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SAMMANFATTNING 
Diabetes typ 2 är ett globalt växande problem. Ökad livslängd, minskad fysisk aktivitet och 
viktökning orsakad av förändrad kostsammansättning ges som orsaker till ökande prevalens. 
Personer som redan är sjuka i diabetes typ 2 rekommenderas att aktivt delta i behandlingen 
och stabilisera sin sjukdom då främst genom livsstilsförändringar med fokus på 
kostomläggning och ökad fysisk aktivitet. Livsstilsförändringarna kan upplevas som 
möjligheter men också som begränsningar, varför det är viktigt att sjuksköterskor visar 
förståelse och stödjer personerna. Syftet med studien var att belysa hur personer med diabetes 
typ 2 kan beskriva upplevelser av att genomföra livsstilsförändringar. Studien genomfördes 
som en litteraturstudie grundad på tio vetenskapliga artiklar baserade på studier med 
kvalitativ design. Fem kategorier framkom; Upplevelser av kroppslig karaktär, Upplevelser 
av psykologisk karaktär, Upplevelser av social karaktär, Upplevelser av andlig karaktär och 
Upplevelser av vårdpersonalens stöd. De livsstilsförändringar personerna genomförde 
påverkade naturligtvis den fysiska kroppen men kunde inte isoleras från de psykologiska, 
sociala och existentiella sidorna av personernas liv. Kategorierna gav en samlad bild över hur 
viktigt det var att sjuksköterskor hade ett holistiskt synsätt i mötet med personer med diabetes 
typ 2. Omvårdnaden bör utgå från personcentrerad vård, där personernas individuella 
önskningar, behov och förväntningar uppfylls. 

 

Nyckelord: Diabetes typ 2, livsstilsförändringar, kost, fysisk aktivitet, kvalitativ 
innehållsanalys. 
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INLEDNING 
Världshälsoorganisationen (WHO, 2004) beskriver diabetes som ett globalt växande problem. 
Världen över, beräknas ca 90 % av 170 miljoner personer med diagnosen diabetes ha diabetes 
typ 2 och prevalensen kommer att öka till ungefär 366 miljoner år 2030 (Wild, Roglic, Green, 
Sicree & King, 2004). Enbart i Sverige beräknas 5,2 % av befolkningen ha sjukdomen och 
2030 uppskattas siffrorna att nå 6,2 % (Diabetes Atlas, 2011). Diabetes typ 2 beskrivs som ett 
resultat av den västerländska livsstilen med hög levnadsstandard. Ökande prevalens är en 
effekt av stigande livslängd, minskad fysisk aktivitet, viktökning, samt ändrad 
kostsammansättning, varför livsstilsförändringar är avgörande för dessa personer (Agardh & 
Berne, 2009; Hjelm, Mufunda, Nambozi & Kemp, 2003). För att kunna erbjuda denna 
patientgrupp optimal omvårdnad och stöd att genomföra de livsstilsförändringar som 
diagnosen kräver så är det viktigt att sjuksköterskan besitter kunskap om hur dessa personer 
kan uppleva sin situation (Agardh & Berne, 2009; Wikblad, 2006). 

BAKGRUND 

Diabetes typ 2 
Enligt Agardh och Berne (2009) och Skafjeld (2002) kännetecknas diabetes typ 2 av 
sviktande insulinproduktion och nedsatt insulinkänslighet. Dessa två faktorer medför 
otillräckligt insulinsvar efter måltid, vilket leder till förhöjt blodglukosvärde. Sjukdomen 
utvecklas långsamt och det innebär att många personer har haft diabetes i åratal innan de fått 
diagnosen. I Sverige räknas det att var tredje person med diabetes typ 2 är oupptäckt. 
Symtomen är smygande och den klassiska symtombilden med dominerande törst och stora 
urinmängder är sällsynt. Personerna klagar ofta över generellt nedsatt allmäntillstånd, trötthet 
och nedstämdhet (Agardh & Berne, 2009; Skafjeld, 2002). De främsta riskfaktorerna för att 
utveckla diabetes typ 2 är övervikt, fysisk inaktivitet, kostens sammansättning, samt ärftliga 
faktorer, kön och ålder. De ärftliga faktorerna, kön och ålder tillhör de inre faktorerna och går 
inte att åtgärda. Däremot de yttre faktorerna, nämligen övervikt, fysisk inaktivitet och kostens 
sammansättning, är livsstilsfaktorer, som kan vara påverkbara genom interventioner i 
personernas beteendemönster (Agardh & Berne, 2009; Price, 2008). 

Enligt Agardh och Berne (2009) upptäcks ofta sjukdomen av en slump vid hälsoundersökning 
och redan då kan personerna uppvisa tecken på olika sena komplikationer. Makrovaskulära 
komplikationer medför snabb utveckling av ateroskleros i de stora blodkärlen. Detta ökar 
risken för utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar som till exempel hypertoni eller 
hyperlipidemi. Mikrovaskulära förändringar uppstår i de små blodkärlen och leder till 
utveckling av retinopati (ögonkomplikationer), nefropati (njurskador), neuropati (försämrad 
nervfunktion) och fotkomplikationer (Agardh & Berne, 2009; Wikblad, 2006). 

När beskedet är diabetes typ 2 
Agardh och Berne (2009) beskriver hur de flesta personer som diagnostiserats att ha diabetes 
typ 2, kan återge ögonblicket då sjukdomen fastställts. Reaktionerna på beskedet är 
individuella och varierar mellan chockartad med upplevt hot mot existensen och en 
beskrivning av en lättnad med förklaring till varför personerna mått dåligt under en längre tid. 
Vidare förklaras att sjukdomen är livslång och att den innebär ett stort ansvar för personen i 
den mening om hur sjukdomen ska kunna hållas under kontroll med hjälp av planering och 
genomförande av livsstilsförändringar (Agardh & Berne, 2009). Cheng och Boey (2000) 
finner att diabetessjukdomen inte i stor utsträckning upplevs inskränka på det dagliga livet 
men personerna känner skam och har tendens att dölja sina känslor vilket kan leda till 
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utveckling av depression. Bra socialt stöd spelar en stor roll för acceptans av sin sjukdom och 
sina livsstilsförändringar (Cheng & Boey, 2000). Manderson och Kokanovic (2008) betonar 
att personer med diabetes typ 2, upplever rädsla för att utveckla komplikationer och detta 
leder till depressiva symtom. Förändringar av matvanor, upplevs som hinder för kroppsligt 
och psykiskt välbefinnande (Manderson & Kokanovic, 2008). Enligt Vermeire, Van Royen, 
Coenen, Wens och Denekens (2003) är kunskapsbrist ett stort hinder hos personer med 
diabetes typ 2. För att lättare kunna acceptera sin sjukdom och kunna göra 
livsstilsförändringar genom egenvård behövs det anpassad information om vad som händer i 
kroppen samt en god relation mellan patient och vårdpersonal (Pooley, Gerrard, Hollis, 
Morton & Astbury, 2001; Vermeire et al., 2003). 

Livsstilsförändringar  
Livsstilen förklaras som personers beteendemönster, seder och vanor vilka är ansedda i 
samband med konsekvenser för hälsa, inklusive typ och mängd av fysisk aktivitet, kostvanor, 
samt användning av tobak, alkohol, kaffe, te, stimulerande eller lugnande medel (Last, 2007). 
Ordet förändra innebär att åstadkomma andra egenskaper på företeelser beträffande form, 
utseende och inre karaktär (Norstedts Svenska Ordbok, 1990). För att förändra livsstilen 
behöver personerna ändra sitt nuvarande beteende och skapa nya levnadsvanor. Enligt 
Socialstyrelsens (2010) Nationella riktlinjer för diabetesvården behöver personer med 
diabetes typ 2 erbjudas livsstilsbehandling. Hörnpelarna i behandlingen är ökad fysisk 
aktivitet och kostförändringar, vilka leder till minskad insulinresistens och stabilisering av 
blodglukosnivån (Socialstyrelsen, 2010). 

Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2008) påverkar regelbunden fysisk aktivitet 
insulinkänsligheten positivt, leder till minskad vikt hos personer med diabetes typ 2 och 
förebygger utveckling av diabeteskomplikationer. Rekommendationerna omfattar 
medelintensiv fysisk aktivitet dagligen i minst 30 minuter, exempelvis raska promenader eller 
cykling, vilka behöver anpassas till personernas fysiska kondition och livsstil (Statens 
Folkhälsoinstitut, 2008). Hälsoeffekterna kan ytterligare förbättras om medelintensiv fysisk 
aktivitet kombineras med intensivare träning, såsom simning, tennis, motionsgymnastik eller 
styrketräning, beroende på intresse (Sigal, Kenny, Wasserman & Castaneda-Sceppa, 2004; 
Statens Folkhälsoinstitut, 2008). Personer med diabetes typ 2 kan uppleva hinder att 
genomföra fysiska aktiviteter. Hindren kan vara interna och bestå av andra hälsoproblem, 
negativa känslor eller motivationsbrist. De kan också vara externa och då kopplas till 
omständigheter kring vädret, vara kulturellt betingade eller brist på socialt stöd 
(Korkiakangas, Alahuhta & Laitinen, 2009). 

