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Abstrakt 
Bakgrund: Vid typ 2 diabetes förekommer en minskad insulinproduktion samtidigt 

som cellerna i kroppen inte är lika känsliga för insulinet. Livsstilsförändring är den 

främsta behandlingen vid typ 2 diabetes i form av fysisk aktivitet, kostförändringar och 

rökstopp. Litteraturstudien grundar sig i Orems omvårdnadsteori.  

Syfte: Syftet var att beskriva erfarenheter av livsstilsförändringar hos individer med typ 

2 diabetes.  

Metod: Metoden grundar sig i en systematisk litteraturstudie och sökningarna gjordes i 

Cinahl, PubMed och Psycinfo varav 11 artiklar inkluderades i resultatet. I analysen 

urskiljdes skillnader och likheter som bildade koder och slutligen kategorier.  

Resultat: Resultatet grundar sig i fyra kategorier: Kunskapens betydelse, Hantera 

egenvård, Svårigheter med egenvård och Relationers betydelse. Resultatet visade hur 

kunskap spelade en stor roll för livsstilsförändring. Det framgick olika sätt i hur 

individer utför egenvård och hur svårigheter uppstod i samband med kost, motion och 

medicinering. Relationer och stöd från bland annat familj och vänner spelade en viktig 

roll för individens livsstilsförändring.  

Slutsats: Det råder en stor kunskap- och egenvårdsbrist där sjuksköterskan har ett 

betydelsefullt ansvar gällande individanpassad information och stöd inom egenvård. En 

förbättring i form av individanpassad information och stöd är något som har stor 

efterfrågan och behov i dagens samhälle. 

 

Nyckelord 
Typ 2 diabetes, livsstilsförändring, erfarenhet, egenvård. 
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1 Inledning 
Allt fler individer förblir stillasittande, överviktiga och utvecklar typ 2 diabetes. Detta är 

riskfaktorer för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom som i världen är den vanligaste 

dödsorsaken. I två av tre fall drabbas individer med typ 2 diabetes av hjärt-kärlsjukdom 

(Hjärt- & lungfonden, 2017). I författarnas framtida sjuksköterskeprofession kommer 

författarna dagligen möta individer som har typ 2 diabetes. I den kliniska verksamheten 

har författarna sett att fokus främst ligger på medicinering och att mindre fokus läggs på 

hur sjuksköterskan kan hjälpa individen till att genomgå en livsstilsförändring. För att 

sjuksköterskan lättare ska kunna hjälpa individer med egenvård är det viktigt att förstå 

individers erfarenheter efter att ha genomgått en livsstilsförändring eftersom 

erfarenheter ser olika ut. Förändring inom egenvård är nödvändigt och genom att beakta 

olika erfarenheter kan sjuksköterskan bli upplyst om vad som är vanligt förekommande 

och på så sätt bli bättre i sin profession. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus förekommer i olika former däribland typ 1 och typ 2. Gemensamt för 

dessa former är att sockerhalten i blodet är förhöjt. Förekomsten av typ 2 diabetes blir 

idag allt vanligare (Engdahl, 2005). I Sverige beräknas 350 000 personer ha diabetes 

och av de som har sjukdomen beräknas 90 procent ha typ 2 (Graue & Skajfeld, 2013). 

Typ 2 diabetes är ärftligt betingad och mer än 15 procent beräknas ha anlag för 

utveckling. I de fall ärftlighet förekommer är livsstilen i form av hur individer väljer 

mat, förekomst av stillasittande och kroppsvikt av betydelse för om generna väcks till 

liv. Alkoholkonsumtion, för lite motion, för lite antioxidanter och för mycket snabba 

kolhydrater spelar roll för att utveckla typ 2 diabetes (Sundin, 2008). Diagnosen sjunker 

lägre i åldrarna, varför är ännu inte helt fastställt. En orsak kan vara att övervikt är ett 

växande problem i Sverige då hälften av männen och en tredjedel av kvinnorna som är 

mellan 16-84 år är överviktiga eller har fetma (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Vid typ 1 diabetes angriper immunförsvaret cellerna i bukspottkörteln. Bukspottkörteln 

slutar då bilda insulin och cellerna i kroppen kan inte tillgodose sockret från blodet. 

Därmed stannar sockret kvar i blodet och blodsockernivån stiger (Bendt, 2017a). Till 

skillnad från typ 1 diabetes finns fortfarande insulinproduktion vid typ 2 diabetes. Den 

egna insulinproduktionen är dock minskad samtidigt som cellernas känslighet för 
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insulin är nedsatt. Insulin är det som i vanliga fall hjälper upptaget av socker (Haug, 

Bjålie, Sand & Sjaastad, 2007). 

  

Insjuknandet i typ 2 diabetes sker smygande och blodsockret ökar gradvis under flera 

år. Det är inte ovanligt att en individ har sjukdomen under en längre tid innan diagnosen 

fastställs. Blodsockervärden som ligger över det normala värdet men som ännu inte har 

passerat gränsen för diagnos, kallas förstadier till typ 2 diabetes. Vanliga symtom är 

törst, ökade urinmängder och ökad trötthet. Synförändringar kan även upplevas men då 

är blodsockret ofta väldigt högt över gränsen för diagnostisering (Socialstyrelsen, 

2009). Fastställandet av typ 2 diabetes görs bland annat genom blodprover. Ett förhöjt 

blodsockervärde under fasta under upprepade gånger är tecken på diabetes. C-peptid är 

ett hormon som vid typ 1 diabetes förekommer i låga värden och vid typ 2 diabetes i 

högre värden som kan urskilja de två typerna. HbA1c är ett annat värdefullt blodprov 

som mäter långtidssockret i blodet under två-tre månader (Ericson & Ericson, 2008). 

 

 

2.2 Komplikationer 

Faktorer som övervikt, framför allt bukfetma, hypertoni, hyperlipidemi och 

insulinresistens ökar risken att drabbas av typ 2 diabetes. Samtliga faktorer ingår i det 

metabola syndromet (Billing, 2012). Drabbas individen av det metabola syndromet ökar 

risken för att insjukna i hjärt-kärlsjukdom och risken att dö i förtid. Stillasittande ger 

många negativa risker och en av dessa risker är det metabola syndromet. För att inte 

drabbas av det metabola syndromet är det av vikt att individer sitter mindre och rör på 

sig mer (Alspach, 2015). Vid typ 2 diabetes förekommer en rad olika följdsjukdomar. 

Den allvarligaste komplikationen är att åderförfettning av pulsådror sker i en snabbare 

takt. Det innebär att det bildas lagringar på blodkärlens insida och det blir svårare för 

blodet att passera. Individerna kan av detta få kärlkramp samt blodproppar som kan leda 

till hjärtinfarkt och stroke. Individer kan även få skador i de små blodkärlen som 

påverkar ögon, njurar och fötter (Bendt, 2017b). Individer som har typ 2 diabetes och 

som drabbas av en hjärtinfarkt har två gånger så hög risk för dödlighet än de som inte 

har typ 2 diabetes och som drabbas av hjärtinfarkt. De som har typ 2 diabetes och har 

drabbats av hjärtinfarkt har även en ökad risk att få hjärtinfarkt igen (Billing, 2012). 
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2.3 Behandling 

Vid typ 2 diabetes är livsstilsförändringar den primära behandlingen 

(Diabetesförbundet, 2016). Behandlingen inleds med förändrade kost- och 

motionsvanor. Vid kostbehandling är målet främst viktnedgång (Attvall, 2017). Det 

mest effektiva sättet att öka cellernas känslighet för insulin är fysisk aktivitet. Cellerna 

tar då snabbare upp sockret från blodet och blodsockret minskas. Om en individ gör 

livsstilsförändringar kan behovet av blodsockersänkande läkemedel skjutas upp med 

flera år. Det är vanligt att trots en livsstilsförändring så behövs så småningom 

blodsockersänkande läkemedel och till sist även insulin tas till (Bendt, 2017b).  

 

2.4 Livsstilsförändring 

De viktigaste livsstilsförändringarna kan göras själv och handlar om att ändra 

levnadssättet. I dessa ändringar ingår rökstopp, viktnedgång, ökad fysisk aktivitet och 

förbättring av kosten. Utvecklingen av typ 2 diabetes kan fördröjas med hjälp av 

livsstilsförändring även om individer drabbats av förstadier till typ 2 diabetes 

(Socialstyrelsen, 2009).  

