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Abstrakt 

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en växande sjukdom och i Sverige har 300 000 

personer diagnosen. Livsstilsförändringar kan vara av stor betydelse för att undvika 

komplikationer. Kostförändringar och fysisk aktivitet är en viktig del av 

behandlingen och kan innebära olika upplevelser för patienterna. Syfte: Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva vuxnas upplevelser av livsstilsförändringar vid 

diabetes typ 2 med fokus på kost och fysisk aktivitet. Metod: Metoden som 

användes var en allmän litteraturöversikt där valda artiklar beskrivits och 

analyserats. Artiklarna analyserades i fyra steg enligt Fribergs (2017) analysmetod. 

Efter sökningarna i databaserna Cinahl och PubMed framkom 9 vetenskapliga 

kvalitativa artiklar som lästes igenom flera gånger, kvalitetsgranskades och 

analyserades. Resultat: Kategorierna som framkom i resultatet var, svårigheter och 

möjligheter i samband med kostförändring, hinder och motivation i samband med 

fysisk aktivitet, kamp och motivation i samband med livsstilsförändringar och 

omgivningens betydelse i samband med livsstilsförändringar. Slutsats: Både 

positiva och negativa upplevelser framkom då vissa deltagare upplevde sjukdomen 

som en möjlighet till att ändra sina gamla ohälsosamma levnadsvanor medan andra 

deltagare upplevde att livsstilsförändringar ledde till en inre kamp och krav som 

resulterade i prestationsångest och depression. Kunskapen om fördelarna vid fysisk 

aktivitet eller kostförändringar stärkte viljan hos andra deltagare till att fortsätta att 

fullfölja livsstilsförändringar. Avsaknad av stöd från omgivningen gav känslan av 

att vara annorlunda och jobbig. Kvinnor upplevde oftast svårigheter i samband med 

att handla och laga mat då deras behov kom i andra hand då familjemedlemmarnas 

önskemål och behov skulle prioriteras.  

Nyckelord 

Upplevelser, livsstilsförändringar, diabetes typ 2, kost, fysisk aktivitet  

Tack 

Författarna till denna studie vill tacka vår handledare Ingrid Djukanovic för 

en god handledning samt våra familjer för stödet under uppsatsskrivandet.  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning 1 

2 Bakgrund 1 

2.1 Prevalens 1 

2.2 Patofysiologi och riskfaktorer 2 

2.3 Kostens betydelse vid diabetes typ 2 2 

2.4 Betydelsen av fysisk aktivitet vid diabetes typ 2 3 

2.5 Sjuksköterskans roll 3 

2.6 Livsstilsförändringar 5 

2.7 Teoretisk referensram 6 

3 Problemformulering 7 

4 Syfte 7 

5 Metod 8 

5.1 Sökningsförfarande 8 

5.2 Urval 9 

5.3 Kvalitetsgranskning 10 

5.4 Analys 11 

6 Forskningsetiska överväganden 12 

7 Resultat 13 

7.1 Svårigheter och möjligheter i samband med kostförändring 13 

7.2 Hinder och motivation i samband med fysisk aktivitet 14 

7.3 Kamp och motivation i samband med livsstilsförändringar 15 

7.4 Omgivningens betydelse i samband med livsstilsförändringar 16 

8 Diskussion 17 

8.1 Metoddiskussion 17 
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1 Inledning 

Intresset för vad studien skulle handla om väcktes vid verksamhetsförlagd 

utbildning på vårdcentralen då mötet med diabetespatienter ofta förekom. 

Författarna till denna studie insåg hur vanligt förekommande sjukdomen är 

och att vi kommer stöta på dessa patienter i vårt kommande yrke. Därför var 

det av betydelse för oss att få en djupare förståelse för hur vuxna upplever 

livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 med fokus på kost och fysisk aktivitet. 

Erfarenhet av patienter med diabetes typ 2 finns sedan tidigare från 

verksamhetsförlagd utbildning och teoretisk kunskap från utbildningen. 

