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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Enligt Socialstyrelsen lever omkring 320 000 människor i dagens Sverige med 
sjukdomen Diabetes Mellitus typ 2. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 
diabetesvård finns det ett starkt vetenskapligt underlag för att livsstilsförändringar som bra 
kost och fysisk aktivitet kan förebygga och förhindra senkomplikationer i samband med 
Diabetes Mellitus typ 2 vilket är viktigt för denna patientgrupp att eftersträva. Att kunna bistå 
med stöd skulle kunna underlätta för patienten att genomföra och bibehålla 
livsstilsförändringar i samband med sjukdomen Diabetes Mellitus typ 2. 
Syfte: Att beskriva patientens upplevelse av livsstilsförändringar vid sjukdomen Diabetes 
Mellitus typ 2 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats som baserats på elva vetenskapliga artiklar. 
Artiklarna har granskats med hjälp av ett modifierat granskningsprotokoll från Willman, 
Stoltz och Bahtsevani. 
Resultat: I resultatet framkom att patienterna hade skilda upplevelser av 
livsstilsförändringarna. Kategorier som uppkom var; upplevelse av praktiska 
livsstilsförändringar, upplevelse av sociala aspekter samt känslomässiga upplevelser i 
samband med livsstilsförändringar. Dessa kategorier kunde sedan delas upp i elva 
underkategorier. 
Slutsats: I resultatet framkom att patienter med Diabetes Mellitus typ 2 har blandade 
upplevelser av livsstilsförändringar. För att varje patient ska få motivation att genomföra och 
bibehålla livsstilsförändringar bör därför informationen till patienten individanpassas. Då 
resultatet påvisar att familjens stöd eller brist på stöd påverkar patientens upplevelse av 
livsstilsförändringar bör ytterligare studier med denna inriktning genomföras. Att försöka 
inkludera familjen i integreringen av livsstilsförändringarna kan vara ett sätt att öka 
följsamheten samt bidra till en positiv upplevelse för patienten. 
 
Nyckelord: Diabetes Mellitus typ 2, livsstilsförändringar, patient perspektiv, upplevelse. 
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Inledning 
Idag lever 347 miljoner människor världen över med sjukdomen Diabetes Mellitus typ 2 och 

WHO (World Health Organization [WHO], 2011) menar att diabetesrelaterade dödsfall 

kommer att ha fördubblats från år 2005 till år 2030 och enligt Socialstyrelsen (2009) lever 

omkring 320 000 människor i dagens Sverige med sjukdomen Diabetes Mellitus typ 2. Att bli 

diagnostiserad med en livslång sjukdom kan även medföra att individen får kämpa för att inte 

’bli sin sjukdom’, en person med diabetes (Johansson, Ekebergh & Dahlberg, 2008). Att leva 

med diabetes påverkar patientens vardag (Johansson et al., 2008). Enligt Socialstyrelsens 

Nationella riktlinjer för diabetesvård (2010) finns det ett starkt vetenskapligt underlag för att 

livsstilsförändringar som bra kost och fysisk aktivitet kan förebygga och förhindra 

senkomplikationer i samband med Diabetes Mellitus typ 2 vilket är viktigt för denna 

patientgrupp att eftersträva. Nouwen, Balan, Ruggiero, Ford, Twisk och White (2011) 

påpekar att det kan vara svårt att göra livsstilsförändringar och även om personen vet att det 

är fördelaktigt att följa kostrekommendationer, kan detta vara en svår del av behandlingen. 

Johansson och Leksell (2009) beskriver att patienter som lever med sjukdomen Diabetes 

Mellitus typ 2 upplever känslan av att ständigt vara bunden och själv ansvara för sin egenvård 

vilket kan likställas med att aldrig kunna ’ta semester’ från sin sjukdom. Johansson et al. 

(2008) framhäver att det kan bli svårare att utföra spontana aktiviteter och att detta kan 

resultera i en känsla av bristande autonomi för patienten. 

Prevalensen av Diabetes Mellitus typ 2 samt ovanstående studier, visar på vikten av att 

genomföra denna studie. Om sjuksköterskan har kunskaper om hur patienten upplever 

livsstilsförändringar vid sjukdomen Diabetes Mellitus typ 2 kan detta öka möjligheten att 

bistå personen med stöd. Att kunna bistå med stöd skulle kunna underlätta för patienten att 

genomföra och bibehålla livsstilsförändringar i samband med sjukdomen Diabetes Mellitus 

typ 2. 
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Bakgrund 
Under bakgrunden kommer följande begrepp att behandlas; Diabetes Mellitus typ 2, 

livsstilsförändringar, patientens upplevelse samt teoretisk referensram. Diabetes Mellitus typ 

2 kommer fortsättningsvis bara benämnas diabetes typ 2. 

 

Diabetes typ 2 
Sjukdomen diabetes typ 2, är den vanligaste diabetesformen och omkring 90 % av alla 

personer med sjukdomen i världen (346 miljoner), har just diabetes typ 2 och denna siffra 

förväntas öka för varje år (WHO, 2011; Socialstyrelsen, 2009). WHO (2011) spår att år 2030, 

kommer diabetesrelaterade dödsfall i världen att ha dubblats, från år 2005. 

Groop, Lyssenko och Renström (2009) skriver att sjukdomen diabetes typ 2, som tidigare i 

större utsträckning drabbade äldre, debuterar nu i tidigare ålder och ökar världen över. Vidare 

menar de att denna ökning sker parallellt med en ökning av fetma i många olika länder 

(ibid.). Groop et al. (2009) påpekar att fetma är en av riskfaktorerna för att utveckla 

sjukdomen diabetes typ 2 och att BMI på >27 samt så kallad bukfetma sägs öka risken för att 

drabbas av sjukdomen. Även en stillasittande livsstil samt dåliga matvanor så som högt 

sockerinnehåll samt höga halter av mättat fett anses vara riskfaktorer för att utveckla diabetes 

typ 2 (ibid.). Groop et al. (2009) menar även att ärftlighet har visat sig vara en tydlig 

komponent för att utveckla diabetes typ 2. Enligt Groop et al. (2009) har patienter med 

sjukdomen diabetes typ 2 i regel ett normalt antal fungerande insulinproducerande celler och 

kan därför producera eget insulin till skillnad från personer med diabetes typ 1. Hos patienter 

med diabetes typ 2 är det insulinresistens i insulinberoende vävnad som gör att 

glukosupptaget inte fungerar optimalt (ibid.). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2009) och Groop et al. (2009) kan patienter med diabetes typ 2 

drabbas av allvarliga senkomplikationer på grund av långvarigt hög glukoshalt i blodet. 

Dessa senkomplikationer involverar hjärt- kärlsjukdomar, försämrad genomblödning perifert 

samt nedsatt känsel i nedre extremiteter. Senkomplikationerna kan påverka patienternas 

livskvalité, hälsa och livslängd (ibid.). 
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Livsstilsförändringar i samband med diabetes typ 2 

Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetesvård (2010) kan livsstilsförändringar 

såsom ändrad kost och ökad fysisk aktivitet vara nog för att blodsockret ska hållas under 

kontroll. Muskelarbete ökar effekten av kroppseget insulin, vilket sänker blodsockret 

(Thomas, Elliott & Naughton, 2007). Enligt Socialstyrelsens Kost vid diabetes (2011) och 

Vessby, Asp och Axelsen (2009) bör kostens energiinnehåll för överviktiga understiga 

patientens förbrukning för att uppnå viktnedgång. Vidare bör den dagliga kosten bestå av 

minst 250 gram grönsaker, rotfrukter och baljväxter, vara baserad på långsamma kolhydrater 

samt innehålla minimalt med mättade fetter (Socialstyrelsen, 2011). Genom att ändra 

kostvanorna kan patienten stabilisera blodsockret och därmed minska riskerna för hyper- och 

hypoglykemi (ibid.). Enligt Socialstyrelsen (2010) och Thomas et al. (2007) kan viktnedgång 

också påverkas genom att sänka blodsockret och även sänka höga halter av blodfetter. Vad 

patienten gör och hur patienten äter har således betydelse för sjukdomen diabetes på både 

kort och lång sikt (ibid.). 

