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Sammanfattning 
Diabetes är idag ett stort folkhälsoproblem. Över 170 miljoner människor i världen lever med 
sjukdomen och av dessa är 90 % personer med typ II diabetes. Under de senaste åren har 
förekomsten av typ II diabetiker ökat markant över hela världen. Att leva med sjukdomen 
diabetes kräver betydande insatser och kunskaper. Det innebär även krav på regelbunden 
livsföring och aktiv egenvård. Syftet med studien var att belysa hur det upplevs att leva med 
diabetes typ II med avseende på egenvård och livsstilsförändringar. Studien var en 
litteraturstudie där åtta kvalitativa artiklar sammanställdes. Artiklarna analyserades utifrån 
Graneheim och Lundmans tolkning av analysmetod. Artiklarna kvalitetsbedömdes enligt 
Willmans protokoll för kvalitetsgranskning. Tre kategorier framkom; Upplevelse av 
livsstilsförändringar, Upplevelser av egenvård, Upplevelser av vårdrelationen. 
Livsstilsförändringar och egenvård är avgörande för att kunna hantera sjukdomen. Det är 
viktigt att diabetespatienter får möjlighet att beskriva sin vardag med diabetes så att 
livsstilsförändringar kan anpassas individuellt eftersom alla upplever sin situation olika. 
Genom att förstå dessa individuella skillnader kommer sjukvårdspersonal att kunna 
skräddarsy insatser för att främja hälsosamma livsstilsförändringar för att effektivisera 
hanteringen av diabetes. 

 
Nyckelord: Diabetes typ 2, Egenvård, Livsstilsförändringar, Upplevelser, Vårdrelation 
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INTRODUKTION 
Diabetes är idag ett stort folkhälsoproblem och diabetes typ II är den sjukdom som ökar 
kraftigast i världen (Agardh & Berne, 2010). Således är det sannolikt att diabetiker hamnar i 
en vårdsituation. Detta innebär att allmänsjuksköterskan kommer att möta dessa patienter 
alltmer i sjukvården framöver i olika vårdsammanhang. Enligt Skafjeld (2006) kritiseras 
dagens sjukvård ofta för att den inte ger patienterna tillräckligt stöd i deras känslomässiga 
reaktioner på sjukdom och besvär. Det är av stor betydelse att sjuksköterskor sörjer för en 
god omvårdnad, och för att kunna göra det krävs förståelse för patientens situation. Därför är 
det av intresse för sjuksköterskan att få fördjupad kunskap och förståelse för diabetikernas 
upplevelser hur det är att leva med en kronisk sjukdom som innebär stora krav på 
livsstilsförändringar och egenvård.  
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BAKGRUND 

Diabetes Mellitus typ II 

Diabetes Mellitus typ II är den vanligaste formen av diabetes. Över 170 miljoner människor i 
världen lever med sjukdomen och av dessa är 90 % personer med typ II diabetes (WHO, 
2010). Förekomsten av typ II diabetes har ökat markant över hela världen under de senaste 
åren och orsaken till sjukdomen är en kombination av arv och miljö. Framför allt är ökad 
matkonsumtion, kostens sammansättning och mindre motion med övervikt som följd, orsaken 
till ökningen (Agardh & Berne, 2010). Sjukdomen kännetecknas av sviktande 
insulinproduktion och nedsatt insulinkänslighet och ses ofta som ett led i ett metabolt 
syndrom med samtidig bukfetma, högt blodtryck, lipidrubbning och ökad risk för hjärt- och 
kärlsjukdomar (a.a.). 
 
Diabetes är en kronisk sjukdom som kan orsaka svåra, ibland livshotande komplikationer 
(van den Arend, Stolk, Krans, Grobbee & Schrijvers, 2000). Att leva med diabetes kräver 
betydande insatser och kunskaper av patienten. Det innebär även krav på regelbunden 
livsföring och aktiv egenvård (Agardh & Berne, 2010). Komplikationer som personer med 
diabetes kan råka ut för akut är hög eller låg blodsockernivå. Allvarliga komplikationer som 
kan komma senare i livet är förändringar i de stora kärlen som kan medföra hjärt- och 
kärlsjukdomar, samt även förändringar i de små blodkärlen i ögon, njurar och i det sensoriska 
och autonoma nervsystemet (a.a.). Senkomplikationer är den största orsaken till död hos 
personer som har typ II diabetes. Därför är det viktigt att förebygga dessa komplikationer 
genom att sänka blodsockernivåer och reducera kardiovaskulära riskfaktorer (van den Arend 
et al., 2000). 
 
Hörnpelarna i behandlingen av typ II diabetes är åtgärder som minskar insulinresistensen. 
Förstahandsbehandlingen är fysisk aktivitet och ändrade kostvanor. I de fall där kost och 
motion inte är tillräckligt läggs peroral antidiabetika till. Om inte detta heller är tillräckligt för 
att upprätthålla tillfredsställande glukosnivå bör insulinbehandling startas (Wikblad, 2006; 
Whittemore, Chase, Mandle & Roys, 2002). 
 

Livsvärld 

Människans livsvärld förändras när sjukdom inträffar. Livsvärlden är den verklighet som vi 
lever i dagligen. Livsvärldsperspektivet innebär att personers vardagsvärld och dagliga 
tillvaro uppmärksammas för att få förståelse för hur den erfaras (Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Pagels (2004) skriver att det krävs mer kunskap och 
förståelse hos sjuksköterskan för att kunna bemöta och stötta patienter på individnivå. Därför 
är det av värde för sjuksköterskan att få djupare kunskap om hur patienter upplever sin 
vardagssituation när de lever med en kronisk sjukdom. Bästa sättet att få reda på detta är att 
få kunskap från patienterna själva om deras upplevelser (a.a.). 
 
Eftersom diabetes är en kronisk sjukdom som inte kan botas ligger fokusen på att främja 
livskvalité och välbefinnande hos patienterna (Pagels, 2004). Sjukdomen är en del av livet, 
och för att kunna leva på bästa möjliga sätt behöver de som lever med diabetes själva lära sig 
behandla sjukdomen. I många fall kräver det att livsstilen förändras och att kunskap innehas 
för att klara av att hantera sin egenvård (Skafjeld, 2006). Enligt Adolfsson, Starrin, Smide 
och Wikblad (2008)  upplever nämligen personer med diabetes trygghet och förstärkt 
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självkänsla i det dagliga livet om de har god kunskap om sin sjukdom samt klarar av att 
hantera sin egenvård och utföra de livsstilsförändringar som krävs.  
 
Egenvård  

Egenvård vid diabetes innebär allt det som en individ själv gör för att må bra trots livslång 
sjukdom (Wikblad, 2006). Det innefattar hur diabetesbehandlingen hanteras i det dagliga 
livet och hur olika yttringar av diabeteskomplikationer som kan uppträda hanteras. Därtill 
krävs även kunskap om vad som klaras av självt, samt när och hur snabbt sjukvården skall 
kopplas in (Agardh & Berne, 2010). Egenvård ställer stora krav på patienten eftersom 
han/hon själv måste ta ansvar för sin behandling. Samtidigt ger det utrymme för patienten att 
påverka sin egen situation. Väl utvecklad egenvård innebär en frihet för patienten (Pagels, 
2004). För att uppnå egenvårdskapacitet måste beteende förändras. Det är även viktigt att 
kunna förändra gamla vanor när det ställs nya krav på egenvård (a.a.). God egenvård ger 
många vinster på lång sikt, men inte lika många på kort sikt. Detta gör att det kan vara svårt 
att motivera sig att bedriva egenvård, speciellt om ansträngningarna verkar större än vinsterna 
i nuläget (Wikblad, 2006; van den Arend et al., 2000).   
 
Enligt Wikblad (2006) är det viktigt att inom vården kunna skilja på sjukdom som begrepp 
och upplevelser av att leva med en sjukdom.  Sjukvården har länge präglats av att 
vårdpersonalen talar om vad patienterna ska göra, och patienterna förväntas göra som de 
säger. Wikblad (2006) skriver vidare att den bild patienterna har av sin sjukdom inverkar i 
hög grad på upplevelsen kring diagnosen samt hur de anpassar sig till den nya situationen. 
Det kan därför vara av stort värde att försöka få kunskap om hur patienter förstår och 
upplever situationen när det gäller planering av egenvården. Vårdpersonalens mål är att 
försöka få patienten att ändra livsstilsvanor gällande kost, motion och medicinering och fokus 
är att få patienten att följa rekommendationerna för att klara sköta sin egenvård. Patientens 
mål däremot är att hitta vägar att integrera sjukdomen i det dagliga livet, med fokus på att få 
livet att fungera, inte främst att få kontroll över blodsockret (a.a.).   
 