Under arbetet sattes förförståelsen inom parantes och en objektiv inställning 

antogs för att inte påverka studiens resultat.      

2 Bakgrund 

2.1 Prevalens 

Diabetes är en globalt förekommande sjukdom och det finns 371 miljoner 

människor i världen som lever med sjukdomen, varav 490 000 beräknas vara barn 

upp till 15 år (Ericson & Ericson, 2012). I Sverige har cirka 450 000 personer 

diabetes varav 400 000 diabetes typ 2 och många har sjukdomen utan att veta om 

det. Med stigande ålder ökar risken att insjukna (Diabetesförbundet, 2017ab). 

Andelen personer som har diabetes med höga blodsockervärden har ökat under de 

senaste åren och det är en oroväckande utveckling som bör uppmärksammas. Det är 

av betydelse att hälso- och sjukvården bidrar till att förbättra diabetesvården för att 

motverka höga blodsockervärden i syfte att förebygga framtida komplikationer 

(Socialstyrelsen, 2012). Eftersom diabetes typ 2 är en sjukdom som växer snabbt är 

det viktigt med relevant och aktuell forskning som lyfter fram betydelsen av att 

utföra livsstilsförändringar. För att skapa förutsättningar till att ha kontroll över sin 

sjukdom och förebygga framtida komplikationer krävs det att personer med diabetes 

typ 2 fullföljer rekommendationer för ändrade levnadsvanor. Därmed är det viktigt 
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att skapa en djupare förståelse för personer med diabetes typ 2 (Kneckt, Klang & 

Fagerberg, 2011). 

2.2 Patofysiologi och riskfaktorer 

Kronisk hyperglykemi orsakas av alla former av diabetes. Insulinbrist i blodet eller 

nedsatt känslighet för insulin på vävnader är orsaken till hyperglykemin. 

Hyperglykemi innebär att glukoshalten i blodet ökar eller är förhöjd eftersom alla 

vävnader som är insulinberoende har ett försämrat glukosupptag. Diabetes typ 2 

uppkommer till följd av insulinbrist på grund av utvecklingen av insulinresistensen i 

kroppens stora insulinberoende vävnader, till exempel i muskler, lever och 

fettceller. Symtomen vid diabetes typ 2 utvecklas långsamt och ibland under flera 

månader eller år. Ökad törst, stora urinmängder, trötthet och viktminskning är de 

vanligaste symtomen vid diabetes typ 2 (Ericson & Ericson, 2012). Enligt 

Diabetesförbundet (2017b) är riskfaktorerna som ligger till grund för utvecklingen 

av diabetes typ 2 övervikt och fetma vilket leder till att kroppscellernas känslighet 

för insulin förloras. En annan stor riskfaktor är även fysisk inaktivitet, vilket 

påverkar insulinets effekt. Johansson (2010) nämner också övervikt, fetma och 

fysisk inaktivitet som riskfaktorer, men även andra faktorer som kost, rökning, 

stress, alkohol, sömnbrist och ärftlighet. Följdsjukdomar kan uppstå om patienten 

inte lyckas kontrollera sin diabetessjukdom och därför har tidig behandling stor 

betydelse. Makroangiopati är en följdsjukdom som innebär arterioskleros som kan 

leda till hjärtinfarkt, stroke och fotsår. En annan följdsjukdom är mikroangiopati 

som betyder skador på de små blodkärlen i ögon och njurar. Skador på nervsystemet 

är ytterligare en följdsjukdom som kan orsaka nedsatt känsel och störningar i mag-

tarmkanalen (Johansson, 2010). 

2.3 Kostens betydelse vid diabetes typ 2 

Behandlingen av diabetes typ 2 syftar till att uppnå symptomfrihet och minska 

risken för komplikationer genom att hålla en normal glukoshalt i blodet. Viktiga 

delar i behandlingen är kost, motion, egen vård, insulin, och perorala antidiabetika. 

Grunden består av en fullvärdig normalkost som ändras efter energibehov och 

matvanor. Genom kostrådgivning kan patienten öka sin kunskap om hur 

blodsockerbalansen påverkas av födan och hur tarmens glukosupptag påverkas av 
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födans fiberinnehåll (Ericson & Ericson, 2012).  