Patientens upplevelse 
Begreppet patient definieras enligt Nationalencyklopedin [NE] 2013 som en person som på 

grund av sjukdom eller liknande tillstånd har kontakt med sjukvården. Orem (2001) beskriver 

vidare att en patient är en person med egenvårdsbrist, det vill säga en person som inte kan 

tillgodose sina basala behov. 

 

Dahlberg et al. (2003) skriver att människan har tillgång till sitt liv genom sin kropp. Detta 

innebär att varje förändring i kroppen medför en förändring av tillgången till världen och 

därmed även till livet. Denna förändring blir tydlig exempelvis när människan drabbas av en 

kronisk sjukdom, såsom diabetes typ 2. Eriksson (1987) skriver att graden av 

självmedvetenhet och medvetenhet hos en människa är grunden för hennes upplevelsevärld. 

Eriksson (1987) menar vidare att en människas upplevelse är hennes egen och kan inte till 

fullo förstås eller tolkas av en annan människa. Patienten är således en person som inte kan 

tillgodose sina egna behov och kan därmed ha en begränsad förmåga att kunna leva sitt liv till 

fullo. 

Teoretisk referensram 
Som teoretisk referensram valdes Dorotea Orems egenvårdsteori. Orem betraktar omvårdnad 

som ersättning för hälsorelaterade aktiviteter (egenvård) i de situationer då patienten inte kan 
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utföra dessa själv. Enligt Orems teori är omvårdnadens mål att så långt som möjligt hjälpa 

patienten till självständighet i dessa aktiviteter. 

 

Teorin om egenvård bygger på tre centrala begrepp; egenvård, egenvårdsbehov och 

egenvårdskrav (Orem, 2001). Orems definition på ordet egenvård lyder; utförande av sådana 

aktiviteter som individen själv tar initiativ till och utför för sin egen skull i syfte att 

upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Egenvården syftar till att tillgodose 

egenvårdsbehoven. Vidare menar Orem (2001) att dessa egenvårdsbehov delas in i tre 

kategorier; universella behov, utvecklingsmässiga behov och hälsorelaterade behov. 

Universella behov syftar till de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa hälsa och 

välbefinnande till exempel; adekvat syreupptagning, vätske- och födointag eller balans 

mellan aktivitet och vila. De utvecklingsmässiga behoven vilar på antagandet att människans 

utveckling pågår hela livet, dessa behov varierar således beroende på vilken period i livet 

människan befinner sig i. Exempel på utvecklingsrelaterat tillstånd är graviditet. 

Egenvårdsbehov relaterade till hälsoproblem syftar till personer som lider av sjukdomar, 

patologiska tillstånd, defekter och funktionshinder. Egenvårdskrav definieras som summan av 

de egenvårdsaktiviteter som krävs för att tillgodose patientens universella, 

utvecklingsmässiga samt behov relaterade till hälsoproblem. Orem (2001) beskriver att 

personer kommer i kontakt med vården på grund av egenvårdsbrist. Egenvårdsbrist innebär 

att personens egenvårdskapacitet är mindre än personens egenvårdsbehov. Personen är 

således inte i stånd att tillgodose sina egenvårdsbehov. Egenvårdskapacitet definieras av 

Orem (2001) som en komplex, inlärd förmåga att tillgodose de behov av vård som reglerar 

livsprocesser, upprätthåller och främjar individens funktion och främjar välbefinnande. 

Egenvårdskapaciteten innefattar kunskaper, motivation, praktiska och mentala färdigheter för 

att kunna planera och utföra sin egenvård och är därmed beroende av personens fysiska och 

mentala egenskaper. Egenvårdskapaciteten varierar alltså beroende på ålder, hälsotillstånd, 

utbildning, kultur och resurser (ibid.). Då syftet med studien var att beskriva hur patienten 

upplever livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 ansågs Orems teori om egenvård lämplig då 

den beskriver vikten av att hjälpa patienten till självständighet i sitt förändrade liv. Att förstå 

patientens upplevelse av en förändrad vardag och en förändrad kropp är av vikt för att kunna 

förstå hur stöd kan ges på bästa sätt. 
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Syfte 
Syftet med studien var att beskriva hur patienter upplever livsstilsförändringarna vid 

sjukdomen diabetes typ 2. 

Metod 
Metoden som använts var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats 

används för att beskriva, ge kunskap och förklara mänskliga händelser och upplevelser 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) och anses därför lämplig till denna studie. Gemensamt 

för kvalitativa metoder är att syftet är holistiskt, alltså att helheter studeras och inte variabler 

(Willman et al., 2011). Axelsson (2008) skriver att en litteraturstudie baseras på data från 

primärkällor i publicerade rapporter eller vetenskapliga artiklar. Med en primärkälla, menas 

att artikeln eller rapporten är skriven av personen som genomfört undersökningen (Axelsson, 

2008). 

Datainsamling 
Vetenskapliga artiklar har sökts via databaserna CINAHL, Medline och PsycARTICLES. 

CINAHL, som står för Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, är en viktig 

databas för sjuksköterskor (Polit & Beck, 2008). Den här databasen innehåller artiklar från 

fler än 600 tidskrifter, varav ca 65 % av dessa är omvårdnadsinriktade (Willman et al., 2011). 

Medline innehåller artiklar från omkring 32 000 tidskrifter och omfattar ca 95 % av all 

medicinsk och omvårdnadslitteratur (ibid.). PsycARTICLES innehåller fler än 150 000 peer 

reviewed vetenskapliga artiklar från 80 olika tidskrifter och omfattar ämnet psykologi 

(American Psychological Association, 2013). 

  

Sökorden som har använts är: -Diabetes Mellitus type 2, -Diabetes, -Lived experience, -

Lifestyle changes, -Life style changes -Patients attitudes, -Qualitative, -Self care, -Self-

management, -Lifestyle, -Life style, -Attitude to illness, -Experience, -Adaption, -Patient, -

Type 1 och -Gestational.  

Sökningarna inleddes med en pilotsökning, vilket innebär att en fritextsökning görs utan 

några begränsningar (Axelsson, 2008). Pilotsökningen hjälper inte bara till att precisera 

sökningen, utan ger även information om det finns ett underlag av vetenskapliga artiklar inom 

det område som studien avser (Axelsson, 2008). 
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Sökorden kombinerades med hjälp av booleska sökoperatorer AND, OR och NOT. Booleska 

sökoperatorer är ord som används för att kombinera olika söktermer med varandra (Willman 

et al., 2011). Sökoperatoren OR breddar sökningen genom att visa träffar som innehåller både 

det ena och det andra sökordet samt båda tillsammans (ibid.). AND bör enligt Willman et al. 

(2011) användas när sökningen ska avgränsas, då den endast visar träffar som innehåller båda 

sökorden. NOT används när vissa söktermer ska uteslutas ur sökningen (ibid.). Även 

fritextsökningar har använts. Willman et al. (2011) skriver att vid en fritextsökning inkluderar 

databasen alla de referenser som någonstans nämnt det sökta ordet. Detta innebär att 

sensiviteten ökar, men även ”bruset” (ibid.). Sammanlagt resulterade sökningarna i 28 lästa 

abstrakt och 20 valda artiklar som gick vidare till kvalitetsgranskningen (bilaga 1). 