Enligt van den Arend et al. (2000) är en viktig komponent i hanteringen av typ II diabetes att 
patienten har en aktiv roll i beteende- och egenvårdsförändringarna. Att motivera patienterna 
till denna aktiva roll är en stor utmaning för sjukvården. Om patienten själv kan hantera sin 
egenvård, stärker det känslan av att ha kontroll över sin sjukdom (Capaldi, 2008).  
Egenvårdskapaciteten är också en viktig faktor som påverkar hur livsstilsförändringarna som 
sjukdomen kräver utförs (Agardh & Berne, 2010). Capaldi (2008) skriver vidare att eftersom 
förekomsten av typ II diabetes ökar, kommer sjuksköterskan att spela en stor roll och få större 
ansvar i stöttandet att stärka patienterna i deras egenvård.  För att kunna hjälpa patienterna att 
få mer kunskap, tänka om och ändra förhållningssätt och livsstil krävs att sjuksköterskan är 
insatt i hur patienterna upplever situationen. Hela människan måste ses, inte bara sjukdomen 
(Agardh & Berne, 2010).  
 
Livsstilsförändringar 

Typ II diabetes är ofta kombinerad med övervikt, högt blodtryck, förhöjda blodfetter och 
kraftig insulinresistens. Alla dessa faktorer utgör en ökad risk för kardiovaskulära 
komplikationer. Enbart livsstilsförändringar, eller en kombination av det och farmakologisk 
behandling, är därför viktigt vid typ II diabetes (Agardh & Berne, 2010). Livsstils- och 
beteendefaktorer spelar en viktig roll i diabetesutvecklingen och livsstilsförändringar är 
avgörande för en lyckad hantering av sjukdomen.  En kombination av livsstilsförändringar 
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som kost och regelbunden fysisk träning är effektivare än endast enstaka livsstilsförändringar 
var och en för sig (a.a.).  
 
Medvetenheten om kostens betydelse vid diabetes har ökat under de senaste åren. 
Målsättningen med ändrade kostvanor är dels att undvika kraftiga plasmaglukossvängningar 
och att förbättra glukosintoleransen, och dels att fördröja eller förhindra komplikationer som 
kan uppstå (Agardh & Berne, 2010).   Fysisk aktivitet har också stor betydelse vid typ II 
diabetes när det gäller behandling av sjukdomen då regelbunden motion kan leda till 
förbättrad glukoskontroll, ökad insulinkänslighet, minskad risk för hjärt- kärl sjukdomar, 
viktreduktion samt ökat välbefinnande (a.a.). 
 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa hur det som vuxen upplevs att leva med Diabetes typ II med 
avseende på egenvård och livsstilsförändringar 
 

METOD 
Studien baseras på tidigare forskning inom området och har genomförts som en 
litteraturstudie. Med litteraturstudier avses att litteraturen är informationskällan (Olsson & 
Sörensen, 2007). Vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats som motsvarar syftet har 
använts. Kvalitativa forskningsmetoder används för att skaffa kunskap om mänskliga 
upplevelser, händelser och relationer. Dessa forskningsmetoder beskriver, förklarar och 
fördjupar förståelsen för mänskliga upplevelser och uppfattningar (Willman, Stoltz & 
Bahtsevani, 2006).  
 
Datainsamling och urval 

Artikelsökning gjordes i databaserna Cinahl och Medline. Cinahl är en databas som inriktar 
sig mestadels på omvårdnadsvetenskapliga referenser medan Medline innehåller referenser 
inom både medicin och omvårdnad (Willman et al., 2006).  
Sökorden var: diabetes, diabetes mellitus, type 2 diabetes, experience, having control, life 
style, life style changes, patient, patient perspective, personal understanding, self care, self 
management. Sökorden kombinerades med den booleska söktermen ”AND”.  
Inklusionskriterier som användes för att begränsa sökningen av kvalitativa artiklar var: 
Vuxna över 18 år med diabetes typ II och studier genomförda i västvärlden från år 2000 och 
framåt för att få en aktuell översikt. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska. I 
Cinahl gjordes även avgränsningen peer reviewed. Den avgränsningen gjordes inte i Medline 
då den databasen enligt Willman et al. (2006) endast innehåller vetenskapliga granskade 
artiklar. Att en artikel är peer reviewed innebär att en expertis inom området har granskat den 
innan den publicerats (a.a.). De gånger det blev många träffar på sökningarna användes även 
linked fulltext för att avgränsa sökningen (Bilaga 1). 
 
Vid artikelsökningarna sorterades artiklar bort då rubrik och abstrakt inte passade studiens 
syfte. Efter översiktlig genomläsning av abstrakt hittades 32 artiklar som uppfyllde studiens 
inklusionskriterier. Resultatdelen lästes igenom i artiklarna och efter det behölls 13 artiklar. 
Artiklarna som uteslöts valdes bort på grund av att resultatet var sammanställt både 
kvalitativt och kvantitativ. En kvantitativ sammanställning innebär att resultatet av olika 
mätmetoder, exempelvis frågeformulär, bearbetas statistiskt (Forsberg & Wengström, 2003). 
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Samtliga kvarvarande artiklar kvalitetsbedömdes enligt Willmans et al. (2006) protokoll för 
kvalitetsgranskning (Bilaga 2). Då studerades artikelns urval, metod, giltighet och 
kommunicerbarhet. De artiklar som uteslöts här valdes bort på grund av att de inte uppfyllde 
kraven i kvalitetsgranskningen. De saknade en klar problemformulering, ett tydligt urval och 
en väl beskriven metod. Efter kvalitetsgranskningen behölls åtta artiklar vilka ingår i studien.  
 
Analys 

Samtliga artiklars resultatdel analyserades utifrån analysmetoden såsom Graneheim och 
Lundman (2004) tolkar den. Artiklarnas resultatdel lästes igenom för att ta fram 
meningsenheter utifrån studiens syfte. En meningsenhet är en meningsbärande del av texten 
som utgörs av ord eller meningar som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang (a.a.).  
De meningsbärande enheterna översattes sedan till svenska och kondenserades för att texten 
skulle bli kortare och mer lätthanterlig. Kondensering är en process som gör texten kortare 
samtidigt som det centrala i innehållet bevaras (a.a.). Nästa steg i analysen innebär kodning 
av materialet för att få en bättre översikt av innehållet som användes. En kod är en etikett på 
en meningsenhet som kortfattat beskriver dess innehåll (a.a.). Ur detta framkom sedan ett 
antal kategorier och underkategorier som besvarade studiens syfte. Innehållet i en kategori är 
liknande och skiljer sig från innehållet i andra kategorier (a.a.) (Bilaga 3). 
 

RESULTAT 
Innehållsanalysen baserades på åtta artiklar som resulterade i tre huvudkategorier: 
Upplevelser av livsstilsförändringar, Upplevelser av egenvård och Upplevelser av 
vårdrelationen. Två av huvudkategorierna resulterade även i fem underkategorier: Kost, 
motion och insulin, Missförstånd som kan uppstå och Familjens betydelse blev 
underkategorier till Upplevelser av livsstilsförändringar. Kunskap om egenvård och Risken 
för komplikationer blev underkategorier till Upplevelser av egenvård.  
 