Behovet av insulin påverkas av mängd och typ av kolhydrater i kosten men 

insulinkänsligheten påverkas även av mängd och typ av fett. Det effektivaste sättet 

att hålla sin sjukdom under kontroll är att de flesta personer med diabetes typ 2 

behöver gå ner vikt (Johansson 2010).  Bowes, Begley, och Kerr (2017) utförde en 

studie som visar på att viktnedgång även reducerar risken att drabbas av diabetes typ 

II. Deltagarnas resultat efter viktnedgången visade på en tydlig förbättring i 

blodsockret. Johansson (2010) skriver att en kost där kolhydratkällorna består av 

fiberrika livsmedel som till exempel linser, bönor och bröd med hela korn är 

generellt sett den bästa kostbehandlingen för att få en förbättrad blodglukos-

blodfettsnivå.  

2.4 Betydelsen av fysisk aktivitet vid diabetes typ 2 

Fysisk aktivitet leder till ett ökat glukosupptag i musklerna utan att öka 

insulinbehovet. Andra fördelar med fysisk aktivitet är att insulinkänsligheten ökar, 

kroppsfettet minskar, endorfinerna ökar, den kardiovaskulära hälsan förbättras och 

risken för sena komplikationer minskar. Läkemedel kan även behövas om kost och 

motion är inte tillräckliga för att hålla blodsockret på en normal nivå (Braun & 

Andersson, 2012). 

Enligt Ericson & Ericson (2012) är motion fördelaktig eftersom den påverkar 

riskfaktorer som högt blodtryck, övervikt, förhöjda blodfetter och insulinresistens. 

Motion tillsammans med kostreglering vid diabetes typ 2 ökar musklernas 

glukosupptag effektivt, vilket leder till en förbättrad glukosbalans. Därför 

rekommenderar Ericson & Ericson (2012) en regelbunden låggradig fysisk aktivitet 

som är mycket gynnsamt vid typ 2 diabetes.  

2.5 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan ska ha en öppenhet och följsamhet i mötet med patienten och genom 

att komma nära patientens livsvärld, se till helheten och levda erfarenheter ökar 

chansen att mötet blir stödjande och stärkande (Dahlberg & Segesten, 2010). Att ta 

sig tid till att lyssna på patienten är viktigt för att anpassa vården utifrån varje 

enskild individs förutsättningar och resurser (Edvardson & Wijk, 2014). 

Sjuksköterskan ska hålla sig uppdaterad kring ny forskning och erhålla ny kunskap 
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inom sitt yrkesområde. Vården ska vara evidensbaserad för att vara säker och ha en 

ökad kvalitet (Nilsson Kajermo, Johansson & Wallin, 2014). 

Swenurse (2017) beskriver att en legitimerad sjuksköterskas primära 

kompetensområde är omvårdnad. Detta innebär att inneha kunskap om såväl 

vetenskaplig omvårdnad som patientnära arbete baserat på humanistisk 

människosyn. En legitimerad sjuksköterska ska självständigt kunna ta ansvar för 

och erbjuda kliniska beslut till patienten för att öka möjligheten till att denne kan 

hantera hälsoproblem, funktionsnedsättning eller sjukdom, förbättra, bevara eller 

återfå hälsa och på så sätt uppnå livskvalitet och välbefinnande. Kunskap om 

individanpassad beteendevetenskap och medicinska möjligheter för patienten är 

också en hög prioritet. Arbetet som sjuksköterskan utför styrs av fastställda 

styrdokument, lagar och författningar inom hälso- och sjukvården (Swenurse, 2017).  

Socialstyrelsen (2017) beskriver att åtgärder som rör mat och motion samt som leder 

till viktminskning kan minska risken att utveckla diabetes typ 2. Därför kan hälso- 

och sjukvården erbjuda strukturerade program som påverkar livsstilen (kost och 

fysisk aktivitet). Hälso- och sjukvården kan fördröja eller förhindra 

diabeteskomplikationer genom att angripa de riskfaktorer som har starkast samband 

med uppkomsten av förändringar i blodkärlen. Hälso- och sjukvården bör även 

stödja personer med diabetes typ 2 att äta lämplig kost och öka sin fysiska aktivitet. 