Urval 

Inklusionskriterier: Artiklar skrivna från år 2000 och framåt, eftersom att endast ny och 

aktuell forskning är av intresse då författarna avser att beskriva upplevelsen i dagens 

samhälle och inte för tjugo år sedan. Artiklar från hela världen har inkluderats, då sjukdomen 

är ett globalt problem (WHO, 2011) och alla patienters upplevelse är lika relevant oavsett 

vilken del i världen de bor. Artiklar skrivna på engelska har sökts eftersom att det språket 

behärskas av författarna. Artiklarna ska vara peer-reviewed, vilket enligt Willman et al. 

(2011) innebär att de ska vara granskade av personer med expertis inom området. 

 

Exklusionskriterier: De artiklar där studiematerialet baseras på personer under 18år 

exkluderas då de enligt FNs barnkonvention (FN-förbundet, 2009) anses vara barn och 

kommande studie är tänkt att fokusera kring vuxna patienter. Graviditetsdiabetes kommer att 

exkluderas, då den metabola rubbningen enligt Berne och Persson (2009) kan normaliseras 

post partum.   

Kvalitetsgranskning 

Valda vetenskapliga artiklar har kvalitetsgranskas enligt ett modifierat granskningsprotokoll 

från Willman et al. (2011) för studier med kvalitativ metod (bilaga 2). Granskningsprotokollet 

modifierades genom att två frågor togs bort och en lades till. De frågor som togs bort var: 

råder datamättnad och analysmättnad. De togs bort därför att de inte ansågs relevanta av 

författarna och för studiens syfte. Frågan som lades till var om patientens upplevelse beskrivs 

i den vetenskapliga artikeln. Den frågan lades till då den av författarna ansågs relevant för 

studiens syfte som var att beskriva patientens upplevelse. Protokollet bestod därmed av 11 
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frågor med svarsalternativen ja/nej/vet ej. Svarsalternativen tilldelades poäng, 1 poäng för 

positivt svar och 0 poäng för negativt svar. Poängen räknades samman och räknades om till 

procent av den totala poängsumman, 60-69% ansågs av författarna som låg kvalitet, 70-79% 

som medel kvalitet och 80-100% som hög kvalitet. Under tiden som artiklarna granskades 

upptäcktes det att 8 av dem inte motsvarade syftet och de uteslöts därför. Därefter fastställdes 

det att 10 av artiklarna av hög kvalitet, 1 var av medel kvalitet och 1 var av låg kvalitet. 

Artiklar av hög kvalitet eftersöktes men artikeln av medelkvalitet inkluderades då den 

motsvarade syftet väl samt låg nära 80 %. Det innebär att 11 artiklar av 12 gick vidare från 

kvalitetsgranskningen till analys (bilaga 3). 

Analys 
Analysmetoden som användes i studien var en manifest innehållsanalys med en kvalitativ 

ansats. En manifest innehållsanalys används för att tolka det synliga och uppenbara i en text, 

till skillnad från en latent innehållsanalys som syftar till att tolka en underliggande mening 

(Graneheim & Lundman, 2003). En kvalitativ innehållsanalys används inom 

omvårdnadsforskning för att granska och tolka texter som exempelvis utskrifter av intervjuer, 

dagböcker och observationsprotokoll (ibid.). Innehållsanalysen gjordes med Graneheim och 

Lundmans (2003) tolkning av Krippendorffs innehållsanalys. De vetenskapliga artiklarna 

lästes igenom flera gånger, separat, av författarna för att få ett helhetsperspektiv. Graneheim 

och Lundman (2003) styrker detta och menar att författarna bör läsa igenom hela 

textmaterialet för att få en uppfattning och hela materialet. Artiklarna delades upp mellan 

författarna och meningsenheter plockades ut och diskuterades sedan gemensamt. 

Meningsenheter är meningsbärande stycken av texten och kan utgöras av ord, meningar eller 

stycken av text som hör ihop genom sitt innehåll eller sammanhang (Lundman & Graneheim, 

2008). Meningsenheterna översattes och kondenserades av båda författarna, vilket enligt 

Lundman och Graneheim (2008) görs för att texten ska bli kortare och mer lätthanterlig utan 

att innehåll eller sammanhang går förlorat. De kondenserade meningsenheterna lästes igenom 

flera gånger av båda författarna och kodades sedan. Kodningen innebär att meningsenheterna 

får en etikett som kortfattat beskriver dess innehåll (Lundman & Graneheim, 2008). Koderna 

lästes igenom upprepade gånger och sattes in under 3 kategorier. Lundman och Graneheim 

(2008) menar att en kategori utgörs av flera koder med liknande innehåll. Lundman och 

Graneheim (2008) menar även att inga data ska falla emellan två kategorier eller passa in i 

flera. Det innebär att inga data som svarar mot syftet får uteslutas för att det saknas en 
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lämplig kategori. Kategorierna delas sedan upp i underkategorier i olika abstraktionsnivå 

(ibid.). 

Kategorier som framkom ur resultatet var; Upplevelser av praktiska livsstilsförändringar, 

Upplevelser av sociala sammanhang och Känslomässiga upplevelser av livsstilsförändringar. 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 
Meningsenhet Översatt 

kondenserad enhet 
Kod  Underkategori Kategori 

The majority 
experienced that 
exercise could 
cause bodily 
discomfort, 
weakness and 
fatigue 

Majoriteten 
upplevde att fysisk 
aktivitet kunde 
orsaka kroppsligt 
obehag, svaghet 
och utmattning 
 

Fysisk aktivitet 
upplevdes som 
obehagligt 

Upplevelse av 
fysisk aktivitet 

Upplevelse av 
praktiska 
livsstilsförändringar 

It was the 
cumulative effect of 
small changes in 
their eating habits 
that made the 
difference for many 
participants 

Det var summan av 
små förändringar I 
kosten som gjorde 
skillnaden för 
många av 
deltagarna 
 

Små 
kostförändringar 
gjorde skillnad 

Upplevelse av 
kosten 
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Resultat 
Resultatet presenteras i 3 kategorier och 11 underkategorier. 

 
Figur 1. Kategorier och underkategorier 

Upplevelser av praktiska livsstilsförändringar 
Patienternas upplevelser av de praktiska livsstilsförändringarna var blandade och 

motsägelsefulla. Flera patienter upplevde att hälsosam kost gav ett ökat kroppsligt 

välbefinnande medan andra upplevde att det var svårt att föra in frukt och grönt i sin kost 

samt att andra åtaganden i livet hindrade dem från att hålla sig till sin diet. Fysisk aktivitet 

upplevdes både skapa ett kroppsligt obehag och undveks därför och andra upplevde att det 

förbättrade hälsan och stimulerade till att fortsätta med egenvården. 
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Upplevelse av kosten 

Att äta hälsosamt upplevdes av patienterna ge ett ökat kroppsligt välbefinnande (Oftedal, 

Karlsen & Bru, 2010) men för många patienter upplevdes kosten som ett problematiskt 

område (Rosenbek-Minet, Lønvig, Henriksen & Wagner, 2011) och vid fusk med kosten 

upplevde patienterna ångest (Ahlin & Billhult, 2012). 

De upplevde det som bekymmersamt att få dieten att stämma (Rosenbek-Minet et al., 2011), 

svårt att införa frukt och grönt i sina matvanor samt att andra åtaganden i livet hindrade dem 

från att hålla sig till dieten (Savoca & Miller, 2001). Viljan att undvika medicinering 

upplevdes dock som motiverande för att hålla sig till dieten (Oftedal et al., 2010). 