  

När diagnosen typ 2 diabetes fastställs blir de flesta chockade och tar diagnosen på 

största allvar. En del förstår allvaret i diagnosen och vet hur svårt det är att kontrollera 

sjukdomen. Trots detta bestämmer sig många för att försöka ta kontroll över sjukdomen. 

En del som diagnostiserats med typ 2 diabetes känner en skuld över tidigare livsstil som 

kunnat vara en bidragande faktor till sjukdomsutvecklingen. Många relaterar diagnosen 

till övervikt, dålig livsstil och lathet (Crowe, Whitehead, Bugge, Carlyle, Carter & 

Maskill, 2017). 

  

Individer med typ 2 diabetes måste själva ta ansvar för att genomgå de 

livsstilsförändringar som är nödvändiga. Det krävs mycket arbete för att acceptera och 

anpassa livsstilen efter diagnosen. De som har stark självdisciplin har lättare att 

genomgå de livsstilsförändringar som krävs (O'Brien, van Rooyen & Ricks, 2015). 

Individer ser ofta sjukdomen utifrån dess konsekvenser i vardagslivet och förväntas 

vidta åtgärder så som livsstilsförändringar för att i framtiden undvika komplikationer. 

Åtgärderna kan ibland upplevas som negativa och påverka den personliga friheten 

(Lundman, 2012). Erfarenhet beskrivs som något som har blivit erfaret i en slags 

erfarandeakt. Det som subjektet erfar blir en slags betydelse för personen (Friberg & 
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Öhlen, 2012). I detta arbete benämns erfarenhet som något som en individ har erfarit 

inom livsstilsförändring och inte enbart föreställningar om dessa. 

 

2.5 Sjuksköterskans roll 

Begreppet egenvård innefattar allt som individer själva gör för att må bra trots att de har 

drabbats av en livslång sjukdom. Det kan vara att minska övervikt, att motionera mer 

och att ha en god blodsockerkontroll (Wikblad, 2012). Att identifiera samt bedöma en 

individs resurser och förmåga att utföra egenvård samt undervisa en individ i syfte att 

främja hälsa ingår i allmänsjuksköterskans uppgifter. Vården bör vara patientcentrerad 

och det är önskvärt med en tillfredsställande interaktion mellan individ och 

allmänsjuksköterska (Boström, Isaksson, Lundman, Granheim & Hörnsten, 2014). 

Allmänsjuksköterskan står för råd och stöd till vardags även om den största delen av 

egenvården sker själv. Individer med typ 2 diabetes har rätt till att träffa en 

diabetessjuksköterska med specialutbildning. (Bendt, 2017b). Diabetessjuksköterskan 

har den primära rollen i diabetesteamet för att egenvården och därmed välbefinnandet 

ska bli så bra som möjligt. När problem uppstår bör diabetessjuksköterskan finnas till 

hands för att kunna ge trygghet och råd (Sörman, 2012). I detta arbete benämns 

allmänsjuksköterska som sjuksköterska. 

 
3 Teoretisk referensram 
Dorothea Orems teori om egenvård ligger till grund för denna litteraturstudie. 

Författarna fann den teoretiska referensramen relevant till litteraturstudien eftersom när 

individer genomgår en livsstilsförändring görs förändringar inom egenvården. Egenvård 

kan vara fysisk aktivitet, kost eller medicinering, samtliga är vanligt förekommande i 

livsstilsförändringar. Orem (2001) beskriver egenvård som en handling av individer 

som har förmågan och befogenhet att använda lämpliga och giltiga åtgärder för att 

kunna reglera sin egen funktion. Egenvård beskrivs som ett medel för att styra både 

externa och interna faktorer som kan påverka personliga utvecklingsprocesser och bidra 

till personligt välbefinnande. När den utförs på ett effektivt sätt bidrar egenvården till 

mänskliga strukturer som integritet, mänsklig utveckling och mänsklig funktion (Orem, 

2001).  

 

Orem (2001) utvecklade en allmän omvårdnadsteori som består av tre delteorier: teorin 

om omvårdnadssystemet, teorin om egenvård och teorin om egenvårdsbrist. Teorin om 
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omvårdnadssystemet beskrivs som den förenande teorin då teorin om egenvård och 

teorin om egenvårdsbrist ingår i omvårdnadssystemet. Omvårdnadssystemet beskriver 

och förklarar relationen mellan individer och sjuksköterskan och varför denna relation 

måste upprätthållas för att skapa en tillfredsställande och god omvårdnad. Omvårdnaden 

bör vara personcentrerad och sjuksköterskan har en viktig roll att stödja individer. 

Teorin om egenvård beskrivs som individens lärda och medvetna handling vilken är 

viktig för att upprätthålla hälsa, liv, välbefinnande och utveckling. Egenvård handlar om 

en individs förmåga att ta hand om sig själv där individer i vissa fall är i behov av 

omvårdnad. Egenvårdsteorin beskriver även hur och varför individer bryr sig om sig 

själva. Den tredje teorin om egenvårdsbrist beskriver och förklarar varför individer kan 

hjälpas genom omvårdnad. Här beskrivs förhållandet mellan individens 

handlingsförmåga och krav på omvårdnad. Den handlar om olika individers 

begränsningar till att utföra egenvård (Orem, 2001). 

 

 

4 Problemformulering 
 

Typ 2 diabetes är ett globalt växande hälsoproblem och sjukdomen sjunker ständigt 

längre ned i åldrarna. Det beräknas finnas 350 000 individer enbart i Sverige med 

diagnosen. Typ 2 diabetes ingår i det metabola syndromet som kan leda till hjärt-och 

kärlsjukdomar såsom akut hjärtinfarkt och stroke. Hjärt- och kärlsjukdomar är den 

vanligaste orsaken till dödsfall i dagsläget. Utvecklingen av typ 2 diabetes sker dels 

genom genetiska faktorer men även genom miljöfaktorer. Individer i dagens samhälle är 

mer stillasittande och äter mer osunt, detta gör att individer blir överviktiga och riskerar 

att utveckla typ 2 diabetes. När en individ har drabbats av typ 2 diabetes är det 

nödvändigt att genomgå en livsstilsförändring, där bland annat fysisk aktivitet, bättre 

kost och viktnedgång ingår. När sjuksköterskan informerar och utbildar individer om 

bland annat riskfaktorer, komplikationer och egenvård läggs grunden för att kunna 

utföra god egenvård. Trots detta uppstår ofta brister i egenvården då det i slutändan är 

upp till individen att genomgå livsstilsförändringen. Orems teori om egenvårdsbrist 

beskriver en individs begränsningar till att utföra egenvård vilket kan kopplas till 

sjuksköterskans viktiga roll att stödja individer. Sjuksköterskans kunskap om 

riskfaktorer, komplikationer och egenvård kan bidra till att individer hanterar typ 2 

diabetes bättre och därmed minskar risken att dö i förtid. Genom att sammanställa 

tidigare forskning som utgår från erfarenheter hos individer som genomgått en 
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livsstilsförändring, kan kunskap hos både individer och sjuksköterskor öka. På så sätt 

kan sjuksköterskor i sin tur hjälpa individer att genomgå en livsstilsförändring. 

 

5 Syfte 

Syftet var att beskriva erfarenheter av livsstilsförändringar hos individer med typ 2 

diabetes. 

6 Metod 
En systematisk litteraturstudie innebär att på ett systematiskt sätt söka, kritiskt granska 

samt sammanställa empirisk data från den litteratur som anses lämplig inom valt 

problemområde. Syftet med en systematisk litteraturstudie är att beskriva kunskap inom 

ett specifikt område (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna valde en systematisk 

litteraturstudie till uppsatsen då valt ämne i arbetet var väl beforskat sedan tidigare. 

Därav ansågs en systematisk litteraturstudie relevant för att sammanställa tidigare 

rapporterade resultat. Tre olika databaser har använts för att söka empiriska artiklar till 

resultatet. En kvalitetsgranskning har utförts på de artiklar författarna fann relevanta till 

syftet. De empiriska artiklar som kvarstod efter kvalitetsgranskningen analyserades och 

relevant data valdes ut. Empirisk data sammanställdes sedan och utgjorde texten i 

litteraturstudiens resultat.  