Vidare beskriver Socialstyrelsen (2017) att patientutbildning i egenvård har en 

viktig roll i vården av personer med diabetes typ 2, därför bör hälso- och sjukvården 

erbjuda gruppbaserad patientutbildning i syfte att uppnå bästa tänkbara 

behandlingsresultat. Gruppbaserade utbildningsprogram kan ges med stöd av 

personal med ämneskompetens och pedagogisk kompetens. En individanpassad 

diabetesvård kan ges genom att erbjuda utbildningar som ges med respekt och 

lyhördhet för varje patients behov. Syftet med utbildningen är därför att personer 

med diabetes typ 2 ska få förutsättningar för att kunna utföra en väl fungerande 

egenvård med god kontroll av riskfaktorerna för ohälsa och med bibehållen god 

livskvalitet. En möjlighet är att utvärdera och kontinuerlig följa upp effekten av 

genomförda utbildningar (Socialstyrelsen, 2017). 
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 Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki och Pietilä (2015) förklarar att patienter kan 

känna sig mer motiverade att utföra livsstilsförändringar om sjuksköterskan visar 

vilken fördel som förändringen ger. Det kan till exempel vara att patienten får veta 

hur blodsockernivån har stabiliserats och blivit normal. 

2.6 Livsstilsförändringar 

Diabetesförbundet (2014) förklarar att diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom vilket 

innebär att livet förändras. Sjukdomen leder till förväntningar om införskaffande av 

ny kunskap kring ett område som innan kan ha haft lite betydelse för den drabbade 

individen. Därför kan livsstilsförändringar vara av stor betydelse för att undvika 

komplikationer. Vidare menar Poskiparta, Kasila & Kiuri (2006) att det kan 

uppkomma svårigheter att utföra livsstilsförändringar trots tillräcklig information 

som ges till patienterna. Även om det finns teoretisk kunskap om de positiva 

effekterna vid livsstilsförändringar, kan det fortfarande upplevas jobbigt att utföra 

de praktiska kunskaperna. Även Smide och Hörnsten (2009) skriver att det kan 

uppstå hinder i praktiken vid utförandet av livsstilsförändringar trots medvetenhet 

om fördelarna med kost och fysisk aktivitet. Eftersom livsstilsförändringar handlar 

om egenvård som innefattar kost, fysisk aktivitet och blodsockerkontroller, kan en 

effektiv egenvård förebygga framtida komplikationer.  

Kneck et al., (2011) förklarar att många känslor kan uppstå i samband med de 

livsstilsförändringar som behöver utföras. Ibland kan det uppkomma svårigheter 

med att hantera dessa känslor. Diagnosen kan innebära att kroppen plötsligt får en 

viktig roll, vilket kan leda till en ny verklighet då livet förändras och vardagliga 

situationer som tidigare togs för givet behöver uppmärksammas. Det nya livet kan 

innebära att tid måste läggas på insulin och blodsockerkontroller. 

Livsstilsförändringar som krävs efter diagnostiseringen kan vara oförväntade och 

kan resultera i en känsla av att behöva utföra påtvingade förändringar i kost och 

fysisk aktivitet. Vidare menar Kneck et al., (2011) att dessa nya förändringar som 

personer med diabetes typ 2 utsätts för kan medföra hinder vilket kan leda till att det 

blir svårt att hitta den motivation som krävs för att fullfölja livsstilsförändringar. 

Rydholm-Hedman (2014) skriver att personer med diabetes typ 2 ständigt behöver 

vara uppmärksamma på sina levnadsvanor för att må bra och minska risken för 

komplikationer. För att hålla nere blodsockernivåerna är livsstilsförändringar som 
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exempelvis fysisk aktivitet betydelsefulla, därför är det viktigt med uppföljning av 

motiverande samtal till att utföra livsstilsförändringar.  