 

Patienterna upplevde svårigheter att följa kosten när de var borta från hemmet, exempelvis på 

restaurang eller på resor (Savoca & Miller, 2001). Detta berodde på dåliga valmöjligheter och 

dålig insikt i hur maten tillagades (Savoca & Miller, 2001). Det upplevdes utmanande för 

patienterna att äta återhållsamt i stressiga situationer som låg utanför de vardagliga rutinerna, 

men även att övervinna lusten för sin favoritmat och vidga sina vyer för mer hälsosam mat 

(Savoca & Miller, 2001). Att kostråden upplevdes vara i konstant förändring gjorde det svårt 

för patienterna att lära sig äta rätt (Wellard, Rennie & King, 2008). 

Kosten upplevdes av patienterna som en viktig del av diabeteshanteringen och att den 

samlade effekten av små förändringar i kosten kunde göra skillnad för patienterna (Savoca & 

Miller, 2001). Att enbart ha ”tillåten” mat hemma (Whittemore, Chase, Mandle & Roy, 2002) 

 samt att få känna sig mätt, upplevdes som avgörande för framgång (Whittemore et al., 2002; 

Lohri-Posey, 2006). 

Upplevelse av fysisk aktivitet 

Patienterna upplevde att fysisk aktivitet orsakade kroppsligt obehag, svaghet och utmattning 

och undveks därför (Oftedal et al. 2010). Patienterna upplevde att smala personer fick dem att 

känna sig sårbara när de utförde fysisk aktivitet på gym, gymmen undveks därför 

(Oftedal et al., 2010). 

I would attend a fitness centre if there was one for people like us who 

have a few extra kilos (Oftedal et al., 2010, s. 2551).  

Patienterna upplevde att fysisk aktivitet förbättrade hälsan och uppmuntrade till att fortsätta 

med egenvården (Malpass, Andrews & Turner, 2009). Patienterna upplevde även att fysisk 

aktivitet gav en känsla av välbefinnande (Oftedal et al. 2010). Det framkom att patienterna 
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upplevde att det var en fördel att tillhöra en grupp som sysselsatte sig med aktiviteter såsom 

träning då patienterna upplevde att de fick stöd och motivation av varandra (Oftedal et al. 

2010). Vanligt för patienterna var att den fysiska aktiviteten planerades eller schemalades 

(Whittemore et al., 2002).  Fysisk aktivitet sågs även av patienterna som ett sätt att sänka 

blodsockret (Malpass et al., 2009). 

Upplevelse av balansen mellan kost och fysisk aktivitet 

Känslan av balans mellan kost och aktivitet upplevdes som viktigt för patienterna, detta 

visade sig till exempel om de hade ätit något ohälsosamt var de tvungna att gör något 

hälsosamt för att uppnå en balans, exempelvis fysisk aktivitet (Malpass et al., 2009; 

Rosenbek-Minet et al., 2011). 

If I´ve eaten something that I know I shouldn´t have and I haven´t yet 

exercised, I´m more determined to go and exercise then, because I think, 

“I´ve got to get rid of that”. (Malpass et al., 2009, s. 260).  

En känsla av balans upplevdes även när patienterna aktivt integrerade livsstilsförändringarna 

kost och fysisk aktivitet i sina liv (Whittemore et al., 2002). Att bibehålla 

livsstilsförändringarna upplevdes som problematiskt och osäkerhet gällande hur olika 

handlingar och situationer påverkade blodsockret var vanligt (Kneck, Klang & Fagerberg, 

2011; Malpass et al., 2009). Patienterna upplevde att det var både fördelaktigt och nödvändigt 

att göra livsstilsförändringar i både kost och fysisk aktivitet för att uppnå en balans (Malpass 

et al., 2009). Att ändra enbart sina matvanor eller fysisk aktivitet upplevdes som att 

misslyckas med att ta fullt ansvar för sin diabetes (Malpass et al., 2009). 

Upplevelse av sociala aspekter 
Patienterna hade olika upplevelser i samband med sociala aspekter. Exempelvis upplevde de 

familjen, främst maka/make, som ett stöd i samband med sina livsstilsförändringar men 

familjen upplevdes även som ett problem då patienterna hade svårt att följa sin diet när övriga 

familjen inte ville äta samma sak. Att träffas i sociala sammanhang till exempel på 

födelsedagskalas upplevdes som besvärligt då det inte alltid fanns ett sockerfritt alternativ. 

Upplevelse av familjens inverkan vid kostförändringar 

Patienterna upplevde det som svårt att handla mat till familjen då de både ville tillfredsställa 

familjens önskemål, samt följa sin diabeteskost (Lohri-Posey, 2006). Att äta regelbundet 
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upplevdes också som ett problem, då hänsyn till övriga familjemedlemmar kom i första hand 

(Ahlin & Billhult, 2012). Vissa patienter upplevde även att de använde familjemedlemmar 

eller närstående som ursäkt för att kunna fortsätta med ohälsosamma vanor (Ahlin & Billhult, 

2012). 

Upplevelse av familjens stöd 

Patienterna upplevde att familjen var ett stöd då de uppmuntrade dem att ta sina mediciner 

och hålla sig till sin diet (Lohri-Posey, 2006; Wellard et al., 2008). Patienterna upplevde att de 

fick mycket stöd från maken/makan då de uppmuntrade till en aktiv livsstil, uppmuntrade till 

att bibehålla hälsosamma livsstilsförändringar (Wellard et al., 2008) samt medverkade aktivt i 

valet av mat och portionsstorlekar (Wellard et al., 2008; Savoca & Miller, 2001). 

Maken/makan upplevdes som det viktigaste sociala stödet (Savoca & Miller, 2001), men de 

orsakade även stress (Lohri-Posey, 2006). Vissa patienter upplevde att maken uppmuntrade 

dem att äta hälsosamt, så länge det inte påverkade honom själv (Savoca & Miller, 2001). 

My husband should be replaced. He eats pastries and sweets and drinks 

soft drinks from morning to evening. And he puts it right in my face. “I 

just want to be good to you”, he says. (Rosenbek-Minet et al., 2011, s. 

1121). 

Andra patienter upplevde en brist på stöd då de kände sig dömda av sina familjemedlemmar 

och de upplevde även en oförståelse av sin diabetes och sina matvanor (Wellard et al., 2008). 

Om patienterna inte kände stöd från sina familjemedlemmar så upplevde de att det påverkade 

deras egenvårdsval (Wellard et al., 2008; Rosenbek-Minet et al., 2011). 

Upplevelser i samband med sociala sammanhang 

Patienterna upplevde att deras egenvårdsrutiner sattes på prov i sociala sammanhang 

(Rosenbek-Minet et al., 2011). Patienterna upplevde att kosten gjorde att de kände sig 

obekväma i sociala sammanhang, exempelvis helger, semestrar och födelsedagsfester där det 

inte erbjöds ett hälsosamt eller diabetesanpassat alternativ. Det upplevdes även som 

besvärligt om värden hade försökt köpa hem något passande (Wellard et al., 2008; Ahlin & 

Billhult, 2012). 

The worst thing is to be invited out. You can´t expect the host to cook in 

accommodation with a diabetic diet. We then have to eat the things that 
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are good for us and then leave the rest. (Rosenbek-Minet et al., 2011, s. 

1121). 

Upplevelser av livsstilsförändringar i vardagen 

Patienterna upplevde svårigheter att integrera livsstilsförändringarna i sin vardag (Rosenbek-

Minet et al., 2011). Patienterna upplevde även att det var viktigt att tänka om i vardagliga 

situationer för att kunna anpassa sig till rekommendationerna (Rosenbek-Minet et al., 2011; 

Kneck et al., 2011). Att prova nya vanor upplevdes ge erfarenhet i att lära sig leva med 

sjukdomen (Kneck et al., 2011). Patienterna upplevde också en kamp i att planera och följa 

sitt matschema och planera in det med sin medicinbehandling (Savoca & Miller, 2001). Att 

inte kunna integrera livsstilsförändringar i sin vardag resulterade i att patienterna upplevde 

press (Ahlin & Billhult, 2012). 