 

6.1 Datainsamling och avgränsningar 

Utifrån syftet i litteraturstudien har författarna sökt i Cinahl, PubMed och PsycInfo där 

det finns forskning inom omvårdnad, medicin och psykologi (se Bilaga 1). Den första 

sökningen gjordes i Cinahl då denna databas enligt Forsberg och Wengström (2008) 

täcker vårdvetenskaplig forskning mest framgångsrikt. För att få en bredd i sökningarna 

användes även PubMed och PsycInfo.  

  

Ämnesordlistor kan användas för att effektivisera sökningen och få träffar på 

underordnade termer. På detta vis hittas enkelt de ord som är relevanta för syftet. För att 

få ett bredare resultat med många träffar på liknande begrepp kan OR användas. För att 

få en smalare sökning som innehåller flera begrepp kan AND användas. Trunkering kan 

användas för att täcka in olika varianter av ett begrepp. Om för många träffar erhålls på 

en ämnesordssökning bör begränsningar användas såsom publiceringsår, åldersgrupper 

och språk (Forsberg & Wengström, 2008).  
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Sökbegreppen som utgjorde sökningarna valdes utifrån bärande ord som rör syftet. 

Sökningarna gjordes både som fritextsökningar och genom användandet av 

ämnesordlistor. Fritextsökning gjordes med ordet diabetes type 2 i Cinahl och PubMed. 

Ämnesorden i Cinahl som användes var diabetes mellitus type 2, health behavior, life 

style changes och diabetic patients. I PubMed användes ämnesorden diabetes mellitus 

type 2, health behavior och patients. Ämnesorden som användes i Psycinfo var diabetes 

melltius, health behavior, life style changes och experienc*. Samtliga sökord delades in 

i block med OR för att sedan kombineras med AND. Trunkering gjordes för att få flera 

varianter på ett begrepp. De valda avgränsningarna var att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 2007-2017 och att dessa hade genomgått peer review. Artikeln i 

PubMed kontrollerades i ulrichsweb. Författarna har inte gjort geografiska- eller 

åldersavgränsningar. 

 

6.2 Inklusionskriterier 

De valda inklusionskriterierna var att deltagarna i studierna skulle vara diagnostiserade 

med typ 2 diabetes, genomgick eller hade genomgått en livsstilsförändring. 

 

6.3 Urval  

Urvalsprocessen kan göras genom att läsa titlar och därtill relevanta abstrakt. Därefter 

görs ett urval av den litteratur som ska läsas i sin helhet och kvalitetsgranskas (Forsberg 

& Wengström, 2008). Författarnas slutgiltiga sökning i samtliga databaser gav 269 titlar 

där alla lästes. Utifrån titelgranskningen valde författarna ut de titlar som ansågs passa 

till uppsatsens syfte och abstrakt lästes på dessa artiklar. Totalt lästes 55 abstrakt för att 

få en klarare bild över artikeln. De artiklar som exluderades var de som handlade om 

prediabetes, hur diabetes förebyggs, familjeperspektiv, farmakologiska aspekter och 

artiklar ur ett religiöst perspektiv. Slutligen kvarstod det 12 artiklar som genomgick 

kvalitetsgranskning (se Bilaga 2). 

 

 

6.4  Kvalitetsgranskning 

Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall som består av en kvantitativ och en 

kvalitativ del har använts i kvalitetsgranskningen av de utvalda artiklarna (se Bilaga 3). 

Bedömningsmallen har tre olika grader av trovärdighet: grad I (hög), grad II (medelhög) 
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och grad III (låg). Totalpoängen för de båda bedömningsmallarna räknades om då ett 

kriterium i dessa exkluderades av författarna. Kriteriet som exkluderades var “Patienter 

med lungcancer” då författarna inte ansåg att kriteriet var relevant till arbetets syfte. 

Totalt kvalitetsgranskades 12 artiklar varav 11 inkluderades i resultatet. De artiklar som 

var mixed methods granskades ur både den kvantitativa och kvalitativa delen. 

Författarna granskade artiklarna var för sig för att sedan diskutera vilken grad dessa 

bestod av. Vid osäkerhet om vilken kvalitet artikeln bestod av så kvalitetsgranskades 

den igen av båda författarna. Författarna valde att enbart inkludera artiklar som bestod 

av grad I och grad II och exkluderade den artikeln (se Bilaga 3; Torres, Souza, Lima & 

Bodstein, 2011) som bedömdes vara av grad III. 

 

6.5 Analys  

En innehållsanalys sker i flera steg där det första är att läsa texten flera gånger, därefter 

skapas utsagor som får koder. Det är sedan dessa koder som slutligen skapar kategorier 

(Forsberg & Wengström, 2015). Författarna påbörjade innehållsanalysen genom att 

tillsammans läsa igenom resultatet i en empirisk artikel åt gången för att bli bekant med 

resultatet. Författarna enades om vilket resultat som besvarade arbetets syfte och detta 

översattes till svenska och utsagor skapades. Enbart kvalitativt resultat var relevant till 

arbetets syfte. Utsagorna fick sedan koder som i korthet beskrev utsagans innehåll. 

Bland koderna sökte författarna tillsammans mönster, antingen genom skillnader eller 

likheter. Det krävdes en noggrann struktur när koderna skapades för att ha kvar 

respektive kod i sin kontext. Koderna underlättade sedan när författarna skulle skapa 

kategorier. Tillsammans utgjorde samtliga koder fyra kategorier (se Tabell 1). Till sist 

diskuterade författarna samtliga koder för att kontrollera att de med säkerhet stod under 

lämplig kategori. 
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Tabell 1. Exempel på analysförfarande. 

Koder Kategorier 

Livsstilsförändringar påbörjades på grund av oro för sin diagnos. 

Ny teoretisk kunskap om typ 2 diabetes var användbar. 

Mer medveten om kost efter självhanteringskursen. 

Otillräcklig information gav upplevelsen av praktiska problem. 

Kunskap om 

livsstilsförändringar 

Känslan att förbättringar i hälsa är upp till sig själv. 

Kost viktig del av självhanteringspraxis. 

Självhantering kan leda till kroppsligt välbefinnande. 

Betydelsen av daglig aktivitet i diabeteshantering. 

Hantera egenvård 

Typ 2 diabetes presenterar självhanteringsutmaningar på daglig basis. 

Frustrerande att inte ha kontroll över sitt blodsocker. 

Problematiskt att upprätthålla livsstilsförändringar. 

Motstå frestelser är en betydande svårighet i dietkontroll. 

Svårigheter med egenvård 

Medverkan av familjemedlemmar hjälper deltagarnas diabeteshantering. 

Stöd från vänner för att hantera utmaningar. 

Vårdpersonal bör stödja patienter att tänka positivt. 

Pedagogiskt att få erfarenhet från en person med typ 2 diabetes för att se 

paralleller i hanteringen. 

Relationers betydelse 

 

 

7 Forskningsetiska överväganden  
Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör ett etiskt övervägande göras innan en 

systematisk litteraturstudie påbörjas. Det som bör beaktas i den systematiska 

litteraturstudien är att de artiklar som valts ska ha tillstånd från en etisk kommitté eller 

så ska det framgå att etiska överväganden har gjorts med nogrannhet. Alla artiklar som 

ingår i litteraturstudien ska redovisas. Det är av vikt att redovisa samtliga resultat 

oavsett om de stödjer författarens hypotes eller inte (Forsberg & Wengström, 2008). 

Forskarna till de utvalda artiklarna i denna litteraturstudie har redovisat forskningsetiska 

överväganden i samtliga artiklar. Alla artiklar som besvarade studiens syfte och som 

uppnått målen i kvalitetsgranskningen har redovisats i denna litteraturstudie och 

samtliga resultat har redovisats oavsett författarnas egna värderingar eller hypoteser. 
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8 Resultat 
Resultatet delades upp i fyra kategorier och samtliga redovisas nedan; Kunskap om 

livsstilsförändring, Hantera egenvård, Svårigheter med egenvård och Relationers 

betydelse. 