Lindgren och Lindwall (2010) förklarar att motivationen till att utföra 

livsstilsförändringar som påverkar livet kan komma både inifrån eller utifrån. 

Motivation kan ha en betydande roll om en patient till exempel tidigare har varit 

mycket stillasittande och plötsligt måste öka sin fysiska aktivitet. Den inre 

motivationen innebär att människan har en inre förmåga att söka efter ny 

information, försätta sig i nya situationer och uppleva nya saker. Genom detta inre 

driv till att utföra en förändring ökar chansen att patienten upplever självständighet 

och känslan av olika valmöjligheter. Yttre motivation, yttre påverkan, har även 

betydelse och hör ihop med den inre motivationen. Hur den yttre motivationen 

mottas, utförs eller accepteras beror på varje enskild individ. En yttre motivation 

kan vara information och stöd (Lindgren & Lindwall, 2010).  

2.7 Teoretisk referensram 

Behandlingen vid diabetes typ 2 handlar i stor omfattning om att utföra 

livsstilsförändringar både på egen hand och med stöd av omgivningen. Vi valde 

Orems teori för att Orems fokus är egenvård vilket är centralt vid diabetes typ 2.   

Egenvård enligt Orem (2001) innebär att individen utför åtgärder som främjar den 

fysiska och psykiska hälsan. Att aktivt söka information om sitt eget aktuella 

tillstånd i syfte att utföra livsstilsförändringar räknas som egenvårdsaktiviteter. 

Även om utförandet av egenvård förväntas av omgivningen, på grund av den 

positiva effekten på hälsan, ignoreras det av många individer.  

Orems egenvårdsteori delas in i tre delar, egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem (Orem, 2001).  Egenvård anpassas utifrån personens kapacitet, 

personliga mognad, hälsostatus, utveckling och miljöfaktorer. Egenvårdsbehov är 

individuellt och styrs av individens hälsotillstånd vilket även innefattar 

sjukdomstillstånd. Egenvårdskrav avser aktuella egenvårdsåtgärder som varje 

enskild individ behöver för att bevara god hälsa. Egenvårdsbrist består enligt Orem 

(2001) av två begrepp, egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsning. 

Egenvårdskapacitet innebär att individuellt eller med stöd av sjukvårdspersonal 

kunna utföra egenvård. Faktorer som påverkar förmågan att utföra egenvård är 
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utvecklingsnivå, tillgång till sjukvård, ålder, sociala och kulturella tillhörigheter.  

Orem (2001) förklarar att okunskap, oförmåga att bedöma, ta egna beslut och att 

utföra handlingar är egenvårdsbegränsningar. När egenvårdsvårdsbegränsningen är 

högre än egenvårdskapaciteten uppstår brist på egenvård. Därmed skapas en obalans 

som gör att individen kan behöva professionell omvårdnad.  

Enligt Orem (2001) finns det tre varianter av omvårdnadssystem. Det första 

systemet heter helt kompenserande systemet och innebär att patienten saknar 

egenvårdsförmåga och vårdaren styr över alla beslut. Det delvis kompenserande 

systemet innebär ett samarbete mellan patient och vårdare där båda är delaktiga. Det 

stödjande systemet syftar till att vårdaren ger vägledning och stöd men besluten är 

helt hos patienten. Fokus för Orem är den enskilda individens egenvårdsförmåga, 

och detta bör beaktas av vårdpersonal som utför omvårdnadsarbete.  