Känslomässiga upplevelser i samband med livsstilsförändringar 
De känslomässiga upplevelserna vid livsstilsförändringar var många. Patienterna upplevde 

press och ångest, de upplevde även att de medvetet eller omedvetet tog till 

försvarsmekanismer för att slippa göra livsstilsförändringar som de upplevde som svåra eller 

jobbiga. De upplevde att för stor press gjorde att motivationen till att genomföra 

livsstilsförändringarna sjönk, men att rätt typ av motivation gjorde att de kunde acceptera 

begränsningarna i sitt liv. 

Försvarsmekanismer i samband med livsstilsförändringar 

Livsstilsförändringar upplevdes av patienterna ibland som ouppnåeliga och då var 

psykologiska försvarsmekanismer som förskjutning vanliga (Ahlin & Billhult, 2012). 

Patienterna funderade då ut sätt att kunna fortsätta med gamla vanor, men blev ändå inte 

nöjda med sina val och upplevde då att de mådde dåligt (Ahlin & Billhult, 2012). 

I ate dessert and things I shouldn´t eat and then the next day I felt sorry… 

You are hurting yourself. (Whittemore et al., 2002, s. 22).  

De upplevde att de övertygade sig själva om att det inte behövde göra något så tråkigt och 

krävande som livsstilsförändringar när de kände sig pressade av omgivningen och av sig 

själva. (Ahlin & Billhult, 2012). Patienter som tidigare uttryckt en oro inför hot om 

senkomplikationer tonade ner den för att känna sig bättre (Hörnsten, Jutterström, Andulv och 
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Lundman, 2011). Ny kunskap kunde i vissa fall leda till skapandet av förnekelse, ursäkter och 

undanflykter (Ahlin & Billhult, 2012). 

Motivationens betydelse 

Patienter upplevde liten motivation till livsstilsförändringar då belöningen för att göra dem 

inte var synliga på kort sikt (Handley, Pullon & Gifford, 2010).  

You don´t feel unwell. If I felt unwell that would motivate me. (Handley el 

al., 2010, s. 16).  

 

Överväldigande av krav resulterade även att patienter upplevde att motivationen gick förlorad 

(Ahlin & Billhult, 2012). Patienter upplevde dock att hot om kommande symtom ledde till 

motivation att genomföra livsstilsförändringar (Whittemore et al., 2002). Vissa patienter 

upplevde att viljan att uppfylla sina livsmål motiverade dem att acceptera begränsningar i sitt 

dagliga liv och viljan att undvika medicinering upplevdes motivera till hårt jobb med sin 

egenvård (Hörnsten et al., 2011). 

It is motivating for me to keep away from anything to do with medicine, so 

I try as hard as I can to control it by means of diet. (Oftedal et al. 2010, s. 

2551). 

I read about those people whose toes have been taken off and they start 

cutting here (pointed to foot). I don´t want to end up like that so I know 

that I have to correct the problem now. (Lohri-Posey, 2006, s. 218).  

Patienter som fortsatte med sina livsstilsförändringar upplevde att det gav positiva resultat 

och förstärkte nya beteenden vilket motiverade ytterligare (Whittemore et al., 2002). 

Känsla av självständighet 

Patienterna upplevde att egenvården hjälpte dem att behålla sin självständighet, att bli 

”normala” igen samt att undvika medicinering (Hörnsten et al., 2011). De upplevde även att 

kunskap var ett viktigt instrument för att öka sin självständighet (Kneck et al., 2011). 

Patienterna upplevde att det var dem själva som hade det yttersta ansvaret för att ta hand om 

sin sjukdom och de upplevde det som besvärligt att ta egna beslut och vara självständiga i sin 

egenvård (Lohri-Posey, 2006; Oftedal et al., 2010). 
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Livsstilsförändringarnas påverkan på patienternas välbefinnande 

Patienterna upplevde att de blev påtvingade en ny verklighet med nya prioriteringar och 

levnadsvanor (Kneck et al., 2011). De upplevde även att för att sköta sin diabetes korrekt var 

de tvungna att leva ett liv med begränsningar vilket kunde störa sättet de ville leva sina liv på 

och inkräkta på deras välbefinnande (Rosenbek-Minet et al., 2011). Egenvården upplevdes 

som uttröttande och vissa patienter förkastade egenvården till fördel för, för dem, viktigare 

saker för deras välbefinnande (Hörnsten et al., 2011). En del patienter upplevde att vara både 

fru och mor och samtidigt ta hand om sin egen hälsa resulterade i en kamp och en känsla av 

förtvivlan vilket påverkade deras välbefinnande negativt (Ahlin & Billhult, 2012). Vissa 

patienter upplevde att det var viktigt att känna sig tillfredsställd i genomförandet av 

livsstilsförändringar (Whittemore et al., 2002). Egenvården upplevdes kunna underlätta 

välbefinnandet i att leva med sjukdomen, men samtidigt minska det genom ökade krav i det 

dagliga livet (Hörnsten et al., 2011). Patienterna upplevde även att om de ville vara ”duktiga” 

diabetiker, så krävdes det ansträngning och skötsamhet (Rosenbek-Minet et al., 2011). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats, eftersom syftet var att 

beskriva patienternas upplevelse av livsstilsförändringarna vid sjukdomen diabetes typ 2. En 

kvalitativ ansats ansågs av författarna lämplig att använda då den enligt Willman et al. (2011) 

med fördel används när människors upplevelser ska beskrivas och då ofta på ett holistiskt 

sätt, det vill säga att det är helheten som studeras och inte enskilda variabler. En nackdel med 

en litteraturstudie skulle kunna vara att materialet redan tolkats av forskare och därmed kan 

data ha försvunnit. En empirisk studie skulle med fördel kunna ha använts när en upplevelse 

avses beskrivas och detta övervägdes av författarna men valdes bort delvis på grund av 

tidsbrist och delvis på grund av bristande kunskap i området. Detta styrks av Axelsson (2008) 

som menar att litteraturstudier är bra att börja med för att lära sig söka ny kunskap och 

sammanställa kunskap på ett för problemet adekvat sätt. 

 

Sökningar av vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna CINAHL, Medline och 

PsycARTICLES för att få ett brett urval av vetenskapliga artiklar. Dessa databaser valdes 

därför att de berör områden som omvårdnad och medicin, består av vetenskapliga artiklar 
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samt uppdateras regelbundet (Willman et al., 2011) De flesta vetenskapliga artiklarna hittades 

i CINAHL och vissa återfanns i Medline och PsychArticles. Hade fler databaser använts hade 

eventuellt ytterligare artiklar hittats och det hade kunnat påverka resultatet då studien hade 

fått ett bredare urval. Sökningarna gjordes med hjälp av de booleska sökoperatorerna AND, 

OR och NOT. OR användes för att bredda urvalet och för att inte missa artiklar, AND 

användes för att specificera och avgränsa sökningen och NOT användes för att utesluta 

sökord som ansågs irrelevanta för studien, exempelvis Type 1 och Gestational. Att använda 

NOT skulle kunna ha påverkat sökningen då artiklar med relevant resultat kan ha uteslutits på 

grund av att de innehållit sökord som författarna valde bort. Dock har författarna valt att inte 

inkludera diabetes typ 1 och graviditetsdiabetes, vilket därmed inte bör ha påverkat studiens 

resultat. 