Syftet med förändrad kost vid diabetes typ 2 är att stabilisera blodglukosnivån, förbättra 
glukostoleransen, samt att minska riskfaktorer för utveckling av senkomplikationer 
(Socialstyrelsen, 2010; Wikblad, 2006). Det rekommenderas att personer med diabetes typ 2 
bör äta mycket grönsaker, baljväxter, fisk och fullkornsrika livsmedel och att intaget av fett 
bör bestå av hög andel omättade och låg andel mättade fetter. Flera mindre måltider under 
dagen leder till snabbare stabilisering av blodglukosnivån. Dessutom minskar en regelbunden 
måltidsordning risken för oplanerat och okontrollerat ätande. Hänsyn bör tas till att dessa råd 
behöver individualiseras utifrån varje individs situation, behov och tidigare matvanor 
(Agardh & Berne, 2009; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010). 

Enligt SBU (2010) och Socialstyrelsen (2010) är livsstilbehandling där kostförändringar 
kombineras med ökad fysisk aktivitet mer effektiv än om kostomläggning och ökning av 
motion genomförs var för sig. Hälso- och sjukvården bör erbjuda program som kan hjälpa 
patienter att genomföra livsstilsförändringar vad gäller kost och fysisk aktivitet (SBU, 2010). 
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Jacobs-van der Bruggen et al. (2009) visar att modifiering av livsstilen, baserad på kost- och 
motionsinterventioner, kan förbättra hälsan hos patienter med diabetes typ 2 till rimliga 
kostnader. Hälsoeffekterna är uppenbara och består av väsentlig och ihållande viktminskning, 
betydande ökning av fysisk aktivitet, ökad livskvalité, samt minskad läkemedelsanvändning 
(Jacobs-van der Bruggen et al., 2009). För att kunna genomföra livsstilsförändringar behöver 
personer stöd och utbildning, vilket Price (2008) och Song (2010) betonar genom att förklara 
vikten av sjuksköterskans olika insatser. Insatserna handlar inte bara om att identifiera 
problem, som kan uppstå under diabetesbehandlingen, utan även att genom vägledning och 
utbildning kunna hjälpa personer till egenvård i form av livsstilsförändringar som förändrade 
kost och motionsvanor (Price, 2008; Song, 2010). 

Enligt Agardh och Berne (2009) innebär egenvård ett ansvar för individen att leva så att 
risken för skador minskar, ett ansvar att följa rekommenderad behandling för att denna ska 
kunna bli så effektiv och meningsfull som möjligt. En annan viktig aspekt på egenvård är att 
personer har kunskap om vad de klarar själva och i vilka situationer de ska söka sjukvård för 
att få hjälp (Agardh & Berne, 2009). Sjuksköterskans viktigaste arbetsuppgift är att 
identifiera varje patients individuella behov och utifrån detta ge vägledning och motivation 
för att kunna utföra egenvård (Agardh & Berne, 2009; Wikblad, 2006). 

Teoretisk referensram 
Omvårdnadsteoriernas funktion är att klargöra omvårdnadens fokus. I en intervju med 
Fawcett (2001) understryker Dorothea Orem: 

All nurses need to understand that a theory merely points to the situations you 
have to deal with in the real world and helps you to understand those situations. 
The theory comes alive in real-world situations (Fawcett, 2001, p. 37). 

I Orems (2001) omvårdnadsteori står egenvård i centrum. Hon definierar egenvård som 
målinriktade aktiviteter som en person själv tar initiativ till och utför på egen hand i syfte att 
upprätthålla liv, hälsa, och välbefinnande. Egenvårdens mål är att tillgodose individens 
egenvårdsbehov. Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom (Agardh & Berne, 2009) och därför 
blir egenvårdsbehov relaterade till aktuella hälsoproblem. Egenvårdskrav beskrivs av Orem 
(2001) som praktiska handlingar som utförs av personen själv eller utav annan person. 
Egenvårdskapacitet är människans egen förmåga att identifiera egenvårdskrav, fatta beslut 
om handlingar och utföra dem. Utifrån detta är sjuksköterskans uppgift att identifiera 
patientens eventuellt bristande egenvårdskapacitet för att kunna planera praktiska handlingar 
(egenvårdskrav) för att tillgodose egenvårdsbehoven. Egenvård vid diabetes typ 2 innebär allt 
det patienten själv gör för att må bra trots livslång sjukdom (Wikblad, 2006). En av vårdens 
uppgifter är att förmedla kunskap som ska ligga till grund för den egenvård som individen 
själv ansvarar för i det dagliga livet (Agardh & Berne, 2009). Orem (2001) identifierar 
hjälpmetoder som sjuksköterskan använder, så som att handleda annan person, att ge fysiskt 
och psykologiskt stöd, att skapa en miljö som främjar utveckling och undervisning. 
Individens roll är att aktivt delta i processen för att utveckla kunskaper och färdigheter som är 
nödvändiga för att genomföra betydande livsstilsförändringar och upprätthålla liv, hälsa och 
välbefinnande (Orem, 2001). 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa hur personer med diabetes typ 2 kan beskriva upplevelser av 
att genomföra livsstilsförändringar. 
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METOD 
För att besvara studiens syfte så genomfördes en litteraturstudie, vilket innebär att litteratur 
systematiskt söktes i vissa databaser och kritiskt granskades. Efter det genomfördes 
litteratursammanställning inom problemområdet. Målet med litteraturstudien var att 
åstadkomma en sammanställning av data från tidigare genomförda empiriska studier som 
fokuserar aktuell forskning inom det valda området (Forsberg & Wengström, 2008). Polit och 
Beck (2011) menar att en litteraturstudie har möjligheten att utvidga forskarens förståelse av 
det fenomen som är i fokus utifrån flera olika perspektiv. I denna litteraturstudie inkluderades 
enbart vetenskapliga artiklar baserade på studier med kvalitativ design. Studier med kvalitativ 
design lämpar sig särskilt då fokus är att undersöka hur personers upplevelser, erfarenheter, 
förväntningar och behov kan mötas (Friberg, 2006). 

Enligt Polit och Beck (2011) kännetecknas en vetenskaplig artikel av att den sammanfattar 
studiens kontext, design och resultat. Vetenskaplig publicering är också en hållbar metod för 
att sprida kunskap av den senaste forskningen. Vetenskapliga artiklar skall följa en särskild 
struktur, det så kallade IMRAD formatet där IMRAD är en förkortning av Introduction, 
Methods, Results, And Discussion. De innehåller sju följande rubriker: titel, abstrakt, 
introduktion, metod, resultat, diskussion och referenser och publiceras i en vetenskaplig 
tidskrift. IMRAD är ett accepterat format inom den kvalitativa forskningen (Polit & Beck, 
2011). 

Datainsamling 
De vetenskapliga artiklarna söktes i de två elektroniska referensdatabaserna ’Cumulative 
Index to Nursing and Allied Health Literature’ (CINAHL) och ’Medical Literature On-Line’ 
(MedLine). Dessa valdes då Polit och Beck (2011) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani 
(2006) anser att CINAHL och MedLine är de två mest användbara databaserna inom 
omvårdnadsforskning. CINAHL är en viktig elektronisk källa för alla sjuksköterskor (Polit & 
Beck, 2011) då den omfattar indexerade artiklar från alla engelskspråkliga 
omvårdnadstidskrifter (Willman et al., 2006), medan MedLine, där uppdateringar sker 
dagligen, anses vara en central källa inom den biomedicinska litteraturen inklusive 
omvårdnadstidskrifter (Polit & Beck, 2011). 

Vid sökningen användes CINAHL headings och ’Medical Subject Headings’ (MeSH) 
indextermer. Utifrån de bärande begreppen i studiens syfte, användes CINAHL headings 
termer: non insulin dependent diabetes mellitus, life style changes, self-care, health behavior, 
physical activity, exercise, diet och qualitative studies. MeSH termer som användes vid 
sökningen i MedLine var: diabetes mellitus type 2, lifestyle, exercise, diet och qualitative 
research. Först genomfördes sökningen där de olika termerna användes var för sig med den 
booleska operatorn ”OR”. Därefter kombinerades de på olika sätt med den booleska 
operatorn ”AND”. Under ”Typ av sökning” (Bilaga 1) presenteras enbart det sista steget i 
sökningen med CINAHL headings och MeSH termer. Avslutningsvis, kompletterades denna 
strategi med fritextsökning enligt Willman et al. (2006) samt av Forsberg och Wengströms 
(2008) rekommendationer för att erhålla så relevanta träffar som möjligt (Bilaga 1). 

 

Urval 
Inklusionskriterierna för artiklarna var: vetenskapliga artiklar med kvalitativ design, artiklar 
från västvärlden, involvera personer över 18 år med diabetes typ 2, publicerade mellan 2000 
och 2011 för att täcka senaste forskningen, skrivna på engelska eller svenska, samt 
tillgängliga i full text. Västvärlden definieras som de industrialiserade länderna (i-länderna) i 
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Västeuropa, Nordamerika, Japan, Australien och Nya Zeeland (Stevenson, 2010). I CINAHL 
avgränsades sökningen även med ”peer-reviewed” som enligt Willman et al. (2006) innebär 
att artikeln är granskad av oberoende experter inom området innan beslut om publicering tas. 
Exklusionskriteriet var: artiklar som inte kom från västvärlden. 