3 Problemformulering 

Förekomsten av diabetes typ 2 har ökat under de senaste åren och det är en 

oroväckande utveckling. För att motverka förekomsten av framtida komplikationer 

som förekommer vid diabetes typ 2, som ögonsjukdomar, njurskador och hjärt-

kärlsjukdomar, är det viktigt att sjukdomen upptäcks i tid så behandling och 

omvårdnad kan påbörjas. Att få diagnosen diabetes typ 2 kan även innebära en ny 

verklighet som gör att livet förändras och vardagliga rutiner som tidigare togs för 

givet behöver plötsligt uppmärksammas. Livsstilsförändringar så som kost och 

fysisk aktivitet är en viktig del av behandlingen och kan innebära olika utmaningar 

för patienterna vilket gör det viktigt att sjuksköterskan bemöter varje enskild individ 

utifrån dennes förutsättningar. För att göra en individuellt anpassad vård behövs en 

ökad förståelse för hur patienten upplever livsstilsförändringar. 

4 Syfte 

Syftet var att beskriva vuxnas upplevelse av livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 

med fokus på kost och fysisk aktivitet.  



 

8(35) 

 

5 Metod 

Metoden som valdes för att svara på syftet var en allmän litteraturöversikt med 

induktiv ansats. Syfte var att beskriva vuxnas upplevelser och att hitta och jämföra 

likheter och skillnader i studiernas resultat. Friberg (2017) beskriver att en 

litteraturöversikt innebär att hitta aktuell forskning för att få en bild om vad som har 

studerats. Det handlar alltså om att skapa översikt över den kunskap som finns inom 

ett visst omvårdnadsrelaterat område, eller om ett problem inom sjuksköterskans 

verksamhetsområde/kompetensområde. Det handlar även om att ta hänsyn till, 

förutom enbart resultatet, teoretiska utgångspunkter och metoder som använts samt 

att förstå på vilka grunder resultatet har byggts upp. Litteraturöversiktens 

utgångspunkt är betydelsen av att lära sig söka, välja och analysera artiklar som 

publicerats i vetenskapliga tidskrifter. I förhållande till detta ska det finnas ett 

tydligt avgränsat syfte med frågeställningar och därefter kritiskt diskutera metod och 

resultat (Friberg, 2017). Författarna till denna studie ansåg att Fribergs metod var 

lämpligast i relation till syftet, att söka fram, sammanställa och jämföra aktuell 

vetenskaplig forskning relaterat till upplevelser av livsstilsförändringar, en studie på 

kandidatnivå. Denna metod ansågs passande till uppsatsen eftersom 

litteraturöversiktens grund bygger på ett strukturerad val av texter inom ett 

specificerat ämne som genomgår en kvalitetsgranskning, och analys på ett 

strukturerat arbetssätt som presenteras i en beskrivande översikt. 

5.1 Sökningsförfarande 

Inledningsvis utfördes pilotsökningar i databaserna Cinahl och PubMed under 

början av mars 2018 för att få en uppfattning om det fanns tillräckligt med material 

som besvarade studiens syfte. Pilotsökning avser en fritextsökning som inte har 

begränsningar. Syftet med en pilotsökning var att utforma en bra sökstrategi med 

relevanta ord för vår studie (Axelsson, 2012). Sökstrategin handlar om hur arbete 

ska läggas upp i syfte att hitta relevant vetenskaplig litteratur vilket är till hjälp att 

besvara studiens syfte (Kristensson, 2014). De sökord som vi använde i 

pilotsökningarna var ”diabetes”, ”type2”, ”experience” och ”lifestyle changes” och 

utfördes i fritext med olika kombinationer. Sökningar i databaserna Cinahl och 

PubMed genomfördes 26-27 mars 2018. Kristensson (2014) beskriver att databasen 
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Cinahl är en databas som innehåller artiklar inom det vårdvetenskapliga området. 

PubMed är en databas som innehåller vetenskaplig litteratur från framförallt de 

medicinska vetenskaperna.  

Sökningar som författarna till denna studien utförde i Cinahl och PubMed redovisas 

i bilaga 1 och 2. För sökningarna i Cinahl och PubMed kombinerades sökorden med 

AND och OR. Kristensson (2014) förklarar att sökorden AND och OR, är Booleska 

sökoperatörer, AND användes för att kombinera sökord och gav en ökad sensitivitet 

i sökningen och OR användes för att få med närliggande begrepp. I PubMed 

använde författarna MeSH-termer som enligt Axelsson (2012) innebär att sökningen 

blir mer specifik.  