Upplevelser av livsstilsförändringar 

Diabetes är en sjukdom som innebär krav på att genomföra stora livsstilsförändringar. I 
Mamhidir och Lundmans (2004) studie upplevde personer med diabetes att dessa krav på 
förändringar skapade känslomässig stress. Önskan om att fortsätta leva samma liv som 
tidigare fanns, men samtidigt ville de ändå leva på det mest fördelaktiga sättet för sjukdomen. 
Mamhidir och Lundman (2004) skriver vidare att deltagarna i deras studie tyckte att en 
positiv syn på sjukdomen gjorde det lättare att kunna utföra anpassade livsstilsförändringar, 
och det i sin tur skapade en känsla av frihet. Viljan att hantera situationen gjorde det möjligt 
att utföra de nödvändiga förändringar som behövdes för att uppnå en så hög livskvalitet som 
möjligt, men försök till att få sjukdomen att passa in i det dagliga livet upplevdes som en 
krävande uppgift som tog tid (a.a.; Hörnsten, Lundman & Sandström, 2004). I Hörnstens et 
al. (2004) studie tyckte deltagarna att etablering av personliga rutiner behövdes för att kunna 
hantera den nya situationen. De beskrev vidare att alla känslor kring diabetes och 
livsstilsförändringarna som sjukdomen kräver inte var negativa. Diagnosen kunde ses som en 
händelse med positiva konsekvenser för många och upplevdes som en startpunkt för ett nytt 
hälsosammare liv (a.a.).  

”I cannot say that all this is negative. I have thought of changing habits for a long 
time, but I feelt that my energy has been to low. When I got the diagnosis, I got new 
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javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Mamhidir%20A%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');�
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Lundman%20B%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');�
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energy, and changing lifestyle became possible for me….” (Hörnsten et al., 2004, s. 
178) 

I Malpass, Andrews och Turners (2009) studie sa de flesta av deltagarna att de upplevde 
livsstilsförändringar som något positivt och nödvändigt. En del uppfattade dem dock som 
jobbiga att utföra. I Hörnstens et al. (2004) studie berättade en deltagare om hur hon alltid 
hade levt hälsosamt och upplevde de nya förändringarna som ett normalt beteende för henne. 
En annan deltagare beskrev om hur jobbigt han upplevde det var att följa alla nya 
rekommendationer. 

”I have always been healthy, and exercising and eating healthy is a normal behaviour 
for me, it’s not a burden at all”. (Hörnsten et al., 2004, s. 178) 
 
”I say it clear, it’s like hell…I have to be very strict with myself to manage to follow 
all the rules. I go on living like this, but I don’t like it”. (Hörnsten et al., 2004, s. 178) 

Olshansky, Sacco, Fitzgerald, Zickmund, Hess, Bryce, McTigue och Fischer (2008) skriver 
att deltagarna i deras studie kände sig annorlunda i jämförelse med icke diabetiker. De viktiga 
och svåra livsstilsförändringar som krävs för att hantera diabetes ledde till en känsla av att 
vara annorlunda gentemot resten av samhället.  
 
Kost, motion och insulin 

Diabetessjukdomen medför krav på att göra livsstilsförändringar för att hantera sjukdomen.  
Dessa livsstilsförändringar inkluderar att följa speciella dieter, kontrollera blodsockernivåer 
och planera matintag efter dessa, samt att börja motionera regelbundet (Olshansky et al., 
2008). Olshansky et al. (2008) upplyser om att deltagarna i deras studie upplevde diagnosen 
diabetes som en start till att behöva engagera sig i en hälsosammare livsstil med dieter, 
regelbundna måltider, träning och blodsockerkontroller. Personerna med diabetes beskrev 
dock en känsla av att vara begränsade i sociala situationer med avseende på mat. 
Livsstilsförändringar upplevdes även innebära att behöva undvika god mat som förknippades 
med njutning och att leva socialt. Olshansky et al. (2008) skriver vidare hur en deltagare i 
deras studie nämnde utmaningen av planering med måltider i jobbet. Hon upplevde det 
krävande att behöva planera in möten eftersom hon inte visste om, eller vilken mat som 
skulle erbjudas där. Enligt Olshansky et al. (2008) var det heller inte ovanligt att en känsla av 
att ”fuska” upplevdes av personer med diabetes om de unnade sig något gott för ofta och inte 
följde kostrekommendationerna. En deltagare i Olshanskys et al. (2008) studie berättade om 
hur personer med diabetes inte får njuta av ”den äkta varan” (syftande på socker), utan får 
nöja sig med osötade desserter. En annan deltagare i Malpass et al. (2009) studie pratade om 
viljan att försöka följa kostrekommendationer strikt men också om viljan att kunna unna sig 
att dricka alkohol och äta ute ibland, eftersom det förknippas med socialt umgänge. Deltagare 
i Mamhidir och Lundmans (2004) studie betonade vikten av att göra egna val och verkligen 
leva livet fullt ut. En person talade om hur han medvetet valde att gå på puben, trots 
vetskapen om att det är mindre bra att dricka alkohol vid diabetes. Han valde ändå att göra 
det för han ville verkligen leva livet innan han dör.  
 
Malpass et al. (2009) skriver att deltagarna i deras studie var väl medvetna om att flera 
livsstilsförändringar som kost och motion kunde hjälpa dem hantera sin diabetes. Det fanns 
god förståelse för värdet av att ökad fysisk aktivitet är viktigt. Några deltagare berättade om 
hur de använder fysisk aktivitet för att kompensera matfusk. Unnade de sig god mat 
resulterade det i att de tränade mer. De använde även fysisk aktivitet för att säkerställa 
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kostförändringar och för att hantera blodsockret. De flesta deltagarna som genomfört flera 
livsstilsförändringar beskrev även hur de upplevde att fysisk aktivitet hade förbättrat deras 
fysiska och psykiska hälsa. Det i sin tur uppmuntrade dem att fortsätta äta sunt och själva 
hantera sin egenvård (a.a.).  
 
Holmström och Rosenqvist (2005) upplyser om att några deltagare i deras studie upplevde 
många begränsningar gällande måltidsplanering och insulingivning, medan andra inte 
upplevde några restriktioner eller begränsningar alls. I Mamhidir och Lundmans (2004) 
studie berättade några deltagare om upplevelsen av att börja med insulin för att hantera sin 
sjukdom. De beskrev hur de, efter att ha börjat med sin insulinbehandling, kände sig mer fria 
och oberoende. En deltagare kände att livet kunde planeras bättre. Exempelvis beskrevs 
känslan av att inte behöva vara lika försiktig längre i valet av mat när middagen åts ute. Om 
behovet fanns, kunde då extra insulin tillföras. I Hörnsten, Lundman, Selstam och 
Sandströms (2005) studie talade en deltagare om hur strikta dieter inte gav en tillfredställande 
livskvalitet, därför föredrogs insulinbehandling.  Deltagare i Johansson, Ekebergh och 
Dahlbergs (2009) studie berättade om hur det till en början kunde kännas konstigt och 
skrämmande att sticka sig själv och ge insulin, men att det sen blev en naturlig del av 
vardagen. En känsla av att bli oberoende och fri till att hantera sin egen behandling infann 
sig. 
 
Missförstånd som kan uppstå 

I Malpass et al. (2009) studie framkom vikten av att introduktionen av livsstilsförändringar 
sker successivt. Det är bättre att gradvis bygga upp självförtroendet genom att behärska en 
livsstilsförändring innan nästa införs. För snabba förändringar kan leda till att 
diabetespatienter känner sig frustrerad och missförstår informationen (a.a.). Enligt 
Holmström och Rosenqvist (2005) var missförstånd om diabetes och dess behandling vanligt 
trots regelbundna återbesök och god tillgång till vård. Diabetespatienterna följde de riktlinjer 
som fanns, men alla visste inte varför de utförde vissa rutiner och hur de kunde dra fördel av 
dem. Exempelvis upplyser Holmström och Rosenqvist (2005) om att de flesta deltagarna i 
deras studie kontrollerade sitt blodsocker hemma, men få visste vad fördelarna med rutinen 
var. Deltagarna upplevde inte att egenkontrollen av sitt blodsocker hjälpte dem att kontrollera 
sin sjukdom och behandling. De flesta visste exempelvis inte att de genom att kontrollera sitt 
blodsocker före och efter måltider kunde se hur olika födointag påverkade blodsockernivån. 
Vidare nämner Holmström och Rosenqvist (2005) att det fanns en hel del missförstånd 
angående kostförändringar och kostvanor. Den vanligaste var att personer med diabetes inte 
visste hur sammansättning av maten påverkade deras blodsockervärde. Några trodde att fett 
orsakade höga värden och förstod inte att kolhydrater också gör det.  Många var även rädda 
för att äta socker över huvud taget. Dessutom tyckte diabetespatienterna att brist på 
kommunikation och oenighet i kostrekommendationer från olika vårdgivare var förvirrande 
(a.a.).  
 