Sammanlagt hittades 41 artiklar vars titlar och abstrakt överensstämde med denna 
litteraturstudies syfte. De 41 artiklarnas resultatdel lästes övergripande innan beslut togs för 
inkludering för kritisk granskning. Det exkluderades 25 artiklar eftersom de inte 
överensstämde med inklusions- eller exklusionskriterierna. Det återstod 16 artiklar vilka 
granskades enligt Critical Appraisal Skills Programme (CASP) (Public Health Resource Unit 
[PHRU], 2010). Polit och Beck (2011) menar att CASP är ett vanligt förekommande 
kvalitetsbedömningsverktyg av vetenskapliga artiklar bland forskande sjuksköterskor. Enligt 
CASP bedöms studiernas trovärdighet med avseende på syfte, forskningsdesign, 
rekryteringsstrategi, datainsamling, förhållande mellan forskare och deltagare, etiskt 
resonemang, analysens djup, resultatens relevans samt studiens värde. De första två artiklarna 
kvalitetsgranskades gemensamt av författarna för att försäkra samstämmighet av frågornas 
innebörd. Därefter bedömdes artiklarnas vetenskaplighet separat genom att författarna förde 
var sitt protokoll. Protokollen jämfördes och eventuella skillnader diskuterades mellan 
författarna. Efter granskningen graderades artiklarnas kvalitet enligt procentskala där 
artiklarna med god kvalitet motsvarade 80-100 %, medelkvalitet 70-79 % och svag kvalitet 
60-69 % (Willman et al., 2006).  

De första två frågorna i CASP (PHRU, 2010) poängsattes inte eftersom de var screening-
frågor som besvarades snabbt. Om svaret på båda var ”Yes” var det värt att fortsätta 
granskningen. De följande åtta huvudfrågorna, fick vardera en poäng, beroende på om 
författarna kunde finna svar på alla delfrågorna. Om antal positiva svar på delfrågorna 
uppfyllde 60 % och uppåt, fick huvudfrågan svar ”Yes” men poängen blev mindre än en 
poäng. Om antal svar på delfrågorna underskred 60 %, fick huvudfrågan svar ”No” och noll 
poäng. Slutligen adderades poängen och omräknades till procentskala. Kvalitetsgranskningen 
resulterade i att sex artiklar inte uppfyllde kvalitetskriterierna och exkluderades därmed. Det 
återstod tio artiklar med god kvalité, vilka inkluderades i denna litteraturstudies analys 
(Bilaga 2). 

Analys 
De tio inkluderade artiklarnas resultatdel analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
Innehållsanalys är en väletablerad metod inom omvårdnadsforskning (Elo & Kyngäs, 2008) 
och tillhör den beskrivande kvalitativa grenen (Polit & Beck, 2011). Målet med 
innehållsanalysen är att uppnå en bred beskrivning av fenomenet och resultatet av analysen är 
kategorier som beskriver det (Elo & Kyngäs, 2008). Enligt Elo och Kyngäs (2008) är 
induktiv ansats av innehållsanalysen lämplig om kunskapen är fragmenterad. Induktiv ansats 
innebär en förutsättningslös analys av texter (Lundman & Graneheim, 2008), där forskaren 
utgår ifrån specifika och konkreta till allmänna och abstrakta principer (Holloway & 
Wheeler, 2010). 

Innan analysförfarandet, valdes det att analysen skulle fokuseras på manifest innehåll. 
Manifest innehåll visar vad texten säger, fokuserar på synliga och uppenbara komponenter 
och presenteras vanligen i kategorier, som svarar på frågan ”Vad?” (Graneheim & Lundman, 
2004). 

Analysen av artiklarnas resultatdel genomfördes inspirerad utifrån Graneheim och Lundmans 
(2004) beskrivning av innehållsanalys. Först valdes de granskade artiklarnas resultatdel som 
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studiens analysenhet. Därefter lästes analysenheten var för sig flera gånger för att se helheten. 
Efter det, reflekterades och diskuterades textens innehåll. Vidare bearbetade författarna 
textmassan var för sig för att föra fram meningsenheter som svarade mot studiens syfte. En 
meningsenhet motsvarar en meningsbärande del i texten som kan utgöras av ord, meningar 
och stycken som samstämmer genom sitt innehåll och sammanhang (Graneheim & Lundman, 
2004). Sedan jämfördes och diskuterades de markerade meningsenheterna och sattes in i en 
tabell. Meningsenheterna behölls i sitt originalspråk (engelska). Meningsenheterna 
kondenserades sedan av författarna var för sig och översattes till svenska. Kondenseringen 
innebär att texten blir mer lätthanterlig genom att meningsenheterna kortas ner så att det 
centrala innehållet i texten bevaras (Graneheim & Lundman, 2004). De kondenserade 
meningsenheterna jämfördes och diskuterades mellan författarna för att försäkra att innehållet 
bibehölls. De kondenserade meningsenheterna försågs sedan av författarna var för sig med 
koder, så kallade etiketter. Vidare jämfördes koderna i avseende på skillnader och likheter, 
diskuterades mellan författarna och sorterades in i kategorier. De kategorierna representerade 
det manifesta innehållet. Slutligen diskuterade författarna vilka kategorier som borde delas in 
i subkategorier. Fem kategorier, av vilka två delades i fem subkategorier, ligger till grund för 
studiens resultat (Bilaga 3). Indelning i subkategorier bör göras för att tydliggöra kategorins 
innehåll, när det är snarlikt samtidigt som det finns vissa skillnader (Lundman & Graneheim, 
2008). Här beskrivs analysen stegvis. Enligt Polit och Beck (2011) är den kvalitativa 
forskningen inte linjär och den kvalitativa analysen grundar sig på principen att gå fram och 
tillbaka med syfte att fastställa tydlig struktur och sammanhang. Analysen utfördes så nära 
ursprungliga texten som möjligt, genom ständig återgång och jämförelse mellan 
analysenheter, meningsenheter, kondenserade enheter, koder, samt kategorier och 
subkategorier. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Forskningsetik kan förklaras som ett system av moraliska värderingar som innefattar vilken 
grad forskningsförfarandet följer professionella, juridiska och sociala skyldigheter till 
studiens deltagare (Polit & Beck, 2011). Dessa kriterier är integrerade i CASP (PHRU, 2010). 
Utav de tio valda artiklarna, fick nio artiklar full poäng med avseende på information till 
deltagarna, informerat samtycke samt formell etisk prövning av myndighet som motsvarar 
etisk kommitté. I den tionde artikeln (Adams, 2003) framgick i texten att deltagarna var väl 
informerade om studiens innehåll, hade anmält sig frivilligt och att informerat samtycke 
erhållits medan det officiella godkännandet saknades. Enligt Title 45 part 46 of the Code of 
Federal Regulations (45 CFR 46) (Office of Human Subjects Research, 2005) skall 
informerat samtycke dokumenteras i form av ett skriftligt medgivande som godkänts av 
Institutional Rewiev Board (IRB) och undertecknas av deltagaren själv eller dennes juridiska 
ombud. På grund av ovanstående resonemang, ansåg författarna att etiska kriterier uppfylldes 
och artikeln inkluderades i föreliggande studie. 

RESULTAT 
Analysen resulterade i fem kategorier med fem subkategorier (Figur 1). För att kunna lyfta 
fram kategoriernas innehåll och göra texten mer levande presenteras citat från analyserade 
artiklar i resultatet (Friberg, 2006). 



 

7 
 

 

Figur 1. Kategorier med subkategorier. 

Upplevelser av kroppslig karaktär 
Personerna upplevde ständig hunger när de började genomföra kostförändringarna och de 
klagade över hur svårt det var att motstå frestelsen att fortsätta äta (Adams, 2003; 
Whittemore, Chase, Mandle & Roy, 2002). För vissa kändes det omänskligt att ändra sin kost 
så drastiskt beträffande antal kalorier (Adams, 2003). Personerna upplevde att de var ledsna 
eftersom de inte kunde äta vad de tyckte om och de, som försökte följa en hälsosam kostplan, 
fann att det var svårt att tillämpa portionsstorleken vid varje måltid (Rustveld, Pavlic, Jjbaja-
Weiss, Kline, Gossey & Volk, 2009). En viktig förväntan var att uppleva mättnad efter varje 
måltid. Några personer upplevde att de inte ville ändra sin kost eftersom de kände sig 
berövade och hade svårt att äta flera små måltider under dagen (Rustveld et al., 2009). 
Däremot upplevdes det lättare med kostförändringar för dem som upptäckte nya maträtter och 
upplevde mättnad. Om personerna var tillfredställda med måltiderna upplevde de att viljan att 
”fuska” bromsades och personerna var motiverade att fortsätta göra svåra 
livsstilsförändringar (Lohri-Posey, 2006; Rustveld et al., 2009; Whittemore et al., 2002). 

I used to always order dessert and I don’t even do that anymore. I can’t say that I 
don’t think about it when I first sit down to order my meal. I always say I’ll wait 
and it usually works out that I don’t want it by that time. Yeah and I know that they 
have good cheesecake or carrot cake...and as long as I’m feeling full I don’t feel 
deprived (Whittemore et al., 2002, p. 21). 