 

Artiklar från hela världen inkluderades då syftet var att beskriva patientens upplevelse och 

den är lika intressant oavsett vilken del av världen patienten befinner sig i. Övriga 

inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna efter år 2000, detta på grund av att 

endast ny forskning var av intresse samt att författarna avsåg att beskriva upplevelsen i nutid 

och inte hur livsstilsförändringarna upplevdes för tjugo år sen. Om äldre artiklar hade 

inkluderats hade resultatet kunnat påverkas då urvalet hade breddats och patienterna kan ha 

haft mindre kunskap om sjukdomen och dess påverkan förr än vad de har idag, detta då 

sjukdomen diabetes typ 2 enligt WHO (2011) nu har en högre prevalens. Exklusionskriterier 

var personer under 18år då de anses vara barn samt kvinnor med graviditetsdiabetes då denna 

kan normaliseras post-partum. Detta tros inte ha påverkat studien negativt då författarnas inte 

avsåg att beskriva dessa patienters upplevelse. Artiklar söktes endast på engelska då detta 

språk behärskas av båda författarna. Enligt Willman et al. (2011) bör språk som behärskas av 

samtliga författare användas. Sökningar efter artiklar på svenska genomfördes ej, vilket kan 

ses som en svaghet i studien. Artiklar skrivna på svenska som motsvarade syftet kan därmed 

ha missats, vilket skulle kunna ha påverkat resultatet då fler upplevelser annars hade kunnat 

inkluderas samt eventuellt gett ett mer varierat resultat.  

 

Artiklar som beskrev upplevelsen av diabetes typ 2 i samband med andra sjukdomar 

exempelvis demens och utvecklade senkomplikationer valdes bort då endast beskrivningen av 

upplevelsen av livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 var intressant. Att ta med artiklar där 

patienterna även har andra sjukdomar skulle kunna påverka resultatet, då patientens 

upplevelse kan vara färgad av övriga sjukdomar, att utesluta dessa artiklar ses således som en 
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styrka i studien. Artiklarna som söktes skulle vara peer reviewed, detta för att öka studiens 

trovärdighet.  

 

Tjugo artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av ett modifierat granskningsprotokoll från 

Willman et al. (2011). Willman et al. (2011) menar att granskningsprotokollet bör utformas 

efter varje enskild litteraturstudie och vissa modifieringar bör göras. Willman et al. (2011) 

menar vidare att således kan inte samma granskningsprotokoll används till två olika studier. 

Författarna delade upp artiklarna och granskade hälften vardera, författarna ansåg det inte 

som nödvändigt att båda skulle granska samma artiklar då det fanns ett protokoll att gå efter. 

Detta skulle dock kunna ses som en svaghet i granskningen då författarna kan ha tolkat 

granskningsprotokollet på olika sätt. 

 

De elva artiklarna som valdes att inkluderas i studiens resultat var från Sverige, 

Storbritannien, Nya Zealand, USA, Australien, Norge och Danmark. Då samtliga av dessa 

länder är västerländska länder kan resultatet anses som något smalt och ej generaliserbart 

över hela världen. Ingen av studiens resultatartiklar har samma författare, vilket kan ses som 

en styrka för studien. Om artiklar från samma författare hade använts hade det kunnat 

påverka resultatet då artikelförfattarna skulle kunna ha förförståelse och därmed omedvetet 

vinklat sitt resultat. Av de valda artiklarna var det två stycken som enbart inkluderade 

kvinnor, vilket kan ha påverkat resultatet genom att det blir mer inriktat på just kvinnor. Dock 

hade författarna inte för avsikt att jämföra kvinnor och män, vilket därför inte ses som 

negativt och en svaghet för studien. 

 

Innehållsanalysen genomfördes enligt Graneheim och Lundmans (2003) tolkning av 

Krippendorffs innehållsanalys. Ambitionen var att göra en manifest innehållsanalys, dock 

menar Lundman och Graneheim (2008) att det sker en viss tolkning i allt som görs. Därför 

var innehållsanalysen som genomfördes en manifest innehållsanalys med latenta inslag. 

Artiklarna lästes igenom separat av båda författarna för att sedan diskuteras, vilket kan ses 

som en styrka för studien då Willman et al. (2011) menar att granskningen får större tyngd 

om två personer granskar och sedan sammanför sina tolkningar. Detta görs även för att inte 

påverka varandra. Även meningsenheter togs ut separat för att sedan diskuteras. Här 

förkastades de meningsenheter som inte ansågs svara till syftet av båda författarna. 

Meningsenheterna översattes med hjälp av engelskt-svenskt lexikon för att inte tappa dess 

innebörd. Dock är engelska inte författarnas modersmål, vilket kan ha resulterat i 
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tolkningsfel. Citaten som användes i resultatet valde författarna att inte översätta då det fanns 

en risk att innebörden skulle gå förlorad, vilket ses som en styrka i studien. Meningsenheterna 

lästes igenom flera gånger av båda författarna och delades sedan upp i kategorier. 

Inledningsvis uppkom flertalet kategorier och underkategorier samt ett antal meningsenheter 

som inte passade in någonstans. Lundman och Graneheim (2008) menar att alla 

meningsenheter som svarar till syftet ska få plats i en underkategori och inte i flera, dock 

menar de även att i texter som handlar om upplevelser kan denna regel vara svår att 

tillgodose, vilket författarna också upplevde. Meningsenheterna lästes därför igenom ännu en 

gång och nya kategorier och underkategorier skapades.  

Resultatdiskussion 
Det framkommer i resultatet att patienter med diabetes typ 2 har blandade upplevelser av 

livsstilsförändringarna vid sjukdomen. Vid de praktiska livsstilsförändringarna upplever en 

del patienter ett ökat kroppsligt välbefinnande av att äta hälsosamt, vilket även styrks av 

Lundberg och Thrakul (2011) där patienterna upplevde kosten som fördelaktig och som gav 

en känsla av välbefinnande. I resultatet framkommer även att många patienter upplever att det 

är svårt att införa frukt och grönt i sin kost, vilket också stöds av Brown-Frandsen och 

Smedegaard-Kristiansen (2002) som menar att patienterna har svårigheter att hålla sig till den 

rekommenderade dieten som inbegriper frukt och grönt samt att det är svårt att utesluta mat 

som de tidigare uppskattat. Dock framkommer det i studiens resultat att viljan att undvika 

medicinering upplevs motivera till att följa kostrekommendationerna som ges. Enligt Orem 

(2001) innefattar egenvårdskapacitet kunskaper, motivation samt praktiska och mentala 

färdigheter för att patienten ska kunna planera och utföra sin egenvård. Då 

kostförändringarna i resultatet upplevs som fördelaktiga samt kunna ge ett ökat 

välbefinnande, upplevs de ändå som svåra att hålla sig till. Ett ökat stöd för patienten skulle 

eventuellt kunna resultera i att kostförändringarna bibehålls och därmed ge patienten ett ökat 

välbefinnande.  

 

Resultatet visar att patienterna upplever att fysisk aktivitet orsakar kroppsligt obehag och 

utmattning. Detta menar även Albarran, Ballesteros, Morales och Ortega (2006)  som skriver 

att fysisk aktivitet undveks på grund av utmattning, lathet, diabetesrelaterade symtom som 

huvudvärk och yrsel. Vissa patienter i resultatet upplever däremot att den fysiska aktiviteten 

förbättrar deras hälsa samt uppmuntrar dem att fortsätta med egenvården. Att fysisk aktivitet 

upplevs förbättra hälsan stöds även av Ferrand, Perrin och Nassare (2008) som menar att 
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patienterna i deras studie upplevde ett ökat välbefinnande vid regelbunden fysisk aktivitet. 