 

8.1 Kunskap om livsstilsförändring 

Teoretisk och individanpassad kunskap om det allvar som finns i att leva med diabetes 

var användbart för att hantera vardagliga val och skapade säkerhet (Herre, Graue, 

Kolltveit, & Gjengedal, 2016; Li, Drury & Taylor, 2013; Rygg, Rise, Lomundal, 

Solberg, & Steinsbekk, 2010; Vincent, 2009). Många livsstilsförändringar påbörjades på 

grund av oro över diagnosen och kunskap om negativa hälsorisker motiverade individer 

till att påbörja dessa. Även låga blodsockernivåer samt kunskap om möjligheten att 

sänka höga blodsockernivåer var motivationskällor (Malpass, Andrews & Turner, 2009; 

Salamon, Brouwer, Fox, Olson, Yelich-Koth, Fleischman & Kichler, 2012). En 

livsstilsförändring kunde tas an tack vare kunskap över möjligheten att ändra utfallet av 

sjukdomen. Förändringarna ansågs som viktiga och borde ske så snart som möjligt. Att 

besluta sig om livsstilsförändring krävde eget ansvar och att inte enbart förlita sig på 

sjukhuset. Det krävdes även planering och prestanda (Jutterström, Isaksson, Sandström, 

& Hörnsten, 2012; McGloin, Timmins, Coates, & Boore, 2015). Det upplevdes positivt 

och ökade självsäkerheten hos individer som fick ta del av praktisk information såsom 

regelbundna mattider, storlek på måltider och följder av den mat som intogs. Att ta del 

av praktisk information om näringsvärde, att läsa näringsdata etiketter, om de olika 

delarna i maten samt märkning av mat upplevdes även det som positivt. Kunskap om 

vad som faktiskt händer i kroppen till följd av hur individer lever, fysiologi bakom 

symtom, kost, fysisk aktivitet och om sena komplikationer var också användbart (Herre 

et al., 2016).  

Individer som utförde fysisk aktivitet hade kunskap om och var medvetna att fysisk 

aktivitet minskade midjemåttet och stabiliserade blodsockernivåerna (Malpass et al., 

2009). Kunskap och förändrad inställning kunde leda till att individerna utförde olika 

aktiviteter och det var vanligt förekommande att aktiviteter upplevdes som 

tillfredsställande (Yamakawa & Makimoto, 2008). Individer kunde lära sig genom 

erfarenhet och genom att söka efter information. Även kurser uppmuntrade till lärande 

och denna kunskap upplevdes som tillfredsställande. Att delta i en självhanteringskurs 
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hjälpte till med egenvården. Osäkerhet, kunskapsbrist och praktiska problem kunde vara 

orsaker till att delta i en sådan kurs (Rygg et al., 2010). Det förekom önskemål om att 

kurser i självhantering av typ 2 diabetes i framtiden dels skulle vara individanpassade 

och dels innehålla standardiserade program på nationell nivå. Detta på grund av 

uppfattningar om att kurser skiljde sig från sjukhus till sjukhus. Det var även önskvärt 

med uppfriskningskurser då lärdom bleknade över tiden (Herre et al., 2016; Li et al., 

2013). Det ansågs positivt att kunna lära sig från och tillsammans med andra med 

samma sjukdom och liknande krav, i en miljö där frågor kunde ställas. Det var 

pedagogiskt att få erfarenhet och kunskap från andra med samma sjukdom för att se 

paralleller i hanteringen. Information erhölls bättre genom diskussion än egen påläsning 

och det fanns behov och önskan från individer att träffas igen för att diskutera 

erfarenheter och kunskap med varandra (Herre et al., 2016; Li et al., 2013).  

 

Brist på information och kunskap ledde till oföljsamhet i kost och upplevdes ge 

praktiska problem som ledde till osäkerhet. Otillräcklig information beskrevs som 

avsaknad information eller att informationen var motsägelsefull (Rygg et al., 2010; 

Tewahido & Berhane, 2017). Brist på otillräcklig information beskrevs även som 

avsaknad kontakt med andra som har typ 2 diabetes samt oro över eventuella 

missförstånd kring behandlingen. Dessa missförstånd kunde orsaka sjukhusvård (Herre 

et al., 2016; Oftedal, Karlsen, & Bru, 2010; Rygg et al., 2010). Vetskap om vilka fel 

som gjordes hade många individer djupt inom sig och kurser kunde hjälpa till att ta fram 

denna vetskap och hur den kan nyttjas. Många insåg att de hade ett kroniskt tillstånd 

trots att de inte kände sig sjuka (Herre et al., 2016).  

 

8.2 Hantera egenvård 

Det fanns olika sätt i hur individerna tog hand om sin diabetes. De tyckte det var viktigt 

att ha kontroll och veta hur och vad de skulle göra (McGloin et al., 2015; Vincent, 

2009). Ökad kunskap om relevanta åtgärder medförde nya sätt att med skicklighet och 

säkerhet kunna hantera sin egenvård i vardagen (Herre et al., 2016; Vincent, 2009). Att 

hantera praktiska moment, känslor eller religiös tro var olika strategier för en god 

egenvård (Li et al., 2013). 

 

Att se effekter av förbättrad egenvård såsom blodsocker och vikt fick många att fortsätta 

att  ta hand om sin diabetes. För förändrad egenvård behövde motivation uppstå hos 
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individen som skapade en känsla av att individen ägde sina egna mål då de själva hade 

valt dem (Jutterström et al., 2012; McGloin et al., 2015). För att förbli frisk benämndes 

ofta generella mål och vikten av självbestämmande i sjukdomen, såsom att uttrycka sina 

åsikter för läkaren i behandlingen (Oftedal et al., 2010). Vissa hävdade att det var lättare 

än förväntat med egenvård, men att det fanns behov av att anpassa sig och lägga mer tid 

för att få färdigheter inom egenvård (Salamon et al., 2012; Yamakawa et al., 2008). 

 

Egenvård kunde leda till kroppsligt välbefinnande och behållning av hälsa och livslängd 

utan komplikationer (Oftedal et al., 2010). Självinsikt hos individerna om att de hade 

typ 2 diabetes och inte kunde ignorera dess konsekvenser ledde till förbättrad egenvård 

(Herre et al, 2016; Jutterström et al., 2012). Komplikationer och sjukdomshot undveks 

genom att göra snabba förändringar. Förändringarna behövde individanpassas och 

balanseras mellan livet och egenvården (Jutterström et al., 2012).  

 

Innan det fanns möjlighet att påbörja en livsstilsförändring som kunde leda till 

förbättrad hälsa och välbefinnande var självständiga val och beslut viktiga (Jutterström 

et al., 2012; McGloin et al., 2015; Oftedal et al., 2010). Ett flertal livsstilsförändringar 

gav personliga fördelar men det var en fördel att behärska en livsstilsförändring innan 

nästa påbörjades (Malpass et al., 2009). När individerna hade bestämt sig att förändra 

egenvården var det som att ha hittat egna motiv och egen viljestyrka till att förändras. 

Sjukdomen var tvungen att hanteras på egen hand och individer var tvungna att själva 

ansvara för befogenheten att utföra ett ändrat beteende (Jutterström et al., 2012).  

 

Medicinering var en viktig del i egenvården. Att ta del av teoretisk information om hur 

utförandet sker gällande injektioner och mätningar av blodsocker förbättrade praktiska 

moment (Herre et al., 2016; Tewahido et al., 2017). Att börja med eller att trappa upp 

medicinering uppfattades dock indikera på en sämre egenvård och det krävdes mer än 

enbart medicinering i egenvården, till exempel kost och fysisk aktivitet (Oftedal et al., 

2010; Vincent, 2009).  

 

Många individer med typ 2 diabetes har uttalat sig om betydelsen av fysisk aktivitet och 

hur viktigt det är i egenvård (Herre et al., 2016; Jutterström et al., 2012; Malpass et al., 

2009; Oftedal et al., 2010). Hantering av blodsocker var en viktig del och fysisk 

aktivitet benämndes som ett sätt att sänka och kontrollera blodsockernivåerna (Herre et 
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al., 2016; Malpass et al., 2009). Genom att förstå fördelarna och komma till insikt med 

att fysisk aktivitet var en del av behandlingen kunde individerna bli bättre i sin egenvård 

(Herre et al., 2016; Jutterström et al., 2012; Malpass et al., 2009). När individerna 

förstod nödvändigheten med fysisk aktivitet blev de mer motiverade och motionerade 

mer, vilket stödjer kliniska mål samt kostförändringar. Dessutom resulterade fysisk 

aktivitet i kroppsligt välbefinnande och livskvalité (Malpass et al., 2009; Oftedal et al., 

2010).  