Familjens betydelse 

Enligt Hörnsten et al. (2004) var det en krävande uppgift att försöka få sjukdomen diabetes 
att passa in i det dagliga livet. Det tog ofta tid och involverade familj och släktingar. Personer 
med diabetes engagerade ofta dessa för att få stöd i sin sjukdom och för att hantera den. De 
inkluderade familjen i egenvården och litade på att de kunde hjälpa till om de själva 
misslyckades med att hantera situationen (a.a.).  
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Olshansky et al. (2008) skriver om att kravet på livsstilsförändringar skapade en känsla av att 
vara annorlunda än familj och vänner. Enligt Malpass et al. (2005) var det viktigt för personer 
med diabetes att ha stöd från familj och vänner annars kunde de lätt känna sig ensamma i 
sjukdomen.  Johansson et al. (2009) talar om hur personer med diabetes släktingar och vänner 
kunde börja uppträda annorlunda gentemot dem än tidigare. De blev oroliga och ville ta hand 
om den sjuke. En deltagare i Johanssons et al. (2009) studie berättade om upplevelsen av att 
bli behandlad annorlunda av människor i omgivningen på grund av sin sjukdom, exempelvis 
på grund av behovet av att behöva ta sprutor. En annan person i Olshanskys et al. (2008) 
studie beskrev hur familjen var överbeskyddande och ifrågasätta bland annat kost och 
portionsstorlekar.  

”my family members, they know I have diabetes so they always yell at me - quit eating 
so much.” (Olshansky et al., 2008, s.1010) 
 

Upplevelser av egenvård 

Diabetessjukdomen upplevdes ge motivation att engagera sig i positiva livsstilsbeteenden för 
att uppnå bättre hälsa (Olshansky et al., 2008). Enligt Hörnsten et al. (2004) värderade 
personer med diabetes att det fanns tid och energi till egenvård och egenvårdsaktiviteter. 
Vidare skriver Hörnsten et al. (2004) att även om det fanns förståelse för att diagnosen 
diabetes kräver nya vanor kändes det inte alltid så lätt att utföra dem. 

”… it is quite serious for you, you have to resign yourself to some…or quite large restrictions 
in your life, but simultaneously you have to ask the question: Do I have any choice? I can’t 
say, ‘No thanks’, and if your life is of great value, you must get used to it.” (Hörnsten et al., 
2004, s.178) 
 
Deltagare i Johanssons et al. (2009) studie berättade om känslan av att det egentligen inte 
finns något val när det gäller de beteendeförändringar som sjukdomen diabetes innebär. De 
upplevde att om de vill må bra måste de anpassa sig till sin sjukdom, vilket ställer krav som 
måste accepteras. Enligt Hörnsten et al. (2004) kunde det ibland dock finnas andra problem 
som ansågs viktigare, exempelvis andra sjukdomar.  
 
Mamhidir och Lundman (2004) skriver att deltagarna i deras studie hade insikt om 
egenansvar. Med viljan att försöka hantera sin situation gjorde personen det som krävdes för 
att nå en så hög livskvalitet som möjligt. Deltagarna kände även att det var nödvändigt att 
uppmuntra sig själva för att hantera problemlösning i det dagliga livet. Vidare upplevde 
deltagarna känslor av frustration och skuld om de inte skötte sin egenvård. Trots att de visste 
hur de ska leva, följde de inte alltid rekommendationerna. Det var upp till var och en att hitta 
en passande livsstil som fungerade (a.a.). En deltagare i Sturt, Hearnshaw, Barlow, 
Hainsworth och Whitlocks (2005) studie berättade om känslan av att den enda som verkligen 
kan göra något för att påverka situationen är personen själv. Sjukvårdspersonalen kan ge den 
bästa medicinen, kost- och motionsråd, men de kan inte tvinga någon att följa råden. 
 
Kunskap om egenvård 

I Sturts et al. (2005) studie var deltagarna klara över att de behövde ha förståelse för sin 
egenvård angående kost, motion, blodglukos, fysiologiska samspel, diabeteskomplikationer 
och medicinering. För detta krävdes att de fick fakta om hur optimal blodglukosnivå uppnås. 
De behövde även kunskap om blodsockermätning och mat, motion och stress inverkan på 
blodsockret för att kunna kontrollera sin diabetes och undvika höga/låga blodsockerepisoder 
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(a.a.). Personerna i studien beskrev hur de ville ha stöd från vårdpersonalen angående att 
erhålla kunskap och få personlig information om egenvård. De ville få möjlighet att förstå 
och relatera kunskapen till den egna situationen. De kände exempelvis att om de hade 
kunskap om blodsockret och dess mätning kunde de själva utföra kontroller av blodsockret 
och förstå olika faktorers inverkan som att det de äter och gör påverkar deras 
blodsockervärde. Även deltagare i Mamhidir och Lundmans (2004) studie talade om 
tryggheten som upplevdes genom att själv kunna kontrollera sitt blodsocker. 

”… to test my blood glucose gives me a feeling of security.” (Mamhidir & Lundman, 2004, 
s.14) 
 
Mamhidir och Lundman (2004) upplyser även om att deltagarna i deras studie upplevde att 
känslan av att känna igen kroppens reaktioner på lågt och högt blodsocker var viktig för att 
känna sig säker i det dagliga livet. En annan viktig faktor som gav trygghet i vardagen var 
information om hur de kunde lära känna igen kroppens reaktioner på olika symptom som kan 
uppstå.  Det berättade även deltagarna i Sturts et al. (2005) studie om. De ville ha information 
om möjliga komplikationer som kan uppstå så de lärde sig känna igen symtomen på dessa.  
 
Risken för komplikationer 

Enligt Mamhidir och Lundman (2004) skapade vetskapen om att sjukdomen diabetes är 
livslång och kan orsaka svåra komplikationer, känslor av rädsla, ilska och stress. Även 
känslan av att inte ha kontroll över situationen upplevdes.  

“ …having diabetes is obviously a stressful thing…you can’t get away from that…” 
(Mamhidir & Lundman, 2004, s. 13) 

Olshansky et al. 2008 skriver om att deltagarna i deras studie upplevde rädsla för sjukdomen 
och vilka konsekvenser den kunde medföra, men även rädsla över behovet att göra 
livsstilsförändringar. Hörnsten et al. (2004) beskriver hur en del såg på diabetes som något 
odramatiskt med långsam utveckling medan andra såg allvarligt och livshotande på 
sjukdomen. Enligt Holmström och Rosenqvist (2005) upplevde deltagare i deras studie att 
risken för komplikationer alltid fanns i bakhuvudet hos dem, men det fanns även deltagare 
som förnekade riskerna med sjukdomen.  Vidare nämner Holmström och Rosenqvist (2005) 
att kunskap om hur viktigt det är att hålla blodsockernivån låg för att undvika komplikationer 
framöver fanns, men att det däremot var en helt annan sak att leva efter det i dagsläget 
eftersom inga konstigheter upplevdes nu.   

”I have a hard time trying to accept and realise the danger, since I don’t feel anything odd in 
my body. I guess I feel all right. But I am aware of the fact that my values are too high and 
that I then will risk damage inside my body. It’s not there today, but eventually it will turn 
up…this is difficult to understand”. (Holmström & Rosenqvist, 2005, s.150) 

Johansson et al. (2009) skriver att medvetenheten om att komplikationer kan uppstå senare i 
livet om egenvården ignoreras var stor. Personer med diabetes lever med ansvaret över sin 
egenvård. En deltagare berättade om känslan som ansvaret medför.  

” If you want to feel well, you have to manage it so that it does not damage the body, for you 
have to live with that for the rest of your life…but luckily you only damage yourself and no 
one else” (Johansson et al., 2009, s.200) 
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Enligt Mamhidir och Lundman (2004) upplevde personer med diabetes, särskilt de som haft 
sin sjukdom länge, rädsla för komplikationer när de nonchalerat egenvården. Sturt et al. 
(2005) upplyser om att många diabetespatienter ville ha information om komplikationer så de 
kunde upptäcka förekomsten av symtom. Oron blev mindre när de fick information om att 
god kontroll av diabetes minskar risken för komplikationer (Mamhidir & Lundman, 2004).  
 