Orem (2001) menar att patienten har ett ansvar för sin egenvård i den mån det är möjligt och 

definierar egenvård som de aktiviteter patienten utför och själv tar initiativ till för att 

upprätthålla sin hälsa och sitt välbefinnande. Då upplevelserna i resultatet av fysisk aktivitet 

är spridda skulle möjligen en individanpassad plan för fysisk aktivitet kunna uppmuntra fler 

patienter att ta ett större ansvar för sin fortsatta egenvård. 

 

I resultatet framkommer att det upplevs som svårt att följa kostrekommendationerna när 

hänsyn samtidigt tas till övriga familjen. Detta stöds även av Albarran et al. (2006) som 

skriver att patienterna upplever att familjemedlemmar gör det svårare att följa 

kostrekommendationerna, främst då de inte vill äta en diabetesanpassad kost. En del av 

patienterna i resultatet upplever familjen som ett stöd vid livsstilsförändringarna och att de 

uppmuntrar till att bibehålla hälsosamma livsstilsförändringar, vilket stöds av Moser, van der 

Bruggen, Widdershoven och Spreeuwenberg (2008) som menar att alla patienter i deras 

studie upplevde att de fick stöd från sin familj i sin egenvård och i sina livsstilsförändringar. 

Detta stöds dock inte av Oftedal, Bru och Karlsen (2010) som menar att få av patienterna i 

deras studie upplevde mer stöd från vårdgivare än från familjen. Även Ferrand et al. (2008) 

skriver att få patienter i deras studie betonar stöd från familjen utan beskriver istället stöd från 

vänner och bekanta. I resultatet framkommer även att andra patienter upplever att familjen 

framkallar stress samt att familjen är dömande och oförstående, vilket påverkar patientens 

egenvårdsval. Detta styrks dock inte av Lundberg och Thrakul (2011) vilka menar att 

patienterna i deras studie upplever stöd från både nära familj och släktingar genom hjälp med 

egenvård, matlagning och påminnelser om att ta sin medicin. Vissa patienter i resultatet 

menar att de upplever stöd från familjen vid livsstilsförändringar medan andra patienter 

menar att familjen kan vara stressande, oförstående och försvåra kosthållningen. Till följd av 

ovanstående anses det lämpligt att uppmuntra familjen att aktivt delta i patientens 

livsstilsförändringar. 

 

Resultatet visar på att patienterna upplever svårigheter i sociala sammanhang som 

födelsedagsfester och liknande där det inte alltid erbjuds ett diabetesanpassat alternativ och 

att de då antingen känner sig tvingade att äta något onyttigt eller inte äta något alls. Resultatet 

stöds även av Travis (1997) och Schlundt, Rea, Kline och Pichert (1994) som menar att 

sociala tillställningar som semesterresor och restaurangbesök försvårar för patienten att äta 

lämplig diabeteskost. Gutschall, Onega och Wright (2011) menar dock att patienter i deras 
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studie inte upplevde samma svårigheter utan planerade för ett intag av icke diabetesanpassad 

mat eller kompenserade för det vid nästa måltid. 

 

Resultatet påvisar att patienterna upplever att de medvetet eller omedvetet försöker bortse 

från livsstilsförändringarna exempelvis genom att tona ner hot om senkomplikationer, att 

övertyga sig själva om att de inte behöver göra något så tråkigt och krävande eller att det ses 

som ouppnåeligt att kunna genomföra dem. Rayman och Ellisson (2004) motsäger detta och 

menar att patienterna, genom att påminna sig själva om de negativa konsekvenserna av att 

inte följa rekommendationerna kunde de skrämma sig själva till att följa göra ”rätt val”. För 

att göra patienten medveten om allvaret i sjukdomen samt livsstilsförändringarnas positiva 

effekter kan en kontinuerlig kontakt samt fortsatt patientutbildning kunna bidra till en ökad 

följsamhet.  

 

I resultatet framkommer att motivationen har betydelse för livsstilsförändringarna. 

Patienterna upplever mindre motivation till att bibehålla livsstilsförändringarna när fördelarna 

med livsstilsförändringarna inte var synliga på kort sikt. Resultatet tyder även att på att 

patienterna upplever att viljan att undvika medicinering motiverar dem till att fortsätta med 

sina livsstilsförändringar. Casey, De Civita och Dasgupta (2009) stödjer detta och menar att 

viljan att slippa vissa diabetesmediciner upplevdes som motiverande. Orem (2001) menar att 

motivation är av betydelse för hur patienten klarar av sin egenvård. Då resultatet visar att 

motivationen har betydelse för hur livsstilsförändringarna genomförs skulle en 

individanpassad information kunna bidra till att öka motivationen genom att hjälpa patienten 

att fokusera på det som är viktigt och därmed motivera sig själv.  

Slutsats 
I resultatet framkommer det att patienter med diabetes typ 2 har blandade upplevelser av 

livsstilsförändringar då flera av upplevelserna var totala motpoler. Då varje patient är unik är 

således även deras upplevelse det, vilket kan förklara det spridda resultatet. För att varje 

enskild patient ska få motivationen till att genomföra livsstilsförändringar bör därför 

informationen till denne individanpassas. Då resultatet påvisar att familjens stöd eller brist på 

stöd påverkar patientens upplevelse av livsstilsförändringar bör ytterligare studier med denna 

inriktning genomföras. Att försöka inkludera familjen i integreringen av 

livsstilsförändringarna kan vara ett sätt att öka följsamheten samt bidra till en positiv 
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upplevelse för patienten. För att få en mer övergripande uppfattning av upplevelsen av 

livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 behövs mer omfattande studier genomföras.  

Självständighet  
Författarna Martin Schang och Sofia Schultz har under arbetets gång samarbetat väl och till 
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i CINHAL 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
1. Qualitative 1 18,771 2013-04-29   

2. Diabetes Mellitus, 
Type 2 OR Diabetes 
1 

13,032 2013-04-29   

3. Self Care OR 
Self-Management 1 

5,815 2013-04-29   

1 AND 2 AND 3 NOT type 1 
NOT gestational 1 

90 2013-04-29 14 10 

Qualitative AND (Diabetes 
Mellitus, Type 2 OR 
Diabetes) AND (Self Care 
OR Self-Management) NOT 
type 1 NOT gestational 2 

242 2013-04-29 4 2 

4. Lifestyle OR 
lifestyle changes OR 
life style OR life 
style changes 

5,735 2013-04-29   

1 AND 2 AND 4 NOT type 1 
NOT gestational 1 

34 2013-04-29 2 1 

(Life Style OR Life Style 
Changes OR Lifestyle OR 
Lifestyle Changes) AND 
(Diabetes Mellitus, Type 2 
OR Diabetes) AND 
Qualitative NOT type 1 NOT 
gestational 2 

90 2013-04-29 3 2 

Diabetes Mellitus, Type 2 
AND Life Style Changes 
AND Patient 1 

139 2013-04-29 3 1 

5. Attitude to illness 
 OR patients 

attitudes2 

19,097 2013-04-29   

1 AND 2 AND 5 NOT type 1 
NOT gestational 2 

70 2013-04-29 8 2 

6.  Lived experience 
OR experience 1 

21,858 2013-04-29   

1 AND 2 AND 6 NOT type 1 
NOT gestational2 

175 2013-04-29 3 0 

Diabetes Mellitus, Type 2 
AND Adaptation NOT type 1 
NOT gestational 2 

109 2013-04-29 3 1 

1 Sökning gjord med avgränsning fulltext, peer reviewed och 2000 – 2013. 
2 Sökning gjord med avgränsning peer reviewed och 2000 – 2013. 
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Bilaga 1 (2) Databassökningar  
Sökningar i MEDLINE 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Diabetes Mellitus, Type 2 
AND Qualitative AND Lived 
experience NOT Type 1 
NOT Gestational 

2 2013-04-29 0 0 

Diabetes Mellitus, Type 2 
AND Self care AND 
Experience NOT Type 1 
NOT Gestational 

90 2013-04-29 5 1 

Sökning gjord med avgränsning fulltext och 2000-2013.  