 

Förutom fysisk aktivitet var kost en stor del att ta ställning till (Herre et al., 2016; 

Jutterström et al., 2012; Li et al., 2013; Malpass et al., 2009; Oftedal et al., 2010; Rygg 

et al., 2010; Salamon et al., 2012; Tewahido et al., 2017; Vincent, 2009; Yamakawa et 

al., 2008). En fördel med fysisk aktivitet var att det förbättrade mental- och fysisk hälsa 

och dessutom stimulerade till att äta hälsosamt. Att ändra och anpassa ät- och 

drickvanor som förstör hälsan var en nödvändighet och hade många fördelar (Malpass et 

al., 2009; Yamakawa et al., 2008). Anpassningarna var en del i egenvården och kunde 

förbättras genom teoretisk förståelse gällande näring, ingredienser, hur olika livsmedel 

påverkade blodsockret och vikten av en balanserad diet (Herre et al., 2016; Li et al., 

2013; Salamon et al., 2012). Det var viktigt med insikt om att kost var en del i 

behandlingen för att kunna ändra matvanor. Med hjälp av diet kunde medicinering 

undvikas (Jutterström et al., 2012; Oftedal et al., 2010).  

 

Många undvek mat och dryck med höga nivåer av socker och/eller minskade mängden 

av sitt matintag (Li et al., 2013; Oftedal et al., 2010; Tewahido et al., 2017). Andra 

strategier som nyttjades för att kontrollera kostintaget var att regelbundet mäta 

blodsocker, äta mindre stekt mat, mindre ris och en varierad kost (Li et al., 2013). 

Genom att kontrollera egenvården och dieten behövde inte sjukdomen i sig reglera livet, 

och hälsosam mat resulterade i ett kroppsligt välbefinnande (Li et al., 2013; McGloin et 

al., 2015; Oftedal et al., 2010). 

 

8.3 Svårigheter med egenvård 

Typ 2 diabetes presenterade utmaningar i egenvård på daglig basis där kost var en 

komponent som ofta nämndes. Individer kände ett avsaknat förtroende för kostplanen 

och var även oroliga, osäkra och förvirrade över kosten. Många tyckte det var tråkigt 

och praktiskt taget omöjligt att hålla sig till rekommendationer då dessa ökade begäret 
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av mat och gjorde livet mer stressigt (Li et al., 2013; Rygg et al., 2010; Tewahido et al., 

2017; Vincent, 2009). Undvika onyttigheter, motstå frestelser och att artigt säga nej till 

onyttigheter upplevdes som svårt. Individerna var trötta på ursäkter om att det saknades 

diabetesvänliga livsmedel och det blev ett praktiskt problem att hantera en strikt men 

ändå tillräcklig diet (Li et al., 2013; Rygg et al., 2010). Anledningarna var många att 

inte följa en diabetesvänlig diet: brist på medvetenhet, olägenheter på arbetsplatsen, 

personliga matförhållanden, svårt att planera och förbereda mat, låg inkomst och 

försumlighet (Li et al., 2013; Tewahido et al., 2017). 

 

Flertalet rapporterade även svårigheter med fysisk aktivitet efter en livsstilsförändring. 

Fysiska begränsningar, smärta, familjeåtagande, bristande intresse, upptaget 

arbetsschema, ekonomi, att inte vara övertygad om att fysisk aktivitet är viktigt, 

negativa känslor och bristande motivation uppgavs som skäl till att inte utföra fysisk 

aktivitet (Li et al., 2013; Tewahido et al., 2017). Fysisk aktivitet upplevdes orsaka 

kroppsligt obehag, svaghet, trötthet och problematik i att upprätthålla en 

livsstilsförändring då fysisk aktivitet gav ökad aptit. Flera erkände att de inte utförde 

fysisk aktivitet regelbundet då de kände sig utsatta när de tränade tillsammans med 

smala människor. Några individer beskrev även att det ibland var en svårighet att 

tillhöra en grupp som är engagerad i aktiviteter (Malpass et al., 2009; Oftedal et al., 

2010; Tewahido et al., 2017).  

Svårigheter med blodsocker rapporterades också. Individerna kände att 

oförutsägbarheten av blodsockret gav en känsla av hjälplöshet och en förlust av kontroll 

i egenvården. Detta ledde till förlust av motivation och hopp. Kontrollen och att 

stabilisera blodsockret var ett praktiskt problem som låg bortom deras förmåga vilket 

medförde frustration (Li et al., 2013; Rygg et al., 2010; Tewahido et al., 2017). Påbörjad 

eller ökad medicinering var en indikation på ett försämrat tillstånd vilket gjorde 

individerna bekymrade. De rapporterade oro och förvirring över medicinering och över 

att behöva förändra medicineringen vid försämrat sjukdomstillstånd. Osäkerhet och 

praktiska problem som diarré under natten till följd av medicineringen rapporterades. 

Kostnaden och tillgång på mediciner, smärta och abscess på injektionsstället samt en 

brist på förtroende i sitt sätt att korrekt hantera medicin var upplevda svårigheter 

(Oftedal et al., 2010; Rygg et al., 2010; Tewahido et al., 2017). Eventuella 

komplikationer trots livsstilsförändring gav känsla av rädsla, oro och förvirring. De var 

osäkra på om de gjorde rätt saker i sin egenvård och över långsiktiga konsekvenser. Hur 
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sjukdomens påverkan blev om de inte upprätthöll livsstilsförändringar skapade en 

osäkerhet (Herre et al., 2016; Rygg et al., 2010). 

Många upplevde att när de drabbats av typ 2 diabetes fanns det inte någon återvändo. 

Individerna beskrev ett behov av att förstå svårigheten med sjukdomen och att leva som 

andra kunde strida mot krav i egenvården då sociala tillställningar gav upphov till 

osäkerhet. Praktiska problem i livsstilsförändringar gav också känsla av osäkerhet. Det 

fanns en önskan att gå ner i vikt, äta bättre och motionera, men det var svårt att behålla 

en livsstilsförändring (Jutterström et al., 2012; Li et al., 2013; Malpass et al., 2009; 

McGloin et al., 2015; Oftedal et al., 2010; Rygg et al., 2010; Salamon et al., 2012). 

Svårigheter som uppgavs var fysiska symtom som urinering, slöhet och sömnlöshet som 

ledde till ångest, hjälplöshet, trötthet, oro samt förvirring över sjukdomen. Individerna 

beskrev självbestämmande som en svårighet och att egenvården kunde leda till obehag 

(Li et al., 2013; Oftedal et al., 2010; Rygg et al., 2010; Yamakawa et al., 2008). 

 

8.4 Relationers betydelse 

Flera individer som genomgått en livsstilsförändring erhöll stöd som utgjordes av 

familj, vänner, medarbetare, stödjande nätverk och individer med typ 2 diabetes. De såg 

stöd som en viktig faktor i att känna tillhörighet och att hantera de utmaningar som 

förekom i sjukdomen. Många beskrev att det var positivt med livsstilsförändringar där 

uppmuntran motiverade till förändring inom egenvård (McGloin et al., 2015; Oftedal et 

al., 2010; Salamon et al., 2012; Yamakawa et al, 2008). Aktivt deltagande och balans 

krävdes i hänsyn till familjepreferenser. Peppande ord, stöd, samarbete med familjen 

och delad kunskap med familjen om hälsosamma beteenden stärkte individens 

engagemang i egenvården (Jutterström et al., 2012; Malpass et al., 2009; Oftedal et al., 

2010; Vincent, 2009; Yamakawa et al., 2008). De flesta individerna nämnde familjerna 

som ett stöd när de genomgått en livsstilsförändring men familjerna kunde även 

presentera hinder som frestelser vilket försvårade egenvården (McGloin et al., 2015).  