Upplevelser av vårdrelationen 

Enligt Mamhidir och Lundman (2004) erbjuder dagens diabetesvård bra stöd till patienterna 
och det är viktigt för diabetespatienter att ha en öppen relation med vårdpersonalen. Hörnsten 
et al. (2005) beskriver hur diabetespatienter i deras studie upplevde bemötandet i vården. 
Patienterna eftersträvade förståelse när det gällde deras egna val och mål och påpekade att det 
var viktigt att vårdpersonalen respekterade detta. De önskade att vårdpersonalen försökte se 
situationen ur patientens perspektiv, att det kunde finnas begränsade resurser eller brist på 
motivation.  Fick patienten en känsla av att sjuksköterskan verkligen lyssnade uppnåddes det 
en högre nivå i vårdrelationen. Deltagarna i Hörnstens et al. (2005) studie upplevde att 
sjukvårdspersonalen ofta var strikt inriktade på perfekta blodsockervärden, och det stämde 
inte alltid överens med patientens egna mål och ledde inte till livskvalité hos patienten. 
Vidare beskrev deltagarna att de tyckte sjukvårdspersonalens förväntningar på och mål för 
livsstilsförändringar ibland var oönskade och omöjliga att nå.  

” The healthcare centre, it’s like a big joke, as I see it. I felt I was being blamed, and I felt a 
little sore when she kept on with her pointers. It’s that way I experience the diabetes care of 
today, it is mainly pointers” (Hörnsten et al., 2005, s. 613) 
 
Hörnsten et al. (2005) skriver vidare att deltagare i studien som upplevde att 
sjukvårdspersonalen lyssnade på deras erfarenheter av att leva med diabetes, och accepterade 
dem som personer med styrkor och svagheter, var nöjda. De kände sig värdefulla som person 
och tyckte att de blev bemötta som patienter snarare än sjukdomsfall. Andra deltagare som 
upplevde att de som arbetar inom diabetesvården inte brydde sig om patienterna personligen 
och inte såg personen i helhet, utan bara diabetespersonen, var inte nöjda med vårdmötet utan 
kände sig ofta osäkra och saknade förtroende för personalen.  

”The doctor doesn’t care about me, but the cares a lot about my disease. I feel that he uses 
standard words that are really impersonal and he doesn’t care about me, not at all.” 
(Hörnsten et al., 2005, s. 613) 
 
Enligt Sturt et al. (2005) ville diabetespatienter att vårdpersonalen skulle stötta dem genom 
att hjälpa dem anpassa deras inhämtade kunskaper till deras personliga situation. Personliga 
mål för livsstilsförändringar upplevdes nödvändigt att sätta upp för att patienten skulle kunna 
genomföra dem. Personer med diabetes värdesatte vård som möjliggjorde att kunna utföra 
god egenvård med säkerhet. Det i sin tur skapade en känsla av att själv ha kontroll över sin 
hälsa och vård (a.a.). 
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DISKUSSION  
Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa hur det upplevs att leva med diabetes typ II med avseende 
på egenvård och livsstilsförändringar. Som metod valdes därför att utföra en litteraturstudie 
baserad på kvalitativa studier, eftersom kvalitativa forskningsmetoder används för att skaffa 
kunskap om mänskliga upplevelser och uppfattningar (Willman et al., 2006). Att använda 
litteraturstudie som metod, har troligtvis gett studien hög trovärdighet eftersom samtliga 
artiklar i studien var granskade. Fördelen med litteraturstudien var att den bidrog med 
ytterligare kunskap inom området. Valet av metod var tillfredsställande då de åtta artiklarna 
som använts har svarat väl på studiens syfte. De var innehållsrika och beskrev utförligt hur 
personer med diabetes typ II upplever de livsstilsförändringar och krav på egenvård som 
sjukdomen kräver. Om fler artiklar hade använts hade det eventuellt framkommit en mer 
omfattande bild av personernas upplevelser.  
 
När artikelsökningen utfördes användes många sökord. Detta gjordes på grund av svårigheten 
att hitta artiklar med patientperspektiv som svarade på studiens syfte i avseende på 
upplevelser av just livsstilsförändringar och egenvård. Det visade sig även att olika artiklar, 
som handlade om typ II diabetes, kom upp när sökning på diabetes och diabetes typ II 
gjordes.  Därför har sökordet diabetes också använts. Vid dessa sökningar uteslöts alla 
artiklar som handlade om typ I diabetes.  
 
Artiklar som också uteslöts efter artikelsökningen var studier som var gjorda på enbart 
kvinnor eller enbart män, då upplevelser från båda könen önskades eftersom sjukdomen 
drabbar alla, oavsett kön. Även artiklar där resultatet var sammanställt både kvalitativt och 
kvantitativt uteslöts, då det kvantitativa resultatet inte beskrev upplevelserna i sig utan 
bearbetade resultatdelen statistiskt. Därför har många av de artiklar som hittats som svarat på 
studiens syfte valts bort.  
 
Artikelsökningarna som gjordes i Cinahl och Medline visade sig ge samma träffar på artiklar, 
därför användes inte alla sökord i Medline som i Cinahl. Flest artiklar valdes ur Cinahl 
eftersom första sökningen gjordes där.  
 
Studierna skulle vara gjorda i Sverige eller i västvärlden eftersom liknande levnadsstandard 
som Sverige eftersträvades, detta för att resultatet inte skulle påverkas av exempelvis olika 
sjukvårdssystem och ekonomiska och kulturella förhållande. Artiklarna skulle vara 
kvalitativa och fick inte vara äldre än tio år gamla då en aktuell översikt önskades för att 
resultatet ska vara relevant för diabetesvården och mötet med patienten idag. Hade äldre 
artiklar inkluderats hade resultatet eventuellt kunnat se annorlunda ut, men hade kanske inte 
varit aktuellt i dagsläget då utvecklingen i diabetesvården ständigt går framåt.  
 
I studien analyserades åtta artiklar med sammanlagt 269 deltagare. Av dessa var 129 kvinnor 
(=48 %) och 140 män (=52 %), vilket innebär att resultatet beskriver båda könens upplevelser 
ungefär lika. Av de artiklar som använts i studien är fem från Sverige, två från Storbritannien 
och en från USA. Artikeln från USA valdes att inkluderas eftersom likande känslor framkom 
i den, som i de resterande artiklarna.  
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Artiklarna kvalitetsbedömdes enligt Willmans et al. (2006) protokoll för kvalitetsgranskning. 
För att uppfylla kraven för bra kvalitet i granskningen skulle artiklarna ha med viktiga 
kriterier som exempelvis tydligt syfte, urval, metod och resultat, samt även ha tio ja svar utav 
15 möjliga. Enbart artiklar som ansågs vara av bra kvalitet användes, resten valdes bort. 
Eftersom granskningen är personligt gjord hade möjligtvis andra kunnat bedöma kvaliteten 
på artiklarna annorlunda. 
 
Analysmetoden som använts är den tolkning som Graneheim och Lundman (2004) gör. 
Eftersom artiklarna som analyserats var skrivna på engelska föreligger risk för tolkning då 
felaktig översättning kan förekomma eller att exakt översättning från engelska till svenska 
inte alltid var möjlig. Diskussion kring ordens betydelse gjordes och engelskt ordlexikon 
användes. I analysen behölls det centrala innehållet vid översättningen. Resultatet hade 
eventuellt kunnat se annorlunda ut om andra meningsenheter och kategorier hade valts. 
Studien har varit avsedd att göras utan tolkningar. Det kan dock omedvetet ha gjorts då viss 
förförståelse av ämnet föreligger. Det finns därför en risk att analysen och resultat ofrivilligt 
kan ha påverkats. Bedömningen görs ändock att studiens resultat anses vara väsentligt och 
aktuellt. 
 
Resultatdiskussion 

I studien framkommer att personer som lever med diabetes typ II ofta känner sig annorlunda 
gentemot resten av samhället. De beskriver hur både diagnosen diabetes och 
livsstilsförändringarna som krävs, samt rädslan för komplikationer gör att de känner sig 
annorlunda (Olshansky et al., 2008). Samma känslor beskrivs även i Péres, dos Santos, 
Zanetti  och Ferronatos (2007) studie.   
 