 
Sökningar i PsycARTICLES 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Diabetes Mellitus, Type 2 
OR Diabetes AND 
experience OR lived 
experience NOT type 1 NOT 
gestational 

12 2013-04-30 0 0 

Diabetes Mellitus, Type 2 
OR Diabetes AND lifestyle 
NOT type 1 NOT gestational 

8 2013-04-30 1 0 

Diabetes Mellitus, Type 2 
OR Diabetes AND self care 
management OR self 
care NOT type 1 NOT 
gestational 

9 2013-04-30 1 0 

Diabetes Mellitus, Type 2 
OR Diabetes AND Attitude 
to illness OR patients 
attitudes NOT type 1 NOT 
gestational 
 

36 2013-04-30 0 0 

Sökning gjord med avgränsning fulltext, peer reviewed och 2000-2013. 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Modifierat protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier (Willman et al., 2011). 

 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval………………………………………………………… 

Finns det ett tydligt syfte?                       Ja □ Nej □ Vet ej □           

Patientkarakteristiska  Antal…………………………………….        

   Ålder…………………………………….

   Man/kvinna……………………………... 

 

Är kontexten presenterad?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Etiskt resonemang?  Ja □ Nej □ Vet ej □  

Urval 

Relevant?   Ja □ Nej □ Vet ej □  

Strategiskt?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Metod för 

– urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– datainsamling tydligt beskriven? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– analys tydligt beskriven?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Giltighet 

– Är resultatet logiskt, begripligt? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Kommunicerbarhet 

– Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– Redovisas resultatet i förhållande till Ja □ Nej □ Vet ej □ 

en teoretisk referensram? 

Genereras teori?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 
Beskrivs patientens upplevelse?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 
 

Huvudfynd 
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Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög □ Medel □ Låg □ 

Kommentar…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

Granskare (sign)…………………….. 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Ahlin, K., & Billhult, A. 
2012 
Sverige 
 
 
 

Lifestyle changes – a 
continuous, inner struggle 
for women with type 2 
diabetes: A qualitative 
study. 

Kvalitativ metod med 
djupgående intervjuer 
som varade mellan 40 
och 60 minuter. 

10 kvinnor registrerade i en 
diabetesdatabas och som blivit 
rekommenderade livsstilsförändringar 
valdes ut i syftet att få bred 
åldersvariation som möjligt (37-87år) 

Hög 

Handley, J., Pullon, S., & Gifford, 
H. 
2010 
Nya Zealand 
 
 
 

Living with type 2 
diabetes: 'Putting the 
person in the pilots' seat'. 

Kvalitativ metod med 
djupgående intervjuer. 
Baserad på 
fenomenologi och 
grounded theory. 

9 personer, 5 kvinnor och 4 män, 
diagnostiserade med diabetes typ 2 i 
över 1 år. Urvalet avser att 
representera befolkningen i 
Whanganui (Nya Zealand). 

Hög 

Hörnsten, Å., Jutterström, L., 
Audulv, Å., & Lundman, B. 
2011 
Sverige 
 

A model of integration of 
illness and self-
management in type 2 
diabetes 

Kvalitativ metod med 
berättande intervjuer 
som innehöll öppna 
frågor. 

44 personer, 48 % kvinnor, 
diagnostiserade med diabetes typ 2 
inom 2 år och i övrig friska från 
kroniska sjukdomar deltog i studien. 

Hög 

Kneck, Å., Klang, B., & Fagerberg, 
I. 
2011 
Sverige 

Learning to live with 
illness- experiences of 
persons with recent 
diagnoses of diabetes 
mellitus. 

Kvalitativ metod med 
berättande intervjuer 
som innehöll öppna 
frågor. Intervjuerna 
varade mellan 45 och 
70 minuter. 
 

13 personer, 4 kvinnor och 9 män, 
som nyligen diagnostiserats med 
diabetes typ 2 valdes ut på en 
endokrin avdelning på ett 
universitetssjukhus. 

Hög 

Lohri-Posey, B. 
2006 
USA 
 
 
 

Middle-Aged 
Appalachians Living 
With Diabetes Mellitus 

Kvalitativ metod med 
djupgående intervjuer 
som varade runt 25 
minuter. 
Fenomenologisk 
analys 
 

13 personer, 7 kvinnor och 6 män 
boendes i en låginkomst region i norra 
West Virginia svarade på annonser på 
2 vårdcentraler. 

Hög 
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Bilaga 3 (2) Artikelöversikt 
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Malpass, A., Andrews, R., & 
Turner, K.M. 
2009 
Storbritannien   

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

Kvalitativ metod med 
djupgående intervjuer. 
RCT-studie med 2 
intervjuer, 6 och 9 
månader efter 
randomiseringen. 

30 personer, 18 kvinnor och 12 män, 
valdes slumpmässigt ut 6 månader 
efter diagnostisering av diabetes typ 2. 

Hög 

Rosenbek-Minet, L.K., Lønvig, 
E.M., Henriksen, J.E., & Wagner, 
L. 
2011 
Danmark 

The Experience of Living 
With Diabetes Following 
a Self-Management 
Program Based on 
Motivational 
Interviewing 

Kvalitativ metod med 
intervjuer i 7 
fokusgrupper. Analys 
med fenomenologisk 
metod. 

22 personer, 12 kvinnor och 10 män, 
valdes slumpmässigt ut efter ett 
interventions program. 

Hög 

Oftedal, B., Karlsen, B., & Bru, E. 
2010 
Norge 

Life values and self-
regulation behaviours 
among adults with type 2 
diabetes 

Deskriptiv/explorativ 
kvalitativ design i 
fokusgrupper 
användes i denna 
studie. 

19 personer, 7 kvinnor och 12 män. 
Tid sen diagnos 1-26 år (medel = 7 år) 

Hög 

Savoca, M., & Miller, C. 
2001 
USA 

Food selection and eating 
patterns: Themes Found 
among People with Type 
2 Diabetes Mellitus 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
djupgående intervjuer 
som tog i snitt 75 
minuter var. 

45 personer, 26 kvinnor och 19 män 
med blandad etnicitet, dock majoritet 
av vita. Deltagarna rekryterades 
genom tidningar, mässor och endokrin 
avdelningar. Att ha haft diabetes över 
1 år inklusionskriterie. 

Hög 

Wellard, S., Rennie, S., & King, R. 
2008 
Australien 

Perceptions of people 
with type 2 diabetes about 
self-management and the 
efficacy of community 
based services 

Kvalitativ tolkande 
metod med 
djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer.   
 

4 personer svarade på en annons i en 
lokal tidning i Viktoria (Australien) 

Medel 
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Bilaga 3 (3) Artikelöversikt 
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Whittemore, R., Case, S.K., 
Mandle, C.L., & Roy, S.C. 
2002 
USA 

Lifestyle Change in Type 
2 Diabetes 

Kvalitativ metod med 
latent ansats. 
Materialet kommer 
från 4 
sjuksköterskevägledni
ngar, anteckningar 
samt 9 intervjuer. 
 

9 kvinnor som deltog i en 
interventionsstudie valdes ut. 
Anledningen till att kvinnor enbart 
valdes ut var att de ansåg vara ensamt 
ansvariga för kosten i familjen. 

Hög 
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