Vårdpersonal utgjorde en stödjande funktion för att upprätthålla ett hälsosamt beteende 

efter en livsstilsförändring. Insatser från vårdpersonal gav individer nya insikter, ett 

positivt tänkande och initiativ för god egenvård (Jutterström et al., 2012; Li et al., 2013; 

Yamakawa et al., 2008). Vårdpersonal delade med sig av sin erfarenhet från olika 

situationer, detta lärde sig individerna av och det hjälpte dem i deras egenvård. Individer 
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nämnde även ett avsaknat stöd från vårdpersonal. Förutom ett avsaknat stöd beskrev 

individerna en brist på empati och förståelse från vårdpersonalen (Herre et al., 2016; Li 

et al., 2013; McGloin et al., 2015). 

Att få dela sina erfarenheter med en annan individ var något som ansågs vara viktigt. 

Individerna beskrev behovet av att få kommunicera med andra individer med typ 2 

diabetes. På så sätt kunde vetskap om andras känslor erhållas, hur andra lyckats leva 

med sjukdomen och om det var möjligt att bli mer självsäker. Då fanns även 

möjligheten att diskutera praktiska och vardagliga problem som hör sjukdomen till, 

jämföra hanteringen av sjukdomen och jämföra olika stadier av sjukdomen (Rygg et al., 

2010). Enligt de flesta fanns det en fördel att tillhöra en grupp som var engagerad i olika 

aktiviteter som vandring, motion och matlagning. Engagemang i en grupp kunde hjälpa 

till att uppnå metabolisk kontroll. De tyckte att den sociala aspekten i gruppen var viktig 

för att bli mer engagerad i aktiviteter (Herre et al., 2016; Oftedal et al., 2010; Vincent, 

2009). 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion  

Författarna valde en systematisk litteraturstudie till detta arbete och enligt Forsberg och 

Wengström (2008) finns det inga bestämmelser för antal vetenskapliga studier som bör 

inkluderas. Författarna har valt att inkludera all relevant forskning som funnits i 

litteratursökningen, detta i enlighet med det Forsberg och Wengström (2008) betonar 

som det bästa sättet att gå tillväga. Allt resultat presenterades oavsett om det stödjer 

författarnas hypotes eller inte. Resultatet som ingår i litteraturstudien anses spegla den 

valda frågeställningen. Mängden resultat som framkommit har varit hanterligt, 

författarna anser att det varken varit övermäktigt eller omättat. Genom att inte exkludera 

de resultat som författarna fann ointressant kan ses som en styrka i litteraturstudiens 

trovärdighet, då författarna inte lagt egna värderingar i resultatet som presenteras. På 

detta vis ökar trovärdigheten då risken att missa relevant information minskar. 

Författarna anser att giltigheten i litteraturstudien är av god kvalitet då det tydligt 

framkommer när materialet samlats in och att mängden reslutat är överkomligt för att 

kunna sammanställa ett resultat. 
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För att sökningen ska bli effektiv kan hjälp tas av bibliotekarie som känner till 

databasers indexeringssätt väl. Söka fakta i databaser är en konst och handlar om att 

formulera rätt frågor vilka knyter an med frågeställningen. Då kan relevanta sökbegrepp 

väljas ut utifrån centrala ord i frågeställningen. Det är även en konst att avgöra hur 

gamla och på vilket språk artiklarna ska vara samt vilken studietyp i metodvalet som är 

av intresse (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Författarna har tagit hjälp av bibliotekarie för att på bästa sätt hantera databaserna. Ett 

antal frågeställningar formulerades utifrån syftet och utifrån kärnbegrepp i dessa 

frågeställningar baserades sökorden. I samtliga sökningar användes operatorerna OR för 

att få en bredare sökning. De olika blocken sattes sedan samman med AND för att 

sökningen skulle besvara studiens syfte. Att kombinera dessa anser författarna är en 

styrka då det först gav en bredare sökning där flera begrepp kunde hittas för att sedan 

smalna av sökningen och få relevanta träffar. Åldern på artiklarna avgränsades till 10 år 

då vi fann ett mättat resultat de senaste 10 åren och anser inte att tidigare forskning hade 

gynnat resultatet med relevant information. Författarna avgränsade inte artiklarna till 

land eller en specifik ålder. Detta för att kunna belysa alla åldrar samt alla länder vilket 

författarna tycker bidrar till en intressant aspekt då erfarenheter varierar från olika 

länder och blandade åldrar. Enligt Kristensson (2014) är överförbarhet i vilken 

utsträckning studiens resultat är giltigt i andra situationer än de som är i studien. Då 

författarna inte valde att avgränsa till en specifik ålder kan ses som en styrka i 

överförbarheten då det talar för erfarenheter hos en bred åldersgrupp, resultatet blir då 

generaliserbart. Författarna har heller inte valt att avgränsa sig till något specifikt land. 

Kultur och religion skiljer sig mellan olika länder och detta påverkar individers 

erfarenheter. Resultatets trovärdighet ökar då en bredare mängd erfarenheter inkluderas. 

Resultatets överförbarhet blir dock inte representativt till någon specifik grupp då 

erfarenheter kan skilja sig mellan både ålder och land. 

 

Författarna uteslöt ingen studietyp i metodvalet i form av kvalitativ eller kvantitativ 

data. Artiklar som inkluderades var kvalitativa och mixed methods men enbart text från 

kvalitativ data inkluderades i resultatet, detta för att den kvantitativa datan inte 

besvarade studiens syfte där individernas erfarenheter var i fokus. De kvantitativa 

resultaten i de artiklar som hade mixed methods återspeglade inte med säkerhet 

individers erfarenheter. Därav kunde inte författarna inkludera detta resultat då det inte 
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tydligt framkom om det var forskarens erfarenheter eller individernas. På detta vis har 

författarna förhållit sig till en systematisk litteratursökning där sökbegreppen kunde få 

träffar på både kvalitativ och kvantitativa artiklar. Trunkering användes i sökningar för 

att få träffar på flera varianter av ett begrepp. På detta sätt täcks flera böjningar av 

samma ord in och fler träffar erhålls, detta kan gynna sökningen då det inte lika lätt att 

missa någon relevant artikel. 

 

Sökningarna gjordes i fritextsökning som kombinerades med ämnesordlistor. Genom att 

kombinera fritextsökning med ämnesordlistor minskar risken att relevanta artiklar 

missas. Artiklar som finns på underordnade termer återfinns lättare. Författarna anser att 

användandet av ämnesordlistor i sökningen bör ses som en styrka då det effektiviserar 

sökningen. Cinahl, PubMed och Psycinfo användes för att söka artiklarna, detta kan 

styrka trovärdigheten i litteraturstudien då inkluderade artiklar valdes ur de olika tre 

databaserna. Det hade kunnat ses som en svaghet om författarna enbart hade funnit 

artiklar från en eller två databaser trots att sökningar gjorts i alla tre. 

 

När författarna enbart väljer att läsa titlar och inte abstrakt på samtliga finns risken att 

välja bort titlar där artiklarnas resultat kan besvara syftet, detta urval kan alltså ses som 

en svaghet. Då det är tidskrävande att läsa samtliga abstrakt ansåg författarna inte det 

möjligt på grund av tidsbrist. Artiklar som hade en bred titel valde författarna att läsa 

abstrakt på för att minimera bortfall av lämpliga artiklar, detta tycker författarna kan ses 

som en styrka i arbetet. De artiklar som i titeln tydligt innehöll orelavanta komponenter 

kunde med enkelhet väljas bort. 

 

En kvalitetsgranskning ska bedöma artikelns kvalitet. En speciell granskningsmall 

behövs för att kunna göra en systematisk och bra granskning. Vilken kvalitet som är 

acceptabelt ska granskaren ta ställning till. De som är av accepterad kvalitet inkluderas i 

resultatet och resten exkluderas (Kristensson, 2014). De flesta artiklarna som 

kvalitetsgranskades var av hög kvalitet eller medelhög kvalitet enligt granskningsmallen 

och enbart en fick låg kvalitet och exkluderades. Detta kan tyda på att 

granskningsmallen är för generös med sina poängsystem. Det kan ses som en svaghet 

att inget ytterligare mätinstrument användes i litteraturstudien. 
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För att kunna analysera data som tagits fram från resultaten så har författarna använt sig 

av en innehållsanalys. Enligt Forsberg och Wengström (2015) sker detta 

analysförfarande på ett systematiskt och strukturerat arbetssätt i att klassificera data. 