Resultatet visar även att diabetiker upplever att sjukdomen diabetes involverar familjen. De 
beskriver att de gärna involverar familjen i egenvården eftersom de litar på att de kan hjälpa 
till om de själva misslyckas med att hantera situationen. Diabetiker tycker också det är viktigt 
att få stöd i sin sjukdom (Hörnsten et al., 2004; Malpass et al., 2009). Pagels (2004) bekräftar 
detta och det framgår även i Vincents (2009) studie, att diabetiker värdesätter att familjen 
involverar sig i att hjälpa dem hantera sin diabetes. Agardh och Berne (2010) skriver att 
socialt stöd från närstående är viktigt. Skafjeld (2006) upplyser också om hur närstående har 
en viktig roll som stöttepelare. Det är viktigt att de närstående har kunskap om sjukdomen så 
att de kan stötta diabetikern och vidta nödvändiga åtgärder när det behövs.  
 
Vidare tyder studien på att diabetiker ibland upplever att kraven på livsstilsförändringar 
skapar känslomässig stress och att förändringarna uppfattas som jobbiga att utföra (Mamhidir 
& Lundman, 2004; Malpass et al., 2009). Samtidigt framkommer hur alla känslor kring att 
leva med diabetes och kraven på livsstilsförändringar inte bara är negativa. Sjukdomen kan 
ses som en startpunkt för ett nytt hälsosammare liv. Diabetiker tycker att en positiv syn på 
sjukdomen gör det lättare att kunna utföra anpassade livsstilsförändringar. Finns viljan att 
hantera situationen blir det lättare att ändra beteende, och livsstilsförändringarna upplevs som 
något positivt och nödvändigt (Hörnsten et al., 2004). Detta skriver även Malpass et al. 
(2009) och Olshansky et al. (2008) om. 
 
Resultatet uppvisar att diabetiker är väl medvetna om att flera livsstilsförändringar som kost 
och motion kan hjälpa dem hantera sin diabetes (Malpass et al., 2009). Enligt Agardh och 
Berne (2010) spelar livsstils- och beteendefaktorer en viktig roll i diabetesutvecklingen och 
livsstilsförändringar är avgörande för att kunna hantera sjukdomen.  De flesta diabetiker som 
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genomfört flera livsstilsförändringar beskriver hur de upplever att det har förbättrat deras 
fysiska och psykiska hälsa. Det uppmuntrar dem att fortsätta äta sunt och att själva hantera 
sin egenvård (Malpass et al., 2009). Skafjeld (2006) skriver att självförtroendet stärks och en 
positiv känsla inges när man klarar av något själv. Det ger också inspiration att jobba vidare.  
 
Dock visar studien att många diabetiker förknippar sin sjukdom med förbud och att behöva 
undvika viss mat som associeras med njutning och att leva socialt (Olshansky et al., 2008; 
Holmström och Rosenqvist, 2005). Detta framkommer även i Whittemore et al. (2002) och 
Frandsen och Kristensens (2002) studier. Även Agardh och Berne (2010) bekräftar dessa 
känslor. Diabetiker beskriver exempelvis hur de tycker det är svårt att följa rekommenderade 
dieter, att äta på regelbundna tider och att välja bort eller minska intaget av mat som de 
tidigare har uppskattat och njutit av. De tycker att det påverkar deras förmåga att leva socialt 
(Olshansky et al., 2008; Whittemore et al., 2002). Även känslor kring alkoholintaget och 
försöken att minska på det framkommer (Malpass et al., 2009). Dessa känslor talas det även 
om i Frandsen och Kristensens (2002) studie. Där framgår det att minska på alkoholintaget är 
något som vissa upplever svårt, speciellt manliga diabetiker.  
 
I resultatet talas det även om känslor kring användandet av insulin. Många som behöver börja 
tillföra insulin för att hantera sin diabetes känner sig mer oberoende och fria till att hantera 
sin egen behandling (Mamhidir & Lundman, 2004). Detta skriver även Johansson et al. 
(2009) om. Upplevelser av att livet kan planeras bättre och känslan av att inte behöva vara 
lika försiktig i valet av mat eftersom insulin kan tillföras framkommer också (Mamhidir & 
Lundman, 2004; Hörnsten et al., (2005).  
I resultatet framkommer vidare att diabetiker värderar att det finns tid och energi till egenvård 
och egenvårdsaktiviteter (Hörnsten et al., 2004). Diabetiker beskriver hur de upplever 
trygghet och förstärkt självkänsla i det dagliga livet om de själva kan kontrollera sitt 
blodsocker och känna igen kroppens reaktioner på olika symptom som kan uppstå (Mamhidir 
& Lundman, 2004). Detta framgår även i Adolfssons et al. (2008) studie.  Om personen själv 
kan hantera sin egenvård, stärker det känslan av att ha kontroll över sin sjukdom. Väl 
utvecklad egenvård innebär en frihet (Capaldi, 2008; Pagels, 2004). Diabetiker beskriver 
även hur en känsla av frustration och skuld uppstår om de inte sköter sin egenvård (Mamhidir 
& Lundman, 2004). Detta bekräftas i Adolfssons et al. (2008) och Whittemores et al. (2002) 
studier. Diabetiker vet att de behöver ta hand om sig själva och om de inte följer råd och 
rekommendationer som de har fått upplevs skuldkänslor. 
 