Personernas första upplevelser av att motionera var att det medförde kroppsligt obehag såsom 
smärta, svaghet och trötthet. Några nämnde att enbart förväntningarna om upplevelserna av 
kroppsligt obehag kunde hindra dem att delta i fysisk träning (Oftedal, Karlsen & Bru, 2010; 
Whittemore et al., 2002). Även om personerna var medvetna om att det var viktigt att röra på 
sig hade många individer fysiska begränsningar som kraftigt hindrade deras förmåga att 
motionera regelbundet. Vissa personer upplevde att de inte längre kunde utföra fysisk 
aktivitet med samma intensitet och varaktighet som de brukade på grund av 
diabetesrelaterade komplikationer såsom synproblem och nervskador i benen (Rustveld et al., 
2009). Däremot framförde de flesta personerna att oavsett hög grad av ansträngning och 
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smärta upplevdes fysisk aktivitet integrerad i deras nya livsstil. Personerna angav att 
regelbunden motion hjälpte dem upprätthålla rörlighet, förbättra flexibilitet, samt att minska 
smärta och belastning på lederna (Ferrand, Perrin, & Nasarre, 2008). Vissa upplevde sig mer 
energiska och att de bättre tålde trötthet, vilket resulterade att de förstod att fysisk aktivitet 
främjade hälsa och fördröjde åldrandeprocessen (Ferrand, Perrin, & Nasarre, 2008). 
Personerna framförde att förändrade motionsvanor ledde fram till reducerad vikt, och att det i 
sin tur bidrog till en positiv kroppsuppfattning, upplevelser av ökad fysisk attraktion och 
känslor av kroppsligt välbefinnande (Ferrand et al., 2008; Oftedal et al., 2010; Whittemore et 
al., 2002). Personerna upplevde att de förstod att diabetes medför grundläggande förändringar 
livsstilen, vad det gäller kost och fysisk aktivitet (Rustveld et al., 2009). 

Once you find out that you have diabetes, you know, you gotta completely change 
your lifestyle, as far as exercise, and watching what you eat (Rustveld et al., 2009, 
p. 125). 

Upplevelser av psykologisk karaktär 

Upplevelser av känslomässiga utmaningar 
Personerna upplevde det utmanande att ändra sin kost eftersom de hade svårigheter att ge upp 
sin favoritmat. Många personer betonade att de älskade godis och chokladkakor och inte 
kunde avstå från sina gamla ätvanor, vilket ledde till upplevelser av skuldkänslor och 
nedstämdhet (Lohri-Posey, 2006; Oftedal et al., 2010; Rustveld et al., 2009). De personer, 
som hårt försökte styra kostförändringar, beskrev att de upplevde att de fokuserade på 
födointag allt mer än tidigare, som i sin tur orsakade irritation och ångest. Tvångstankar kring 
ätande beskrevs som ett fenomen de flesta inte upplevt förut (Adams, 2003; Whittemore et 
al., 2002). 

There are times when I’m here at home alone and I get so anxious as I start to 
think, “I don’t want to think about eating,” but it’s the only thing on my mind—
eating, eating, eating. And I go to the kitchen and I open the refrigerator and I 
look inside and shut the door. And I start to cry because what’s inside [the 
refrigerator] I know I can’t eat (Adams, 2003, p. 261). 

Stress och en allmän känsla av frustration var viktiga skäl till att inte följa rekommendationer. 
Även depression dök upp som ett viktigt samtalsämne. Personerna erkände att depression fick 
dem att uppleva sig mindre motiverade att ändra sitt beteende. Individernas missnöje med sin 
kroppsbild var kopplad till deras känsla av egenvärde, vilket upplevdes som hinder till 
motion. De kände sig särskilt utsatta och sårbara när på gymmet tränade de i samma grupp 
med smala personer Oftedal et al., 2010; Rustveld et al., 2009). Förnekande och nedtryckta 
känslor kunde omintetgöra genomförande av livsstilsförändringar. Vägran att tro att 
symtomen kunde komma tillbaka eller att komplikationerna kunde uppstå upplevdes som de 
största hindren för att ändra sitt levnadssätt. I början upplevde en del personer sig ganska 
ivriga att införa förändringar, men efter ett tag tappade de lust och kom tillbaka till sina 
gamla ohälsosamma vanor (Gazmararian, Ziemer & Barnes, 2009; Whittemore et al., 2002). 

Upplevelser av självbestämmande 
Personerna upplevde att de ville leva så normalt och hälsosamt liv som möjligt, men erkände 
att det behövdes stark självdisciplin för att införa och upprätthålla livsstilsförändringar. De 
upplevde kravet att dagligen fatta självständiga beslut som utmanande (Gazmararian et al., 
2009, Oftedal et al., 2010). Däremot underströk en del personer vikten av att göra egna val 
och till och med att vägra ändra sina kost- eller motionsvanor. Friheten att uttrycka sina egna 
åsikter, bestämma själv och även ställa krav på vårdpersonal framhävdes som betydelsefulla 
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(Oftedal et al., 2010). En önskan om flexibilitet och exponering för frestelser upplevdes som 
viktig. Vissa personer upplevde behov av att vara befriade från förändringar under en kort 
stund. De beskrev detta som att ta en ”diabetespaus” eller ”diabetessemester” för att må bättre 
(Penckofer, Ferrans, Velsor-Friedrich & Savoy, 2007; Whittemore et al., 2002). 

At my house, my husband is diabetic also, and once a month we pretend we’re not 
diabetic. We go out, we eat what we want . . . and then we’re good the rest of the 
month. But one time a month we just splurge and we feel so much happier. You 
just need that, a mini-vacation (Penckofer et al., 2007, p. 686). 

Personerna upplevde att de ville undvika medicinering  och detta underlättade beslutsfattande 
att genomföra livsstilsförändringar. En del personer beskrev att de gjorde förändringar i 
kostvanor, samtidigt som de började motionera. Grunden för detta var att de upplevde att de 
ville ha sjukdomen under sin egen kontroll (Gazmararian et al., 2009; Malpass, Andrews & 
Turner, 2009; Oftedal et al., 2010). Många personer upplevde att parallellt göra ändringar i 
kost och fysisk aktivitet var fördelaktigt och nödvändigt. Förändring av enbart kost- eller 
enbart motionsvanor upplevdes som misslyckande med att ta fullt ansvar för sin diabetes och 
sitt liv (Malpass et al., 2009). 

Upplevelser av välbefinnande och hälsa 
Personerna upplevde att genom att ändra sin kost främjade de sin hälsa på lång sikt. Några 
beskrev att de upplevde välbefinnande av fysisk aktivitet, vilket i sin tur positivt påverkade 
deras vilja att äta sunt och uppmuntrade dem att upprätthålla förändringar. De flesta 
personerna upplevde att regelbunden fysisk aktivitet även hjälpte dem att ha en ny syn på sig 
själva (Early, Shulz & Corbett, 2009; Ferrand et al., 2008; Malpass et al., 2009). Medan 
personerna aktivt integrerade livsstilsförändringar upplevde de balans och välbefinnande. När 
personerna upplevde balans framträdde en ny period i livet. Tid, uppmärksamhet, energi för 
andra sysslor och hopp för framtiden återvände och en acceptans av sig själv utvecklades. En 
person upplevde att när hennes livsstil förändrades, förändrades även hennes syn på livet 
(Whittemore et al., 2002). 

[Diabetes] changed my life completely...the way I eat...the way I act. This changed 
my life, me, myself, I’m happy! I feel much better. I feel happier. I don’t get 
nervous as much as I used to before. I’m learning how to live...I like to go out 
(Whittemore et al., 2002, p. 22). 

Personerna betonade att upplevelser av förbättrad hälsa var av betydelse. Vissa ansåg att 
förändringarna var nödvändiga för att åldras väl och behålla god form under lång tid. 
Integrerande av livsstilsförändringar upplevdes som hopp om att personernas väg kunde bli 
annorlunda, om de tog hand om sig själva. Önskan om att se sina barnbarn och barnbarns 
barn upplevdes som motivation att förbli friska (Oftedal et al., 2010; Whittemore et al., 
2002). 

Upplevelser av social karaktär 

Upplevelser av utmaningar i relationer 
Personer upplevde svårigheter med att försöka hålla sig till förändrade kostvanor medan de 
övriga familjemedlemmarna fortsatte att äta energirik mat (Lohri-Posey, 2006). 
Rollförskjutningar uppstod i familjen då de yngre barnen började råda sina föräldrar, som var 
sjuka i diabetes typ 2, i vilken slags mat som var lämplig för dem att äta eller inte. Detta 
upplevdes förbarnsligande och väckte ilska och irritation (Adams, 2003; Penckofer et al., 
2007).  
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My own kids are on me. I have a son…he´s on me constantly about, oh, I shouldn´t 
have eaten this. I get so sick about it (Penckofer et al., 2007, p. 685). 

Familj- och släktmiddagar upplevdes som utmanande för personerna då förmågan att motstå 
frestelser sattes på prov. Sedvanliga rätter och smaker erbjöds och en ovilja att såra andra 
uppgavs som en orsak till att personerna misslyckade att endast ta små portioner eller helt 
avstå från mat. Andra tillfällen då svårigheter med förändrad kosthållning upplevdes, var 
under semesterresor med familjen då avsteg gjordes om frestelsen blev för stor. Somliga 
upplevde att de behövde göra medvetna val trots vetskap om den felaktiga kostens 
skadeverkningar (Adams, 2003; Early et al., 2009; Rustveld et al., 2009). Personerna 
upplevde kostförändringar som hinder för umgänge med vänner. De kände sig annorlunda i 
jämförelse med andra och upplevde det besvärligt att behöva avstå från mat medan vännerna 
åt och drack. I vissa fall kunde personerna få förmaningar från vänner om vad de borde eller 
inte borde äta och detta ledde till att de upplevde att de inte kunde träffa sina vänner (Adams, 
2003; Oftedal et al., 2010; Penckofer et al., 2007; Rustveld et al., 2009). 