Analysförfarandet krävde noggrann struktur i utförandet av uppdelning av koder. För att 

försäkra sig om att uppdelade koder var placerade på rätt ställen lästes koderna i sitt 

sammanhang från respektive artikel. Författarna upplevde utmaningen att placera 

enstaka  koder som kunde passa in under olika sammanhang beroende på hur man 

tolkade dem. I följande steg då kategorier skulle täcka breda områden med alla koder 

fick författarna diskutera mycket med varandra för att komma fram till passande 

kategorier då det inte var helt självklart. När koderna började sammanställas till ett 

resultat fann författarna att kodernas innehåll bekräftade kodernas gemenskap då det 

gick smidigt att skriva ihop till en löpande text. Detta talar för att koderna var väl 

bearbetade och detta gör att resultatet har en hög trovärdighet.  

 

En studie på grundläggande nivå behöver inte genomgå en etisk prövning enligt juridisk 

mening. Dock innebär detta inte att studien kan sakna forskningsetiska överväganden 

utan snarare högre krav på val av ämne och vilka studier som anses lämpliga 

(Kristensson, 2014). Författarna har valt att exkludera de artiklar som inte har ett 

tillstånd från en etisk komitté eller har etiska överväganden. Författarna anser att detta 

stärker litteraturstudiens kvalitet då de artiklar som är inkluderade har genomförts etiskt 

korrekt. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva erfarenheter av livsstilsförändringar hos 

individer med typ 2 diabetes. Resultatet omfattar fyra kategorier; Kunskap om 

livsstilsförändring, Hantera egenvård, Svårigheter med egenvård och Relationers 

betydelse. 

 

Kunskap kan leda till att individen sköter sin typ 2 diabetes bättre och därmed minskar 

risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Majoriteten av artiklarna visade att kunskap 

behövs för en livsstilsförändring. De flesta upplevde en bristande kunskap om dels hur 

de gjorde en livsstilsförändring och dels hur de upprätthöll livsstilsförändring. Detta 

ledde till att individer med otillräcklig kunskap hade en sämre egenvård än de med 

bättre kunskap. Detta resultat stöds av Akman och Olgun (2016) studie som fann att 
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bristande kunskap om sjukdomen leder till missuppfattningar om typ 2 diabetes och till 

att individen inte bryr sig om sin typ 2 diabetes. Författarna anser därför att det är av 

vikt med tillräcklig och rätt kunskap om egenvård.  

 

Orem (2001) beskriver vikten av relationen mellan sjuksköterskan och individen och att 

denna relationen måste upprätthållas för god omvårdnad. Hon nämner vikten av en 

personcentrerad vård och sjuksköterskans viktiga roll i att stödja individen.  

Författarna anser det viktigt att uppmärksamma kunskapens betydelse för de som har 

typ 2 diabetes men även för sjuksköterskan som har en roll i att dra i trådarna genom att 

delge sin kunskap och erfarenhet. Hur kunskap kan nås och vilken typ av kunskap som 

uppskattas av de som har typ 2 diabetes samt deras erfarenheter kring kunskap kan göra 

sjuksköterskan mer uppmärksam. 

 

Den primära individen som håller i diabetesutbildning är en diabetessjuksköterska. Den 

mest väsentliga informationen bör komma från denna profession. Författarna tror att 

allmänsjuksköterskor som mer regelbundet träffar individer med typ 2 diabetes i 

exempelvis hemmet och på sjukhus också bör underhålla med individanpassat och 

informationsrikt stöd, som diabetessjuksköterskan tidigare förespråkat. Enligt Bendt 

(2017b) står allmänsjuksköterskan för råd och stöd till vardags även om den största 

delen av egenvården sker själv. Författarna anser att det bör råda ett samspel mellan 

diabetessjuksköterskan och allmänsjuksköterskan och det är av vikt att de olika 

professionerna är eniga när de delger information. Sörman (2012) förespråkar att när 

problem uppstår bör diabetessjuksköterskan finnas till hands för att kunna ge trygghet 

och råd. Författarna har en vision om att diabetessjuksköterskans information bör 

samråda mer effektivt med allmänsjuksköterskans uppföljning av denna vård för att den 

ska blir mer effektiv.  

 

Livsstilsförändringar kan innebära olika korrigeringar i sitt sätt att leva. Det kan vara en 

enda förändring som att sluta röka. Det kan innebära tilltagande av en extra promenad 

under dagen eller under hela veckan. Att avstå kanelbullen till eftermiddagskaffet kan 

också vara en förändring. Beroende på vem individen är och var individen befinner sig i 

livet behöver dessa förändringar anpassas så att de blir hanterliga för varje individ. 

Resultatet visar att livsstilsförändringar ger många fördelar och kan bidra till 

välbefinnande men att kunna hantera en förändring innan nästa påbörjas belyses som 
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fördelaktigt. Är individer vana vid att äta en bulle varje eftermiddag kan det vara en stor 

förändring i sig att börja vänja sig av vid det innan skapandet av för många mål 

samtidigt blir ohanterligt.  

 

Orem beskriver egenvård som en handling av personer som har förmågan och 

befogenhet att använda lämpliga och giltiga åtgärder att kunna reglera sin egen funktion 

(Orem, 2001). Resultatet visar att individer som ska genomgå någon form av 

livsstilsförändring bör ha gjort ett självständigt val samt känna motivation. Motivation 

kan uppstå på olika sätt och individer motiveras av olika saker. Det kan därav vara 

viktigt för sjuksköterskan att fråga individen om sådana saker som individen anser 

viktigt. Sjuksköterskan kan använda sina knep för att locka fram de bästa 

inställningarna och egenskaperna hos individen. Känsla av motivation och att bestämma 

sig anses som två komponenter som bara individen själv kan uppleva och styra över, 

men sjuksköterskan kan försöka påverka dessa i rätt riktning. I en artikel av Miller och 

Marolen (2012) beskriver dem att många individer upplevde att det var upp till dem 

själva att hitta sätt som gjorde att de blev mer fysiskt aktiva trots sjuksköterskans råd 

om fysisk aktivitet (Miller & Marolen, 2012). Detta stämmer väl överrens med det som 

framkommit i resultatet, att motivationen måste komma från individerna själva. 

Resultatet visar att konsekvenserna av typ 2 diabetes inte kan ignoreras men att alla 

typer av förändringar måste balanseras mellan livs- och sjukdomshantering. Individen 

kan alltså inte avstå från att göra förändringar men dessa får heller inte bli övermäktiga 

och ohållbara. Att finna balans i detta är något som kan spela stor roll hur hållbar 

förändringen blir och hur den blir av eller inte. 

 

Egenvård är de aktiviteter och praktiken som individerna efterfrågar och utför på egen 

hand, detta för att upprätthålla hälsa, liv och välbefinnande (Orem, 2001). Resultatet 

visar att många hävdar att det var lättare att hantera diabetes än förväntat, men att tid 

och anpassning behövs beaktas för att få de färdigheter som krävs för egenvård. När 

individer har en god egenvård så behöver inte typ 2 diabetes ändra livet. Detta resultat 

kan tolkas som att de individer som har påbörjat en livsstilsförändring har nya och andra 

erfarenheter om hur det faktiskt är att aktivt utföra ett nytt sätt att leva än de som inte 

inte har påbörjat någon förändring. Det finns många anledningar och orsaker som 

försvårar egenvård vilket bidrar till att det inte görs någon förändring över huvudtaget. 

Genom att belysa erfarenheter från de som har gjort livsstilsförändringar kan detta 
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kanske bidra till insikt hos de som inte gjort det. Att ta tag i små förändringar borde vara 

lättare än att ta tag i konsekvenserna. Fördelar av små förändringar är fler och 

konsekvenserna är både jobbigare och fler att ta tag i ju längre väntan blir.   

 

Orem (2001) beskriver teorin om egenvårdsbrist som en individs begränsningar till att 

utföra egenvård. Teorin om egenvårdsbrist beskriver och förklarar varför individen kan 

hjälpas genom omvårdnad. I teorin beskrivs förhållandet mellan individens 

handlingsförmåga och krav på omvårdnad (Orem, 2001). Som tidigare nämnt finns det 

många faktorer som försvårar att sköta sin egenvård och att utföra livsstilsförändringar. 