Studien visar att trots att diabetiker vet hur de ska leva, och är väl medvetna om att risken är 
stor att komplikationer uppstår senare i livet om egenvården försummas, följs inte alltid 
rekommendationerna som finns (Johansson et al., 2009; Mamhidir & Lundman, 2004). 
Diabetikerna är väl medvetna om att beteendeförändringar behövs göras, men det är en helt 
annan sak att verkligen utföra dem i dagsläget eftersom inga symtom från sjukdomen upplevs 
just nu (Holmström & Rosenqvist, 2005). Detta framkommer även i van den Arend et al. 
(2000) och Adolfssons et al. (2008) studier. Många förstår inte riktigt varför de ska ändra 
livsstil när de inte känner av några problem från sjukdomen. God egenvård ger många vinster 
på lång sikt, men inte lika många på kort sikt. Detta gör att det kan vara svårt att motivera sig 
själv att bedriva egenvård, speciellt om ansträngningarna verkar större än vinsterna i nuläget 
(van den Arend et al., 2000; Adolfsson et al., 2008). Det skriver även Wikblad (2006). Vidare 
tyder resultatet på att diabetiker upplever rädsla för sin sjukdom och konsekvenserna den kan 
medföra. Det skapar känslor av rädsla, ilska och stress och ger en känsla av att inte ha 
kontroll över situationen. Hos en del finns rädslan för komplikationer alltid i tankarna 
(Mamhidir & Lundman, 2004; Olshansky et al., 2008; Holmström & Rosenqvist, 2005). 
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I studien framgår det också att personer som lever med sjukdomen diabetes är väl medvetna 
om att de behöver utbildning och kunskap i egenvård för att kunna förstå och hantera sin 
sjukdom på ett bra sätt. Det är viktigt för dem att ha en grundläggande förståelse för 
relationen mellan mat, insulin och fysisk aktivitet (Mamhidir & Lundman, 2004). Detta 
bekräftar Agardh och Berne (2010), liksom Visram, Bremner, Harrington och Hawthornes 
(2008) i sin studie. Dock framkommer det att missförstånd om diabetes och dess behandling 
är vanligt trots regelbundna återbesök och god tillgång till vård (Holmström och Rosenqvist, 
2005). Diabetiker följer de riktlinjer som finns, men alla vet inte varför de utför vissa rutiner 
och hur de kan dra fördel av dem. Detta ses även i Frandsen och Kristensens (2002) studie. 
Vetskapen om varför de tror de behöver göra beteendeförändringar är också svag. Vidare 
visar studiens resultat på att många missförstånd gäller kostförändringar och kostvanor. 
Diabetikerna tycker att brist på förståelse, kunskap, kommunikation och oenighet i 
kostrekommendationer från olika vårdgivare är förvirrande (Holmström och Rosenqvist, 
2005). I Visram et al. (2008); Whittemore et al., (2002); Frandsen och Kristensen, (2002) 
samt Nagelkerk, Reick och Meengs, (2006) studier berättar också diabetiker att de tycker det 
är svårt att göra livsstilsförändringar gällande kost och motion eftersom de upplever att de har 
brist på kunskap om sjukdomen och dess behandlingar. Vidare beskriver de att begränsade 
resurser och missförstånd mellan vårdpersonal och patienterna är en orsak till detta. Visram et 
al. (2008) skriver att sjukvårdspersonalen spelar en viktig roll för beteendeförändringar och 
de borde ge klar information som förklarar syftet med förändringarna. Även Frandsen och 
Kristensens (2002) talar om att vårdpersonalen måste lägga mer tid på att förklara bättre om 
förändringar för patienten. 
Slutligen uppvisar resultatet att diabetiker eftersträvar förståelse från vårdpersonalen när det 
gäller deras egna val och mål och påpekar att det är viktigt att de respekterar detta. De önskar 
att vårdpersonalen försöker se situationen ur patientens perspektiv, att det kan finnas 
begränsade resurser eller brist på motivation (Hörnsten et al., 2005). Dessa känslor bekräftas i 
Sturts et al. (2005) studie. Diabetiker vill ha stöd från vårdpersonalen att erhålla kunskap 
samt att få personlig information om egenvård. Det är viktigt att sjukvårdspersonal har ett 
förhållningssätt som inspirerar och stödjer delaktighet och egenvård. En god relation mellan 
patienten och vårdpersonal är en viktig förutsättning för välfungerade egenvård (Pagels, 
2004).   I studien framkommer också att diabetiker tycker att sjukvårdspersonalens 
förväntningar och mål på livsstilsförändringar ibland är oönskade och omöjliga att nå. De 
överensstämmer inte alltid med patientens egna mål (Hörnsten et al., 2005). Wikblad (2006) 
skriver att sjukvården länge har präglats av att vårdpersonalen talar om vad diabetes 
patienterna ska göra, och patienterna förväntas göra som de säger. Wikblad (2006) nämner 
vidare att vårdpersonalens mål ska vara att stötta patienten att ändra livsstilsvanor gällande 
kost, motion och medicinering för att de själva sen ska klara sköta sin egenvård. Resultatet 
tyder på att diabetespatienter värdesätter vård som möjliggör att kunna utföra god egenvård 
med säkerhet (Sturt et al., 2005). Detta framkommer även i Nagelkerks et al. (2006) studie. I 
resultatet finns även delade meningar om bemötandet från vårdpersonalen. En del diabetiker 
är nöjda med vårdmötet eftersom de upplever att sjukvårdspersonalen lyssnar på deras 
personliga erfarenheter. Andra upplever att de som arbetar inom diabetesvården inte bryr sig 
om patienterna personligen utan bemöter dem som sjukdomsfall (Hörnsten et al., 2005). 
Enligt Agardh och Berne (2010) är en av vårdpersonalens uppgifter att lyssna till personer 
med diabetes egna berättelser om sin erfarenhet av att leva med sin sjukdom för att kunna 
hjälpa dem att få mer kunskap, tänka om och ändra förhållningssätt och beteende. Att 
motivera och stötta patienten till beteende- och egenvårdsförändringar är en stor utmaning för 
sjukvården (Capaldi, 2008). Därför är det av stort värde att försöka få kunskap om hur 
patienten själv upplever situationen (Wikblad, 2006). 
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Studien lyfter fram många upplevelser kring livsstilsförändringar som kost och motion. 
Upplevelser kring alkoholvanor och användandet av insulin framkommer också. Dock 
framkommer ingenting kring tobaksvanor. Det är känt att tobaksbruk orsakar insulinresistens 
och därmed påverkar glukoskontrollen. Rökningen ökar även risken för kärlkomplikationer 
och kan öka risken för benamputation (Agardh & Berne, 2010). Det är viktigt för 
vårdpersonalen att motivera diabetiker till att sluta röka och snusa. Det hade därför varit 
värdefullt att få mer kunskap även kring detta område.   
 

 Slutsats 
I studien framkom flera betydelsefulla upplevelser kring livsstilsförändringar och egenvård. 
Livsstilsförändringar och egenvård spelar en viktig roll i diabetesutvecklingen och är 
avgörande för att kunna hantera sjukdomen. För att kunna hjälpa personer med diabetes att få 
mer kunskap och ändra beteende krävs att sjuksköterskan är insatt i hur diabetiker upplever 
sin situation. En viktig komponent i hanteringen av typ II diabetes är att patienten har en 
aktiv roll i beteende- och egenvårdsförändringarna. Att motivera patienterna till denna aktiva 
roll är en stor utmaning för sjukvården. Det är viktigt att diabetespatienter får möjlighet att 
uppriktigt beskriva sin vardag med diabetes så att livsstilsförändringar kan anpassas 
individuellt. Det är betydelsefullt att veta att alla upplever sin situation olika. Genom att 
förstå dessa individuella skillnader kommer sjukvårdspersonal att kunna skräddarsy insatser 
för att främja hälsosamma livsstilsförändringar för att effektivisera hanteringen av diabetes. 
Vikten av detta skriver även Whittemore et al. (2002) och Olshansky et al. (2008) om i sina 
studier.  
Det finns många studier gjorda på patienters upplevelser kring att leva med diabetes och 
kraven på beteendeförändringar som sjukdomen medför. Därtill skulle det vara intressant att 
få reda på mer om och hur sjukvårdspersonalen tillämpar den individanpassade vården i 
praktiken. 
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BILAGA 1. Artikelsökning i databaser 
DATABAS SÖKORD AVGRÄNSNING ANTAL 

TRÄFFAR 
LÄSTA 
ARTIKLAR 

ANVÄNDA 
ARTIKLAR 

Cinahl Diabetes AND 
Life style 
changes AND 
experiences 
AND self care  

Peer reveiwed 3 0 0 

 Diabetes AND 
Life style 
changes AND 
experiences 

Peer reveiwed 6 0 0 

 Diabetes AND 
Life style 
changes 

Peer reveiwed, 
Linked fulltext, 
Publication year 
from 2000-2010, 
All adult 

42 4 0 

 Diabetes AND 
experiences 

Peer reveiwed, 
Linked fulltext, 
Publication year 
from 2000-2010, 
All adult 

68 6  3  
 

 Diabetes AND 
Life style 

Peer reveiwed,  
Publication year 
from 2000-2010, 
All adult 

109 1 0 

 Diabetes 
Mellitus AND 
self care AND 
self 
management 

Peer reveiwed,  
Publication year 
from 2000-2010, 
All adult 

75 1 0 

 Diabetes AND 
Lifestyle 
changes AND 
patient 

Peer reveiwed 69 4 1 
 

 Diabetes AND 
patient 
perspective 

Peer reveiwed 19 3 1 
 

 Diabetes AND 
self care AND 
patient 
perspective 

Peer reveiwed,  
Publication year 
from 2000-2010 

2 2 1 
 

 Diabetes type 2 
AND Having 
control 

 1 1 1 
 

 Diabetes AND 
patient 
perspective 
AND Lifestyle 
changes 

 1 0 0 

 
 
 
 
 
 
 



 

DATABAS SÖKORD AVGRÄNSNING ANTAL 
TRÄFFAR 

LÄSTA 
ARTIKLAR 

ANVÄNDA 
ARTIKLAR 

Cinahl Diabetes AND 
self care AND 
Life style 

Peer reveiwed,  
Publication year 
from 2000-2010 

41 1 0 

 Type 2 diabetes 
AND self care 
AND patient 

Peer reveiwed,  
Publication year 
from 2000-2010 

233 2 0 
 

Medline Diabetes AND 
personal 
understanding 

 4 1 1 
 

 Diabetes AND 
experiences 
AND lifestyle 
changes 

 5 0 0 

 Diabetes AND 
experiences 

Linked fulltext, 
Publication year 
from 2000-2010, 
All adult 

93 4 0 

 Diabetes AND 
lifestyle 

Linked fulltext 
 

36 2 0 

 
 



 

BILAGA 2. Mall för kvalitetsgranskning   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 3. Beskrivning av innehållsanalys 

Meningsenheter Kondensering Kod Underkategori Kategori 
This identity carried with it 
needs to make important and 
often difficult lifestyle changes 
to manage diabetes. 

Denna nya identitet för med sig 
krav på att göra viktiga och ofta 
svåra livsstilsförändringar för 
att hantera sin diabetes.  

1  Upplevelser av 
livsstilsförändringar 
 
 
 
 
 
 
 

It’s important for people with 
diabetes to have a good 
understanding of the 
relationship between food, 
insulin, exercise and self-
monitoring of blood glucose. 

Det är viktigt för diabetiker att 
ha god kunskap om sambandet 
mellan mat, insulin, motion och 
blodsockerkontroller. 
 