When you have diabetes, you stop seeing your friends on a regular basis. You’re 
not as happy as they are and you don’t share with them the parties you shared in 
the past. There are times that you feel inferior to them (Rustveld et al., p. 126). 

Relationerna med familj och vänner kunde i många fall upplevas utmanande och personerna 
uttryckte en stark önskan om ökad förståelse och stöd från familj och vänner så att personerna 
skulle lyckas med livsstilsförändringarna (Early et al., 2009; Ferrand et al., 2008). 

Upplevelser av att känna gemenskap 
Gemenskapen i olika sällskap upplevdes som positivt för att åstadkomma 
livsstilsförändringar. I matlagningssällskap, hjälptes personerna åt att tillaga välbalanserad 
mat som de sedan under avslappnade former avnjöt tillsammans (Oftedal et al., 2010). I ett 
motionssällskap träffades personerna för att promenera tillsammans, vilket upplevdes som 
tillfredsställande där de uppmuntrade varandra till att fortsätta motionera. Personerna i de 
olika sällskapen upplevde ökat självförtroende, en känsla av gemenskap där alla var jämlikar 
och benämnde sig i termer som ”vi”. De beskrev hur viktigt det var att få känna samhörighet 
med andra utanför familjekretsen och hur de kunde ge känslomässigt stöd åt varandra 
(Adams, 2003; Ferrand et al., 2008; Oftedal et al., 2010). 

I stayed alone at home and I felt so lonely. I got depressed. For me, meeting days 
are like holidays, you know?...Mutual aid…companionship…loyalty…before 
nobody helped me. This justifies continuing. Now, I talk to everybody, I laugh…I 
am so different from before… (Ferrand et al., 2008, p.516). 

Upplevelser av andlig karaktär 
Personerna upplevde att deras religion inspirerade dem att hålla sig fast till förändringarna. I 
kyrkan kunde de samtala om sin sjukdom och den ändrade livsstilen, vilket personerna 
upplevde positivt och de kände att Gud ville att de skulle lyckas (Early et al., 2009). 
Personerna upplevde att religionen hjälpte dem att hålla perspektiv i deras liv och de kunde 
tro på det bästa. Flera personer kände att styrka och hopp, som de fick från sin religion, tillät 
dem att ta itu med svårigheter, som förändringarna medförde. Några personer menade att tack 
vare sin tro och inre frid upptäckte de sina starka sidor, kunde stå emot frestelser och hoppas 
på en bättre framtid (Adams, 2003). 

“When I’m anxious, I pray to God to give me the strength to resist. Often I say to 
myself “I won’t do this,” and I don’t do it because the panic died down (Adams, 
2003, p. 262). 
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Hoppet ersatte dock inte viljan att ta eget ansvar över livsstilsförändringarna och personerna 
upplevde inte sig själva som passiva offer. De upplevde att Gud förväntade dem att ta hand 
om sig själva (Adams, 2003; Early et al., 2009). 

He [God] expects us to help ourselves. We should not do things that will hurt us 
(Adams, 2003, p. 262). 

Upplevelser av vårdpersonalens stöd 
Personerna upplevde kontinuerligt stöd från vårdpersonal, som viktigt. Det hjälpte dem att 
skapa motivation för att fortsätta genomföra livsstilsförändringarna. En del personer kände att 
de inte kunde stå ut med påfrestningen på egen hand och ständigt behövde läkarnas 
vägledning och bekräftelse (Early et al., 2009). 

I would put myself in the doctor’s hands so he would tell me what way to make 
changes because I do not feel capable to say ‘Well, I’m gonna do these changes on 
my own (Early et al., 2009, p. 377). 

Personerna upplevde också positiv påverkan på livsstilsförändringarna av klinikens 
vårdpersonal, som bestod av läkare, dietister, sjukgymnaster, sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter. De uppgav att dietistens insatser upplevdes som hjälpsamma när de 
behövde lära sig om kost (Gazmararianet al., 2009; Lohri-Posey, 2006). Personerna upplevde 
att deras relationer med sjukgymnaster baserades på ömsesidig respekt och vägledningen var 
av hög kvalité (Ferrand et al., 2008). När utbildningsmaterial upplevdes förvirrande eller 
otydligt angav de flesta personerna att de kontaktade klinikens sjuksköterskor för att få 
förklaring för att kunna fortsätta genomföra livsstilsförändringarna (Gazmararian et al., 
2009). Vårdpersonalens insatser upplevdes som mycket hjälpsamma till förändringar i 
livsstilen. Vårdpersonalen upplevdes tillgänglig, hade tid, framförde informationen stegvis, 
upplevdes som tålmodig och lyckades dessutom att skapa en positiv miljö för dialogen. Detta 
framkallade känsla av kontinuitet, säkerhet och uppmuntran (Ferrand et al., 2008; 
Gazmararian et al., 2009). Personerna som följde råd från vårdpersonal upplevde att det var 
lättare att genomföra livsstilsförändringar. Detta ledde till att de undvek ohälsosam mat i 
stora portioner och började äta mer balanserad kost. Samtidigt började personerna motionera 
och höjde stegvis sin nivå av fysisk aktivitet. Personerna upplevde att de kunde samordna 
sina insatser tack vare vårdpersonalens vägledning, göra dem hållbara och vara nöjda med 
resultat (Gazmararian et al., 2009). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Studiens syfte är att belysa hur personer med diabetes typ 2 kan beskriva upplevelser av att 
genomföra livsstilsförändringar. Valet att genomföra en litteraturstudie är relevant. Fördelen 
med litteraturstudien är att den bidrar till samlad kunskap inom området (Forsberg & 
Wengström, 2008; Friberg, 2006) och kan därmed vara användbar i evidensbaserad 
omvårdnad (Polit & Beck, 2011). Vetenskapliga artiklar baserade på studier med kvalitativ 
design har eftersträvats eftersom denna studie har fokuserats på personernas upplevelser, som 
är målet med kvalitativ forskning (Friberg, 2008; Willman et al., 2006). Det finns mycket 
forskning inom ämnet diabetes typ 2, vilket bekräftats genom pilotsökningar i elektroniska 
referensdatabaser. Detta har avgjort att en litteraturstudie med god vetenskaplig kvalité skulle 
kunna genomföras. 
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Referensdatabaserna CINAHL och MedLine har använts för artikelsökning. Hade andra 
databaser använts kunde detta troligen ha påverkat kombination av analyserade artiklar och 
därmed studiens resultat. Det har genomförts nästan dubbelt så många sökningar i CINAHL 
som i MedLine, vilket kan ha varit mindre bra, eftersom en del artiklar relevanta till studiens 
syfte kan ha förbisetts. Flera söktermer har använts i CINAHL än i MedLine och relevanta 
artiklar kan ha förbisetts och påverkat studiens resultat. Sökningarna i de två olika 
databaserna har ofta resulterat i samma träff av artiklar och detta bekräftar att de valda 
söktermerna var relevanta till studiens syfte. Strategin att kombinera sökningar med hjälp av 
booleska operatorer med fritextsökning har varit fördelaktig (Friberg, 2008, Willman et al., 
2006) eftersom ett större utbud av relevanta artiklar framkom, vilket underlättade urvalet. 
Användning av söktermer ”Qualitative studies” eller ”Qualitative research” har underlättat att 
direkt söka fram artiklar baserade på kvalitativa studier. Ändå kan det vara vanskligt att helt 
förlita sig på korrekt indexering (Polit & Beck, 2011) och en del värdefulla artiklar kan 
därmed ha förbisetts. Trots begränsningar har valet av elektroniska referensdatabaser 
tillsammans med sökstrategin gett fruktsamt resultat och fem vetenskapliga artiklar från 
vardera databasen har valts. 

Inklusionskriterierna har till syfte att ytterligare avgränsa sökningen så att materialet blir 
precist och hanterbart och de har definierats före artikelsökningen (Granskär & Höglund-
Nielsen, 2008; Willman et al., 2006). Artiklar med ursprung från västvärlden har eftersträvats 
eftersom i dessa länder utgår den rådande behandlingsstrategin för personer med diabetes typ 
2 ifrån samma principer, nämligen förändrade kostvanor och ökad fysisk aktivitet (American 
Diabetes Association [ADA], 2011; Hjelm et al., 2003; Sigal et al., 2004; Socialstyrelsen, 
2010; Virally, Blicklé, Girard, Halimi, Simon & Guillausseau, 2007). Artiklarna skulle vara 
publicerade efter år 2000 för att föra fram den senaste forskningen. I kvalitativ forskning har 
kontexten av människornas vardagliga liv stor betydelse för studiens resultat (Polit & Beck, 
2011). Forskningen inom diabetesområdet har utvecklats lavinartat under det senaste 
decenniet och synen på personens roll i utformningen av diabetesvården har förändrats 
radikalt (Agardh & Berne, 2009). Om artiklar publicerade tidigare än år 2000 eller artiklar 
från andra länder inkluderats skulle detta kunna påverka resultatet eftersom personernas 
upplevelser skulle spegla en annan kontext med den tidens uppfattningar om 
diabetesbehandling. Det har valts att endast söka artiklar publicerade på engelska eller 
svenska. Artiklarna på norska eller danska skulle kunna inkluderats, eftersom författarna har 
kunskaper i dessa språk. Det mesta vetenskapliga materialet är dock skrivet på engelska 
(Friberg, 2008), ändå kunde relevanta studier publicerade på andra språk missats. En annan 
begränsning vid sökningen har varit kravet att artiklarna skulle vara tillgängliga i full text och 
en del relevanta artiklar kan ha förbisetts och påverkat resultatet.  