Resultatet visar en rad svårigheter att följa kostrestriktioner, att utföra fysisk aktivitet 

och medicinera korrekt. När dessa svårigheter blir för många och för påtagliga leder det 

till bristande egenvård. Resultatet visar att många som har drabbats av typ 2 diabetes 

upplevde känslan av att det inte finns någon återvändo och de beskrev behovet av att 

förstå svårigheterna utav typ 2 diabetes. Många hade önskningar om hur de skulle vilja 

ha det, men vägen som måste ta dem dit var svår att hålla. Detta är i linje med Ahlin och 

Billhult (2012) som kommit fram till att individerna kände sig överväldigade av alla 

krav som ställdes på dem att de därmed inte fann någon motivation till att göra 

livsstilsförändringar. Det fanns alltid en rad olika anledningar till att inte sköta kosten 

och den fysiska aktiviteten. De kände orättvisa över att andra kunde äta vad de ville och 

kände att de blev offer för krav som ställdes på dem. På grund av dessa krav kände de 

en ständig press på sig att sköta kost och fysisk aktivitet och då kraven blev för stora 

gav de upp och gjorde inga förändringar alls (Ahlin & Billhult, 2012). Detta kan 

kopplas med Orems (2001) teori om att kraven på omvårdnad inte stämmer överens 

med individens handlingsförmåga. Författarna tror att kraven kan uppfattas bli alldeles 

för stora för att kunna hantera sin diabetes. 

 

Resultatet visar att skäl till att inte motionera var bland annat fysiska begränsningar, 

bristande motivation och intresse, tid eller vetskap om att det ens var bra. Skäl att inte 

följa rekommendationer i kost kan vara brist på medvetenhet, svårt att planera och 

olägenheter på arbetsplatser. Tillsammans kan dessa skäl grunda sig i tidsaspekt, 

kunskapsbrist och motivation som författarna ser som ett problem vilket har lösningar. 

Återigen kan sjuksköterskans roll komma lämpligt till lags i att ta fram nyckeln till 

individanpassade korrigeringar. Informera i lagom mängd om rätt saker och att 

tillsammans med individen planera förändringar som anses möjliga. Fysisk aktivitet kan 
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exempelvis individanpassas genom lämpliga och roliga övningar. Detta överrenstämmer 

med Korkiakangas, Alahuhta, Husman, Keinänen-Kiukaanniemi, Taanila och Laitinen 

(2011) som presenterar faktorer som motiverar till fysisk aktivitet. Den största faktorn 

var att träning skulle vara rolig och tillfredsställande. Aktiviteter utomhus i naturen eller 

tillsammans med ett husdjur var något som sågs som ett nöje. Socialt stöd var något 

som belystes som viktigt och det underlättade att ha någon att träna med för att lättare ta 

sig upp ur soffan. Många fördelar med fysisk aktivitet nämns och förbättrad sömn var 

en av flera.  

 

Oftedal (2014) belyser att praktiskt stöd från familj och vänner var användbart och kan 

stimulera till en bättre egenvård. Deltagarna i artikeln rapporterade även att de saknade 

ett sådant stöd och att det minskade insatserna för deras egenvård. Sjuksköterskan har 

en viktig roll att stödja individer med typ 2 diabetes för att de ska kunna hantera sin 

sjukdom. Det är även sjuksköterskans uppgift att kommunicera med vilket sorts stöd, 

mängd och tidpunkten för det stöd de önskar respektive inte önskar från familj och 

vänner. Studien påvisar att interventioner av förhållandet av uppfattat stöd och egenvård 

är nödvändiga. Enligt Wright, Watson och Bell (2002) kan ohälsa och sjukdom splittra 

familjer men även förena dem. Att ha ett familjefokuserat perspektiv där sjuksköterskan 

spelar en viktig roll att ge information till de anhöriga kan ha en stor betydelse för att 

skapa sammanhållning i familjen. Det är inte ovanligt att sjuksköterskan förbiser hur 

kraftfull familjen är genom att de utgör en viktigt stöd till den med ohälsa eller 

sjukdom.  

 

Resultatet visade att relationer har en stor betydelse för att hantera de utmaningar och 

svårigheter individen stöter på dagligen i sjukdomen. Majoriteten av artiklarna beskrev 

avsaknad av stöd, empati och förståelse från sjuksköterskan. Relationer har därav en 

stor betydelse i egenvården. Känner individen avsaknad av stöd från både familj, vänner 

och sjuksköterskan är risken stor att det kommer leda till en försämrad egenvård. Det är 

oroande att så pass många beskriver ett avsaknad av stöd, empati och förståelse från 

sjuksköterskan då sjuksköterskan bör stödja individen i egenvården. Det är även 

sjuksköterskan som har det största ansvaret att förmedla informationen och skapa en 

god relation sinsemellan så att individer tar in informationen på bästa sätt.  
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10 Slutsats 
Litteraturstudien riktar sig både till individer med typ 2 diabetes och sjuksköterskor. 

Resultatet visar hur individer med typ 2 diabetes belyser olika erfarenheter kring 

livsstilsförändring. Vikten av kunskapens betydelse för att genomgå en 

livsstilsförändring framgick tydligt. Individerna beskrev hur de hanterade sjukdomen 

och vanliga svårigheter. Att ha en god relation som stöd beskrevs som en annan viktig 

faktor för att utföra egenvård på bästa sätt. Sjuksköterskan har en viktig roll genom att 

stödja och ge relevant information till individer med typ 2 diabetes, då det visat sig att 

avsaknat stöd och kunskapsbrist leder till försämrad egenvård. 

 

11 Förslag till vidare forskning och kliniska implikationer  
Kunskap belyses som central för att kunna genomföra en livsstilsförändring. Eftersom 

det råder brist i information från sjuksköterskan till individer, eller att informationen är 

obrukbar kan leda till onödig kunskapsbrist om vilken egenvård som behövs. Därav 

behöver utbildningen i egenvården förbättras i form av individanpassat stöd. Att 

involvera individen i utbildningen är viktigt då det handlar om att känna av vart ribban 

bör läggas kunskapsmässigt då alla är på olika nivåer. Genom att involvera individen 

kan sjuksköterskan få reda på vilken kunskap om egenvård som är relevant för varje 

individ. Information om rätt saker anses viktigt annars är den inte mottagbar. Att 

stämma av med individen om eventuella frågetecken kan vara bra innan mötet är 

avslutat då det framkom att många individer fortfarande inte förstod allt som 

sjuksköterskan informerade om. Oro kan upplevas av många trots att 

livsstilsförändringar har tagits an då osäkerhet uppstår om att verkligen göra på rätt sätt. 

Ett förslag till denna problematik är uppföljning efter en livsstilsförändring. 

Forskningen utvecklas hela tiden, och det kan vara bra för de som har typ 2 diabetes att 

få möjligheten att komma på informationsträffar om uppdaterad kunskap kring 

egenvård. Detta kan vara ett sätt att förbättra eller bekräfta att egenvården går rätt 

tillväga. Till sist är det ett förslag att engagera sig och visa extra mycket stöd av 

sjuksköterskan då det framkom att det fanns ett avsaknat stöd. I de artiklar författarna 

fann stod det inget om stress mer än att kostrekommendationer gör livet mer stressigt. 

Därför kan det vara ett förslag till vidare forskning att ta reda på hur stress påverkar 

egenvården hos de som har typ 2 diabetes. Författarnas resultat visar på en 

kunskapsbrist inom egenvård, därför kan det vara av vikt att forska vidare på hur stor 
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denna kunskapsbrist egentligen är. Detta för att kunna kartlägga hur stor 

kunskapsbristen är i nuläget för att kunna förbättra denna.  
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Bedömningsmall för artiklar med kvalitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas/ Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat      

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatredovisning (redovisning, 

kodning, etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, 

teori, etc.) 

Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överrensstämmelse med resultatet 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel  God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

Total poäng (max 45 p)                p                   p                p                 p 

Grad I: >80%  p 

Grad II: >70% % 

Grad III: >60% Grad 

 

 

 



  
 

XII 

 

Bedömningsmall för artiklar med kvantitativ metod 
 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas/ Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat      

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatredovisning (redovisning, 

tabeller, etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, 

metoder, signifikans, etc.) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders  Ej 

kontrollerat 

Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överrensstämmelse med resultatet 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 

Låg Medel  God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 44 p)                p                   p                p                 p 

Grad I: >80%  p 

Grad II: >70% % 

Grad III: >60% Grad 
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