 

1.1 
 
 
 
 
 

Kost, motion och insulin 
 
 

Misunderstandings of diabetes 
and its treatment were common 
and numerous, despite regular 
checkups and good access to 
care. 

Missförstånd kring diabetes och 
dess behandling är vanligt, trots 
regelbundna återbesök och god 
tillgång till vård. 

1.2 Missförstånd som kan uppstå 

Trying to incorporate the 
disease into daily life is a 
demanding task, which often 
takes time and also involves the 
family and other relatives. 

Att försöka integrera sjukdomen 
i det dagliga livet är en 
krävande uppgift som ofta tar 
tid och även involverar 
familjen. 

1.3 Familjens betydelse 
 

Fear of complications was 
expressed when the patients had 
diabetes for a longer time period 
and when they had been 
neglecting their self-
management.  

Rädsla för komplikationer 
uttrycktes från patienter som 
haft diabetes en längre tid och 
nonchalerat egenvården. 
 
 

2.1 Risken för komplikationer Upplevelser av egenvård 
 
 
 
 
 
 A certain level of knowledge is 

an essential prerequisite to 
ensure that people with diabetes 
initiate and maintain appropriate 
behavioural change to self-
manage their diabetes 
confidently 

Kunskap är en viktig 
förutsättning för att säkerställa 
att personer med diabetes 
börjar, och sedan fortsätter med 
lämpliga beteendeförändringar 
för att själva kunna hantera sin 
diabetes med säkerhet. 

2.2 Kunskap om egenvård 



 

Interviewees also talked about 
encounters in which they felt 
that healthcare professionals 
viewed blood sugar levels as the 
supreme goal of the treatment, 
which was not always in 
agreement with patients’ own 
goals or resources. 

Diabetiker uppfattar ibland att 
sjukvårdspersonal ser 
blodsockernivåer som det 
viktigaste målet i behandlingen, 
och det stämmer inte alltid 
överens med patienternas egna 
mål och resurser. 
 

3  Upplevelser av vårdrelationen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 4. Artikelöversikt 

Författare/år/land/Tidskrift Titel Syfte Metod Antal  
deltagare 

Resultat Kvalitet 

Hörnsten, Å., Lundman, 
B. & Sandström, H. 
2004. Sweden. 
Journal of Advanced 
Nursing 

Personal 
understandings of 
illness among people 
with type 2 diabetes. 
 

Syftet med studien var att 
beskriva personlig förståelse för 
sjukdom hos typ 2 diabetiker i 
Sverige.  

Kvalitativ. 
Enskilda 
intervjuer. 

44 Resultaten formulerades i sex 
kategorier: sjukdomsbild, diagnosens 
innebörd, integrering av sjukdomen, 
utrymme för sjukdomen, ansvar för 
vård och framtidsutsikter. 

Bra 

Malpass, A., Andrews, R. 
& Turner K.M. 
2009. United Kingdom.  
Patient Education and 
Counseling. 

Patients with type 2 
diabetes experiences 
of making multiple 
lifestyle changes: A 
qualitative study. 

Syftet med studien var att 
utforska nydiagnostiserade 
diabetes typ 2 patienters 
erfarenheter av att göra kost- 
och motions förändringar för att 
bedöma om patienterna 
upplevde att ökad fysisk 
aktivitet stöttade eller hindrade 
kostförändringar och vice versa, 
samt om patienterna fann det 
motarbetande eller fördelsaktigt 
att göra livsstilsförändringar. 

Kvalitativ. 
Enskilda 
intervjuer. 

30 Resultaten tyder på att 
tillhandahållande av kost- och motions 
information tillsammans uppmuntrar 
patienter att använda fysisk aktivitet på 
ett strategiskt sätt för att klara hantera 
sin sjukdom, samt att de flesta patienter 
finner det nyttigt att göra 
livsstilsförändringar.  

Bra 

Holmström, I.M & 
Rosenqvist, U.  
2005. Sweden 
Journal of Advanced 
Nursing 

Misunderstandings 
about illness and 
treatment among 
patients with type 2 
diabetes. 

Syftet med studien var att 
beskriva missförstånd som 
svenska patienter med typ 2 
diabetes har om sin sjukdom 
och behandling 

Kvalitativ. 
Videoinspelat 
material.  

18 Fem teman framkom ur analysen: Typ 
2 diabetes är inte ”riktig diabetes”, 
Komplikationer - skräck visioner eller 
ignorerande, Egenkontroll av 
blodsocker och läkemedel är en rutin, 
inte ett inlärningsverktyg, Kost - det 
viktigaste är att minska fett och ”Fysisk 
träning är bra, säger dem”.  

Bra 

Hörnsten, A., Lundman, 
B., Selstam, E.K. & 
Sandström, H. 
 2005. Sweden 
Journal of Advanced 
Nursing 

Patient satisfaction 
with diabetes care 
 

Syftet med studien var att 
klargöra erfarenheter och 
reflektioner som personer med 
typ 2 diabetes har om kliniska 
möten. 

Kvalitativ. 
Enskilda 
intervjuer. 

104 Fem teman framkom; ”att vara 
överens/oense om målen”, 
”självständighet och jämlikhet/känsla 
av att tvingas till anpassning och 
lydnad”,” att känna sig värdig/värdelös 
som person”, ”känna sig välkommen/ 
ignorerad”, ”känsla av trygghet och 
självsäkerhet/osäkerhet och brist på 
självförtroende”. 

Bra 



 

Olshansky, E., Sacco, D.,  
Fitzgerald, K., Zickmund, 
S., Hess, R., Bryce, C.,  
McTigue, K. & Fischer, 
G. 
2008. USA. 
The Diabetes Educator  

Living with diabetes: 
Normalizing the 
process of managing 
diabetes 

Syftet med studien var att 
utforska personer med diabetes 
uppfattningar om deras 
erfarenheter av att leva med och 
hantera sin sjukdom.  
 

Kvalitativ. 
Bandinspelat 
material. 

39 Ett centralt tema som framkom var 
”normalisera en identitet som en person 
med diabetes”. Deltagarna 
beskrev sig själva som diabetiker. De 
kämpade med hur man blir ”en person 
med diabetes” istället för ”en 
diabetesperson” 

Bra 

Johansson, K., Ekebergh, 
M. & Dahlberg, K. 
2009. Sweden 
International Journal of 
Nursing Studies 

A lifeworld 
phenomenological 
study of the 
experience of falling 
ill with diabetes 

Syftet med studien var att 
framställa kunskap ur ett patient 
perspektiv på hur det är att 
insjukna i diabetes.  

Kvalitativ. 
Skrivna 
berättelser. 

7 Resultatet visar att den väsentliga 
innebörden av insjuknandet i diabetes 
är en kamp att inte bli sin sjukdom, 
utan att allt ska förbli som vanligt och 
att den nya situationen kommer att bli 
den naturliga.  

Bra 

Mamhidir A. & Lundman, 
B. 
2004. Sweden. 
Journal of Diabetes 
Nursing 

Having control over 
type 2 diabetes means 
daring to be free 

Studiens syfte var att beskriva 
betydelsen av kontroll och frihet 
för personer med diabetes typ 2.  
 
 

Kvalitativ. 
Enskilda 
bandinspelade 
intervjuer. 

4 En positiv syn på livet gjorde det 
lättare för personer med diabetes att 
hitta en lämplig livsstil och skapa en 
känsla av frihet. Ett uppmuntrande 
förhållningssätt till att bry sig om 
personer med diabetes bidrog till att 
bygga upp självförtroende och frihet.  

Bra 

Sturt J., Hearnshaw, 
J., Barlow H., Hainsworth 
J. & Whitlock S. 
2005. United Kingdom. 
Journal of Diabetes 
Nursing 

Education for people 
with type 2 diabetes: 
what do patients 
Wants? 

Syftet med studien var att ur ett 
patientperspektiv identifiera 
egenvårdsutbildning och behov 
av stöd hos personer med typ 2 
diabetes.  

Kvalitativ. 
Bandinspelade 
gruppintervjue
r 

23 Viktiga komponenter för 
utbildningsprogram som syftar till att 
underlätta säker egenvård av diabetes 
framkom. Krav på kunskap, personlig 
förståelse, specifika och allmänna 
beteenden. 

Bra 
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