Kvalitetsgranskningen försäkrar litteraturstudiens trovärdighet (Forsberg & Wengström, 
2008; Polit & Beck, 2011; Willman et al., 2006). Den har genomförts enligt CASP (PHRU, 
2010). En styrka med detta granskningsprotokoll är att de kriterier (giltighet (credibility), 
tillförlitlighet (dependability), konfirmerbarhet (confirmability) och överförbarhet 
(transferability)), som är specifika för bedömning av kvalitativa studiernas trovärdighet 
(Lincoln & Guba, 1985), är väl integrerade i CASP. En annan fördel är att CASP är skriven 
på engelska och genom att använda detta protokoll har författarna undkommit missförstånd, 
som kan förekomma när terminologi på olika språk blandas. Det har inte funnits några 
instruktioner om hur frågorna i CASP skulle poängsättas så författarna fick själva utforma ett 
poängsystem. Poängen översattes sedan till procentskala för att kvalitetsgradera artiklarna 
(Willmans et al., 2006). Kompatibiliteten av Willmans et al. procentskala med CASP kan 
ifrågasättas, vilket kan vara en nackdel. Om ett annat poängsystem och annorlunda 
kvalitetsskala valts eller processen genomförts av andra personer hade kvalitetsbedömningen 
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samt kombination av artiklarna varit annorlunda och därmed studiens resultat kunnat se 
annorlunda ut. Granskningen får större tyngd om den utförs av minst två oberoende granskare 
som sammanför sina tolkningar (Willman et al., 2006). Eftersom 14 av 16 artiklar granskats 
separat av författarna styrker detta studiens trovärdighet, eftersom författarna inte kunnat 
påverka varandra. 

De tio analyserade artiklarnas metoder har ursprung ur två olika traditioner inom kvalitativ 
forskning. Nio av artiklarna hör till den beskrivande grenen medan den tionde (Whittemore et 
al., 2002) baserar sig på den tolkande metodiken. Det finns oenighet bland forskarna om 
rimligheten av att kombinera studier som baserar sig på olika metodologiska traditioner (Polit 
& Beck, 2011), men författarna anser att kombinationen troligen inte har påverkat resultatet. 
Förekomsten av diabetes typ 2 är vanligare hos kvinnor (Agardh & Berne, 2009). I denna 
studie har sammanlagt 235 personer intervjuats, varav 137 var kvinnor och 98 män. I de 
valda artiklarna presenteras populationen med ett åldersintervall mellan 30 och 78 år med 
varierande socioekonomisk status, utbildningsnivå, yrkeskategorier, civilstånd och etnicitet. I 
kvalitativ forskning är det viktigt att specifikt leta efter människor med demografiska och 
andra skillnader som upplevt samma fenomen (Polit & Beck, 2011). Detta innebär att i de tio 
valda artiklarna fanns det omfattande beskrivningar av livsstilsförändringar typiska för denna 
grupp av personer, vilket styrker resultatets trovärdighet. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver noggrant analysförfarandet, vilket har lett till att 
analysen har varit lätthanterlig. De olika stegen i analysen har författarna genomfört separat 
för att minska bias och att därmed styrka resultatets trovärdighet. Två steg i analysen har varit 
mer krävande. Vid kondenseringen fanns det risk att missförstå det centrala i texten eftersom 
i detta steg har översättningen från engelska till svenska genomförts. Översättningen har 
gjorts med hjälp av engelsk-svenskt lexikon. Det har också varit en utmaning att namnge 
kategorierna och subkategorierna så att innehållet skulle kunna lyftas fram, vilket lösts 
genom återkoppling till den ursprungliga texten. För den kvalitativa analysen är det 
karakteristiskt att analysförfarandet genomförs så nära originaltexten som möjligt (Polit & 
Beck, 2011). Författarna har fokuserat på det manifesta innehållet, men viss risk för latenta 
inslag kan föreligga. De citat, som presenteras i resultatet, har behållits i det ursprungliga 
språket, nämligen engelska. 

Resultatdiskussion 
Beskrivningar av personernas upplevelser av att genomföra livsstilsförändringar ryms i fem 
kategorier: Upplevelser av kroppslig karaktär, Upplevelser av psykologisk karaktär, 
Upplevelser av social karaktär, Upplevelser av andlig karaktär och Upplevelser av 
vårdpersonalens stöd. Resultatet visar att genomförandet av livsstilsförändringar är en 
komplex process där de involverade personerna själva förändrar sina kost- och motionsvanor, 
vilket bekräftas av Moser, van der Bruggen, Spreeuwenberg och Widdershoven (2007). 
Resultatet kan kopplas till Orems (2001) omvårdnadsteori, där egenvård står i fokus och 
utförs av personerna på egen hand genom målinriktade aktiviteter i syfte att upprätthålla liv, 
hälsa och välbefinnande. 

Resultatet visar att personerna får kämpa med att införa nödvändiga livsstilsförändringar på 
grund av olika negativa kroppsliga upplevelser. I resultatet framkommer upplevelser av 
hunger som är svår att bemästra och är den primära orsaken till andra hinder såsom frestelser 
att äta stora mängder mat och svårigheter att avstå från ohälsosam kost och att anpassa 
portionsstorlek och detta verifieras av Dye, Haley-Zitlin och Willoughby (2003), Hall, Joseph 
och Schwartz-Barcott (2003), Lawton, Ahmad, Hanna, Douglas, Bains och Hallowell (2008), 
Peel, Parry, Douglas och Lawton (2005) och Savoca, Miller och Quandt (2004). De negativa 
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kroppsliga upplevelserna i samband med fysisk aktivitet, såsom smärta, trötthet och svaghet, 
vilka framkommer i resultatet, bekräftas som begränsningar till livsstilsförändringar i Dye et 
al. (2003), Hall et al. (2003), Korkiakangas et al. (2009) och Savoca et al. (2004). 
Socialstyrelsen (2010) framhäver att det är viktig att uppmärksamma hindren, som 
uppkommer under livsstilsförändringsprocessen. Dessa hinder kan igenkännas enligt Orems 
(2001) teori som egenvårdsbrister, vilket betyder att egenvårdskapaciteten blir mindre än 
egenvårdskrav. Orem lägger tonvikten på att sjuksköterskan behöver identifiera dessa brister 
för att balansera personernas egenvårdskapacitet med egenvårdskrav och planera praktiska 
handlingar utifrån personernas aktuella egenvårdskapacitet, alltså att egenvårdskrav behöver 
anpassas till personernas aktuella förmåga (Orem, 2001). 

Denna studies resultat visar tydligt att personer med diabetes typ 2 upplever brist på stöd från 
familjen och vänner, vilket försvårar livsstilsförändringar. Personerna upplever svårigheter att 
följa sina kostförändringar vid familjemiddagar, under semesterresor och i umgänge med 
vänner, då personerna utsätts för frestelser. I resultatet läggs tonvikten nästan enbart på hur 
dessa upplevelser påverkar kostförändringar i negativ riktning vilket bekräftas av Hall et al. 
(2003) och White, Terry, Troup och Rempel (2007). I motsats till detta fynd visar Cheng och 
Boey (2000), Jones et al. (2003), Moser et al. (2008), Savoca et al. (2004) och White et al. 
(2007) att närståendes stöd spelar en stor roll för genomförande av livsstilsförändringar samt 
att familjen och vännerna kan bistå på olika sätt. Familjens och vännernas betydelse kan 
kopplas till ett av Orems (2001) universella egenvårdsbehov, där personernas mänskliga 
funktion och utveckling samt önskan av att vara normal behöver stödjas med hjälp av den 
närmaste sociala kretsen. Avsaknad av detta stöd samt konflikter med närstående minskar 
personernas egenvårdkapacitet. I detta fall blir det aktuellt för sjuksköterskan att försöka 
skapa stödjande/undervisande omvårdnadssystem för personer med diabetes typ 2, där 
familjen och nära vänner ska inkluderas och bli delaktiga (Orem, 2001).  

