw, Willars & 
Dixon-Woods, 2008).

Fysisk aktivitet ökar fysisk och mental 
förmåga hos patienter. Det sporrar dem att äta 
mer hälsosamt samt fortsätta sköta 
egenvården (Malpass, Andrews & Turner, 
2009).

Patienterna tvivlar på sig själva när 
livsstilsförändringar inte leder till de 
förändringar som förväntades (Parry, Peel, 
Douglas & Lawton, 2006).

Självkänsla 

Utbildning och ökat medvetande om kost och 
fysisk träning resulterar i att det skapas en 
struktur i patienternas existerande liv som 
inkluderar nya beteenden (Whittemore, 
Chase, Mandle & Roy 2002).

Patienterna säger att anledningen till att de har 
diabetes och hanteringen av den är utanför 
deras kontroll. Patienter menar att 
livsstilsförändringar och medicinering 
påverkar men att arv och ålder påverkar mest 
hur sjukdomen utvecklas (Parry, Peel, 
Douglas & Lawton, 2006).

Kunskap 

Patienter anser att egenvårdsbehandling 
ibland tar över det dagliga livet och att 
obalans därför uppstår. Känslan av 
överväldigande varierar från dag till dag 
(Beverly, Miller & Wray, 2008)

Kvinnor anser att diabetes är en del av livet 
men att de inte är styrda av sjukdomen 
(Rayman & Ellison, 2004).

Förändring i grunden Ändra livsstil i grunden 

Kvinnor ser hantering av sjukdomen som en 
metafor till arbete. De uttrycker att de  är 
tvungna att gå vidare i livet men på samma 
gång bemästra sjukdomen (Rayman & 
Ellison, 2004).

Patienter som frångår rekommenderade 
livsstilsförändringar mycket ofta gör det på 
grund av att de inte anser förändringar 
trevliga (Ockleford, Shaw, Willars & Dixon-
Woods, 2008).

Ändra inställning  

Många starka känslor relateras till 
förändringar i kost och att inte ha frihet att äta 

Avsaknad av gamla livet
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vad som helst (Rayman & Ellison, 2004).

Hinder för att hålla sig till rutiner kring 
beteendeförändringar är att äta fel vid hunger, 
äta mer än tillåtet och äta för mycket mellan 
måltider (Hall, Joseph & Schwartz-Barcott, 
2003).

32