5.2 Urval 

Sökningen med olika kombinationer av utvalda sökord gav ett sökresultat och 

därefter läste författarna till denna studie tillsammans igenom titlar och abstrakt. När 

titeln ansågs rimlig till studiens syfte, ledde det till att författarna gick vidare till 

artikelns abstrakt. Relevanta abstrakt ledde i sin tur till att artikeln lästes i fulltext. 

Efter sökningen i databaserna sparades sammanlagt sexton artiklar ner för att läsas i 

fulltext. Fem artiklar valdes bort på grund av att artiklarna inte svarade på studiens 

syfte. Elva artiklar genomgick en granskning och nio artiklar valdes ut till resultatet. 

Ytterligare två artiklar valdes bort på grund av att vid mer ingående granskning av 

artiklarna framkom det att dom även inte svarade på studiens syfte. En artikel från 

Pubmed och åtta artiklar från cinahl. Inklusionskriterier var vuxna (>18år) eftersom 

övrig population inte stämmer in på valt syfte, att deltagarna skulle ha drabbats av 

den kroniska sjukdomen diabetes typ 2, samt upplevt livsstilsförändringar. 

Inklusionskriterier var också peer-review i Cinahl vilket betyder att artiklarna har 

genomgått en granskning av vetenskaplig tidskrift och tidsbegränsning (2008-2018) 

som användes i både Cinahl och PubMed för att få fram aktuell forskning eftersom 

forskning är en färskvara (Östlundh, 2012). Artikeln som hittades i PubMed 

publicerades i tidskriften Primary Health Care Research & Development vilket är 

en tidskrift med sex doktorer och elva professorer som redaktörer, vilka godkänner 

artiklar innan publicering. 

Exklusionskriterier var kvantitativa artiklar, artiklar om barn och artiklar skriva ur 

vårdpersonal och anhörigas perspektiv. En av artiklarna innehöll deltagare som hade 
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hög risk att drabbas av diabetes typ 2. Efter noggrann diskussion om hur detta skulle 

påverka resultatet kom författarna till denna studie fram till att behålla artikeln trots 

att den saknade inklusionskriterier att deltagarna ska ha diagnosen diabetes typ 2. 

Anledningen till att artikeln behölls var att resultatet i artikeln visade på liknande 

upplevelser av livsstilsförändringar som förekom i de andra artiklarnas resultat med 

deltagare som hade diabetes typ två. Därför ansågs artikeln kunna stärka denna 

studiens resultat. 

5.3 Kvalitetsgranskning 

 
Kvalitetsgranskningen omfattade totalt elva kvalitativa artiklar. Enligt Kristensson 

(2014) krävs det en granskningsmall för att kunna göra en bra och strukturerad 

kvalitetsgranskning. En granskningsmall utgår ifrån olika frågor som blir antigen 

helt, delvis eller inte alls besvarade. Svaren på frågorna utgör sedan kvaliteten på 

artiklarna. Artiklarna granskades enskilt utifrån granskningsmallen SBU:s mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik- patientupplevelse 

(se bilaga). Varje fråga i granskningsmallen tilldelades poäng där frågor som blev 

besvarade och ansågs vara viktigare gav en högre poäng. Författarna till denna 

studie kom tillsammans överens om vilka poäng som skulle tilldelas till frågorna. 

Fick frågan svar ja, tilldelades ett poäng. Frågor som ansågs viktigare fick två 

poäng. Dessa frågor handlade om artiklarnas resultat, och relevant etiskt 

resonemang. Max poängen var 25 och för att artikeln skulle få hög kvalitet 

behövdes 80% av maxpoängen. Medelhögkvalitet hade 70% av maxpoängen och 

lågkvalitet hade 60 % av maxpoängen. Författarna till denna studie diskuterade och 

jämförde resultatet av granskningen och kom tillsammans fram till ett enhetligt 

beslut av artiklarnas kvalitet. Efter granskningen av artiklarna framkom det att nio 

artiklar var av tillräcklig hög kvalitet för att sedan ingå i analysen. Två artiklar 

valdes bort på grund av att artiklarna inte i tillräcklig omfattning svarade mot syftet. 