Resultatet visar en enhetlig bild där personerna beskriver upplevelserna av vårdpersonalens 
stöd till livsstilsförändringar i positiva ordalag. Studier av Dye et al. (2003), Lawton et al. 
(2008), Moser et al. (2008), Pooley et al. (2001) och Song (2010) bekräftar denna studies 
resultat, där vårdpersonalen har tid, visar engagemang, ofta utgår från personernas 
individuella förutsättningar och fungerar som en viktig inspirations- och informationskälla. I 
motsats till detta finner Dye et al. (2003), Lawton et al. (2008) och Vermeire et al. (2003) att 
brister i vårdpersonalens bemötande försvårar personernas genomförande av 
livsstilsförändringar. Agardh och Berne (2009) samt Wikblad (2006) gör gällande att 
personerna genomför livsstilsförändringarna genom egenvård och vårdpersonalens uppgift 
blir att uppmärksamma personernas individuella behov, samt att utbilda och vägleda dem. 
Orem (2001) betonar att sjuksköterskan bör respektera personen som ett subjekt med en fri 
vilja att acceptera eller vägra föreslagna åtgärder. Ändå behöver sjuksköterskan vara objektiv 
och utforma omvårdnaden så att egenvården utgår från personernas egenvårdsbehov och de 
kan balansera rekommenderade insatser med sin egenvårdskapacitet. Genom dessa 
handlingar bidrar sjuksköterskan till personernas livskvalité, hälsa och välbefinnande och 
omvårdnaden baseras på ett holistiskt synsätt, där personernas fysiska, psykologiska, andliga 
och sociala aspekter uppmärksammas (Orem, 2001). Enligt Kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjusköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska omvårdnaden präglas av helhetssyn och 
etiskt förhållningssätt. I sjuksköterskans ansvar ingår att hon ska motivera personerna till 
förändrad livsstil, samt identifiera och bedöma personernas resurser och förmåga till 
egenvård (Socialstyrelsen, 2005). 
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SLUTSATS 
Studiens resultat belyser att livsstilsförändringarna inte enbart påverkar den fysiska kroppen 
hos personer utan omfattar psykologiska, sociala och andliga aspekterna av personernas liv 
och därmed behöver människan ses som en odelbar enhet i vårdsammanhang. Hälso- och 
sjukvården bör erbjuda personcentrerad vård, där personernas önskningar, behov och 
förväntningar tillgodoses utifrån fysiska, psykologiska, sociala och existentiella dimensioner. 
Orems (2001) omvårdnadsteori utgår från samma principer och kan väl implementeras i 
denna typ av omvårdnad. Kosten är starkt knuten till personernas familjeliv och därför är det 
angeläget att inkludera närstående i kostundervisningen. Inom fysisk aktivitet är det viktigt 
att erbjuda hjälp med att forma grupper där personer känner gemenskap och stöttning från 
andra i samma situation. Vid behov bör sjuksköterskan initiera till tvärprofessionell vård, där 
andra yrkeskategorier med olika kompetens samarbetar kring personen med diabetes typ 2 
och dennes omgivning. Det finns gedigen forskning med empiriska studier baserade på 
kvantitativ så väl som kvalitativ design inom diabetesområdet. För att ytterligare öka 
förståelsen för vad som kan påverka personer med diabetessjukdomen, behövs det fler 
systematiska litteratursammanställningar inom den kvalitativa forskningen så att 
personcentrerad vård blir evidensbaserad. 
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Bilaga 1 Artikelsökning 1(2) 

Sökning i CINAHL 

Datum Sökord Typ av sökning Antal träffar, 
lästa titel och 
abstrakt 

Lästa 
övergripande 
resultat 

Granskade 
artiklar 

Valda för 
analys 

2011-03-29 Diabetes mellitus, Non-Insulin-Dependent AND 
Life Style Changes AND Qualitative Studies 

CINAHL headings 8 4 1 0 

2011-03-29 Diabetes  AND Life Style Changes AND 
Qualitative 

Fritextsökning 16 1 0 0 

2011-03-29 Diabetes mellitus, Non-Insulin-Dependent AND 
Self Care AND Qualitative Studies 

CINAHL headings 61 11 3 3 

2011-03-30 Diabetes mellitus, Non-Insulin-Dependent AND 
Physical activity AND Qualitative Studies 

CINAHL headings 5 1 1 1 

2011-03-30 Diabetes AND Physical activity AND Qualitative Fritextsökning 38 2 0 0 

2011-03-30 Diabetes mellitus, Non-Insulin-Dependent AND 
Exercise AND Qualitative Studies 

CINAHL headings 15 2 0 0 

2011-03-30 Diabetes AND Exercise AND Qualitative  Fritextsökning 49 2 0 0 

2011-03-30 Diabetes mellitus, Non-Insulin-Dependent AND 
Diet AND Qualitative Studies 

CINAHL headings 10 2 0 0 

2011-03-30 Diabetes AND Diet AND Qualitative Fritextsökning 108 3 1 1 



 

 

Bilaga 1 Artikelsökning 2(2) 

Sökning i CINAHL forts. 

Datum Sökord Typ av sökning Antal träffar, 
lästa titel och 
abstrakt 

Lästa övergripande 
resultat 

Granskade 
artiklar 

Valda för 
analys 

2011-03-31 Diabetes mellitus, Non-Insulin-Dependent AND 
Health Behavior AND Qualitative Studies 

CINAHL headings 10 1 1 0 

2011-03-31 Diabetes AND Health Behavior AND Qualitative Fritextsökning 41 1 1 0 

 
Sökning i MedLine 

Datum 

 

Sökord Typ av sökning Antal träffar, 
lästa titel och 
abstrakt 

Lästa övergripande 
resultat 

Granskade 
artiklar 

Valda för 
analys 

2011-03-30 Dibetes Mellitus, Type 2 AND Life Style AND 
Qualitative Research 

MESH termer 10 4 2 2 

2011-03-30 Dibetes Mellitus, Type 2 AND Exercise AND 
Qualitative Research 

MESH termer 4 0 0 0 

2011-03-30 Dibetes AND Exercise AND Qualitative Fritextsökning 89 2 2 0 

2011-03-30 Dibetes Mellitus, Type 2 AND Diet AND 
Qualitative Research 

MESH termer 3 0 0 0 

2011-03-30 Dibetes AND Diet AND Qualitative Fritextsökning 150 2 2 1 

2011-03-31 Dibetes AND Life Style AND Qualitative Fritextsökning 64 3 2 2 
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Författare/ Tidskrift/ 
År/ Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitetsbedömning 

Adams, C. R. 
Journal of Transcultural 
Nursing 
2003 
USA 

Lessons Learned from 
Urban Latinas with Type 
2 Diabetes Mellitus 

The aim of the study was to 
investigate the meaning of 
the experiences of Latinas 
diagnosed with Type 2 
diabetes. 

Qualitative method. 
Descriptive 
phenomenology. 
Individual in-depth 
interviews. 
n=13 (female, white 
Hispanics). 
Age 30-70. 

Six themes emerged from the 
analysis: stress as a cause and 
effect; too little, too late; 
profound sadness, diabetic 
anger, and loss of control; 
obsession with diet; life under 
a magnifying glass; and 
religion as a lifeline. 

God 

Early, K. B., Schultz, J.A., 
& Corbett, C. 
Journal of Transcultural 
Nursing 
2009 
USA 

Assessing Diabetes 
Dietary Goals and Self-
Management Based on In-
Depth Interviews With 
Latino and Caucasian 
Clients With Type 2 
Diabetes 

The aims of the study were 
to identify behaviors used 
in diabetes self-
management, including 
changes in foods and meal 
patterns, grocery shopping, 
and food preparation, and to 
describe motivators and 
barriers to dietary strategies 
and meal plan adherence. 

Qualitative method. 
Content analysis. 
Individual semi 
structured in-depth 
interviews. 
n=18 (male=2, 
female=16; white 
Hispanics and 
Caucasians; low-income 
level). 
Age 30-69. 

Results showed current and 
future goals, influencing 
factors, and motivators and 
barriers to dietary modification 
for diabetes management. 
Results contribute to future 
survey development and 
understanding how to optimize 
diabetes education for these 
populations. 

God 

Ferrand, C., Perrin, C., & 
Nasarre, S. 
Health and Social Care in 
the Community 
2008 
France 

Motives for regular 
physical activity in 
women and men: a 
qualitative study in French 
adults with type 2 
diabetes, belonging to a 
patients´ association 

The aim of the study was to 
examine perceived motives 
for regular physical activity 
in male and female 
individuals with Diabetes 
Type 2 who were involved 
in one patients’ association. 

Qualitative method. 
Inductive content 
analysis. 
Individual semi 
structured in-depth 
interviews. 
n= 23 (male=9, 
female=14; Caucasians; 
god income level). 
Age 35-78. 

Results showed that 
participants reported intrinsic 
motives such as enjoyment, 
interest, fun, stimulation and 
highlighted gender differences. 

God 
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Författare/ Tidskrift/ 
År/ Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitetsbedömning 

Gazmararian, J.A., 
Ziemer, D.C., & Barnes, 
C. 
The Diabetes Educator 
2009 
USA 

Perception of Barriers to 
Self-care Management 
Among Diabetic Patients 

The aim of the study was to 
explore individual, 
educational, and system 
barriers that limit low-
income diabetes patients’ 
ability to achieve optimal 
diabetes self-care. 

Qualitative method. 
Thematic analysis. 
Focus groups. 
Interviews with open-
ended and probe 
questions. 
n=35 (male=23, 
female=12; African 
Americans, Caucasians, 
white Hispanics; various 
income level). 
Over 18 years of age 
(mean age 48-58). 

In terms of individual barriers, 
the emotional toll from the 
diagnosis of and lifestyle 
changes to treat diabetes was a 
recurrent theme. The educational 
barriers were failure to recognize 
the risks and consequences of an 
asymptomatic condition.  
Finally, several system barriers 
were identified. 

God 

Lohri-Posey, B. 
Family Community 
Health 
2006 
USA 

Middle-Aged 
Appalachians Living With 
Diabetes Mellitus 

The aim of the study was 
that understanding of the 
experiences of low-income 
Appalachians living with 
type 2 diabetes mellitus was 
needed to provide culturally 
sensitive care. 

Qualitative method. 
Descriptive 
phenomenology. 
Individual in-depth 
interviews. 
n=13 (male=6, 
female=7; Caucasians; 
low-income level). 
Age 34-63. 

Four themes were identified: 
achieving a balance between diet 
and family needs, adapting to 
fluctuations in energy levels, 
balancing family relationships 
with self-reliance, and dealing 
with the uncertainty of future 
health. Nurses working with 
low-income adults in Appalachia 
need to provide family-centered 
diabetes education to meet the 
cultural needs of this group. 

God 
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Författare/ Tidskrift/ 
År/ Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitetsbedömning 

Malpass, A., Andrews, R., 
& Turner, K.M 
Patient Education and 
Counceling 
2009 
UK 

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

The aim was to explore 
patients newly diagnosed 
with Type 2 Diabetes 
Mellitus experiences of 
making single or multiple 
changes. 

Qualitative method. 
Thematic analysis. 
Individual interviews 
using topic guide. 
n=30 (male=12, 
female=18, Caucasians; 
various income level). 
Age 40-72. 

Findings suggest providing diet 
and physical activity information 
together encourages patients to 
use physical activity in strategic 
ways to aid disease management 
and that patients find 
undertaking multiple lifestyle 
changes helpful.  

God 

Oftedal, B., Karlsen, B., 
& Bru, E. 
Journal of Clinical 
Nursing 
2010 
Norway 

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

The aim of the study was to 
identify life values in adults 
with type 2 diabetes and to 
describe their experiences 
of how these values may 
influence self-regulation 
behaviors. 

Qualitative method. 
Content analysis. 
Focus groups. 
Semi structured 
interviews. 
n=19 (male=12, 
female=7; Caucasians; 
god income level). 
Age 30-65. 

The findings revealed six 
themes: maintaining health and 
longevity, a feeling of bodily 
well-being, preserving a positive 
body image, self-determination, 
maintaining the ability to work 
and belonging. The results 
reflect the fact that many life 
values have a major influence on 
self-regulation behaviors. 

God 

Penckofer, S., Ferrans, 
C.E., Velsor-Friedrich, B., 
& Savoy, S. 
The Diabetes Educator 
2007 
USA 

The Psychological Impact 
of Living With Diabetes: 
Women´s Day-to-Day 
Experiences 

The aim of the study was to 
understand the feelings of 
depression, anxiety, and 
anger experienced by 
women with type 2 diabetes 
and the impact these 
feelings have on their 
overall quality of life. 

Qualitative method. 
Inductive content 
analysis. 
Focus groups. 
Interviews using topic 
guide. 
n= 41 (female; African 
Americans, Caucasians). 
Age 41-68. 

Five themes were revealed: 
struggling with the changing 
health situation; encountering 
challenges in relationships with 
self, family, and others; 
worrying about the present and 
future; bearing multiple 
responsibilities for self and 
others; and choosing to take a 
break. There were more 
similarities than differences 
noted by race. 

God 
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Författare/ Tidskrift/ 
År/ Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitetsbedömning 

Rustveld, L.O., Pavlic, 
V.N., Jjbaja-Weiss, M., 
Kline, K.N., Gossey, J.T., 
& Volk, R.J. 
Patient Preference and 
Adherence 
2009 
USA 

Adherence to diabetes 
self-care behaviors in 
English- and Spanish-
speaking Hispanic men 

The aim of the study was to 
elicit attitudes, attributions, 
and self-efficacy related to 
diabetes self-care in both 
English- and Spanish-
speaking Hispanic men. 

Qualitative method. 
Thematic analysis. 
Focus groups. 
Interviews using open-
ended and probe 
questions. 
n= 34 (male, white 
Hispanic; low income 
level). 
Over 18 years of age 
(mean age 54,9). 

Participants could describe their 
medication and lifestyle 
regimens. Lack of skills on how 
to incorporate diet and regular 
physical activity into daily 
living, lack of will power, and 
reluctance to change culturally 
rooted behaviors emerged as 
significant barriers to diabetes 
self-management. 

God  

Whittemore, R., Chase, 
S.K., Mandle, C.L., & 
Roy, S.C. 
Nursing Research 
2002 
USA 

Lifestyle Change in Type 
2 Diabetes A Process 
Model 

The aim of the study was to 
understand the process of 
integrating type 2 diabetes 
treatment recommendations 
into an existing lifestyle. 

Qualitative method. 
Interpretive analysis. 
Individual in-depth 
interviews. 
n=9 (female; 
Caucasians; god income 
level). 
Over 18 years of age 
(mean age 61,7). 

Challenges to the process of 
integrating lifestyle change 
included reconciling emotions, 
composing a structure, striving 
for satisfaction, exploring self 
and conflicts, discovering 
balance, and developing a new 
cadence to life. These challenges 
required acknowledgment in 
order for participants to progress 
toward integration. 

God  

 
 



 

 

Bilaga 3 Exempel på analysförfarandet 1(3) 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori Subkategori 

The majority experienced that exercise could cause bodily 
discomfort, weakness and fatigue. Some participants also 
mentioned that expectations of negative bodily sensations 
could prevent them from engaging in physical exercise 
(Oftedal et al., 2010). 

Personer upplevde att motion kan 
orsaka kroppsliga obehag 
(svaghet och trötthet), samt att 
dessa förväntningar kan hindra 
dem från att delta i fysisk träning. 

Svaghet, trötthet Upplevelser av 
kroppslig karaktär 

 

feeling full after every meal was an important expectation, 
some men resented having to follow a diet, because they felt 
deprived, some men found it difficult to eat several small 
meals throughout the day (Rustveld et al., 2009). 

Känna sig mätt var viktigt. Känsla 
av att bli berövad upplevdes som 
hinder till kostförändringar. 
Svårigheter att äta små måltider 
ofta. 

Viktigt att vara 
mätt 

Upplevelser av 
kroppslig karaktär 

 

Those participants who were incorporating a more regimented 
approach to eating talked a lot about early struggles with 
frustration, complexity, and the overall structure. This 
consuming attention to food was annoying (Whittemore et al., 
2002). 

Frustration upplevdes när dieten 
kontrollerades hårt. Matfixering 
upplevdes irriterande. 

Frustration, 
irritation 

Upplevelser av 
psykologisk karaktär 

Upplevelser av 
känslomässiga 
utmaningar 

This theme addressed the need by women to have moments of 
relief from their diabetes regimen. They referred to it as 
taking a “diabetic break” or “diabetic holiday” to feel better 
“At my house, my husband is diabetic also, and once a month 
we pretend we’re not diabetic. We go out, we eat what we 
want . . . and then we’re good the rest of the month. But one 
time a month we just splurge and we feel so much happier. 
You just need that, a mini-vacation” (Penckofer et al., 2007). 

Behov av att vara befriad från 
diabeteskost. 

Planerat 
diabetes avbrott. 

Upplevelser av 
psykologisk karaktär 

Upplevelser av 
självbestämmande 
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Meningsenhet Kondensering Kod Kategori Subkategori 

This value (maintaining health and longevity) was also 
expressed by the wish to see their children and grand-children 
grow up, which motivated them to remain healthy (Oftedal et 
al., 2010). 

En önskan om att se sina barn och 
barnbarn växa upp motiverade 
personerna att förbli friska. 

Motivation till 
hälsa 

Upplevelser av 
psykologisk karaktär 

Upplevelser av 
välbefinnande och hälsa 

Participants believed the diagnosis of diabetes had changed 
social relationships, at times even infantilizing them. Even 
their younger children now felt free to counsel them regarding 
what they should and should not eat(Adams, 2003). 

Sociala relationer förändrades och 
personer blev ibland behandlade 
som barn. Yngre barn rådde dem 
om hur de bör och inte bör äta. 

Yttrande från 
barn 

Upplevelse av social 
karaktär 

Upplevelser av 
utmaningar i relationer 

The peer support group does not only represent a group 
activity, but a place where people with diabetes can socialise; 
talk about their problems, fears and anxieties; or have 
communication with someone outside the family who can 
also share their experiences. They described how they felt 
more ‘respected, accepted and much-valued’. Moreover, the 
peer support group enables the involvement of individuals to 
think in terms of ‘we’ (Ferrand et al., 2008). 

Att tillhöra en grupp upplevdes 
som en plats där personer med 
diabetes kunde umgås, prata med 
någon utanför familjen. De kände 
sig respekterade, accepterade och 
uppskattade. Gruppen gjorde att 
personer tänkte i termer av "vi". 

Vikten av att 
tillhöra 
gemenskap 

Upplevelse av social 
karaktär 

Upplevelser av att känna 
gemenskap 

Most (participants) had followed the advice of doctors, 
nurses, and nutritionists by avoiding unhealthy foods in large 
portions and in balance. Simultaneously, they started or raised 
their level of physical activity. Study participants who made a 
concerted and sustained effort to change to a healthier life 
approach seemed satisfied with the results, especially as it 
pertained to weight loss (Gazmararian et al., 2009). 

Personer följde råd från 
vårdpersonal om hälsosam kost 
och motion. Personer som satsade 
på livsstilsförändringar verkade 
nöjda med resultatet 

Att följa 
vårdpersonals 
råd 

Upplevelser av 
vårdpersonalens stöd 
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Meningsenhet Kondensering Kod Kategori Subkategori 

Several Latinos reported that their religious beliefs inspire 
them to not only follow their meal plan but also follow all 
diabetes self-care regimens as directed. They mentioned that 
having diabetes discussed at church made them feel better 
about having diabetes and made them feel as though God 
wanted them to succeed (Early et al., 2009). 

Personer inspirerades av sin 
religion för att fortsätta med 
förändringar. Att kunna prata i 
kyrkan gjorde att de mådde bättre 
och att de kände att Gud ville att 
de skulle lyckas. 

Religiöst stöd Upplevelser av andlig 
karaktär 
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