Artikeln med deltagare som hade hög risk att drabbas av diabetes typ 2 gick vidare 

till analysen eftersom artikeln fick hög kvalitet.  



 

11(35) 

 

5.4 Analys 

Analysen av de nio utvalda kvalitativa artiklarna genomfördes tillsammans och 

författarna valde en analysmetod enligt Friberg (2017) som används vid allmän 

litteraturöversikt vilket innebär en identifikation av övergripande områden. Denna 

analysmetod innehåller fyra steg, genomläsning av utvalda studier upprepade 

gånger, dokumentering i översiktstabell, identifiera likheter och skillnader och 

sammanfattning av det som framkom under analysen. Samtliga artiklar skrevs ut i 

två exemplar som författarna till denna studie sedan arbetade enskilt med för att få 

en djupare förståelse för textens innehåll. De utvalda artiklarna lästes igenom flera 

gånger med öppenhet och följsamhet i syfte att skapa en helhet. Studien 

sammanfattades genom att delar ur resultaten som ansågs väsentliga i relation till 

det egna syftet ströks över med överstrykningspennor.   

En översättning till svenska utfördes samtidigt som det centrala innehållet 

bevarades. Sedan skapades en tabell för att få en översikt över det relevanta 

materialet i syfte att underlätta analysen. 

Likheter och skillnader identifierades i artiklarnas resultat för att slutligen sättas 

ihop till stycken i grupperingar och sedan skapa kategorier. Varje kategori fick en 

rubrik som beskrev kategorins innehåll.  

Det sammanställda resultatet lästes av författarna till denna studie och utomstående 

för att minska risken för upprepningar, motsägelser eller olika tolkningsmöjligheter 

i texten (Friberg, 2017). Utomstående som läste uppsatsen var närstående, samt en 

sjuksköterska med specialistutbildning. Tack vare detta fick vi ett annat perspektiv 

på uppsatsen, vilket resulterade i förbättringar då det hade förekommit 

upprepningar. 
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  Exempel på analysprocessen: 
 

6 Forskningsetiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen är en samling etiska principer som berör medicinsk 

forskning som involverar människor. Utifrån de etiska principerna som 

Helsingforsdeklarationen riktar mot medicinsk forskning har författarna vid 

analysen av artiklarna kontrollerat att samtliga var godkända av etiska kommittéer 

eller hade tydligt förklarade etiska resonemang (Kristensson 2014). Genom att 

artiklarna var etiskt godkända eller hade tydligt förklarade etiska resonemang kunde 

författarna säkerställa att den egna studien strävade efter de forskningsetiska 

aspekterna. Även reflektion över hur artiklarnas information analyserades och 

hanterades samt hur studien genomfördes stärkte eftersträvan av forskningsetiska 

aspekter. Data har inte manipulerats, förvrängts eller undanhållits efter eget tycke 

eftersom författarna till denna studie har strävat efter att ha ett neutralt 

förhållningssätt. Forsberg och Wengström (2016) menar att det är oetiskt att endast 

redovisa den ena åsikten vilket innebär att det är av betydelse att presentera artiklar 

som både stöder och inte stöder forskarnas åsikter.  

 

Nyckelfynd 

  

Subkategorier 

 

 Kategorier 

För deltagarna var stöd från familj, 

vänner och hälsovårdspersonal viktigt för 

att motivera dom att göra förändringar.  

 Stöd från 

omgivningen 

Omgivningens 

betydelse i samband 

med 

livsstilsförändringar    

Att äta hälsosam kost var svårt när man 

måste överväga familjemedlemmarnas 

behov. 

Familjens 

påverkan 

 

 Arbetskollegor var inte medvetna om, 

eller empatiska mot behoven som en 

person med diabetes typ 2 har.  

Arbetets påverkan   



 

13(35) 

 

7 Resultat 

Fyra kategorier bildades när analysen av artiklar var genomförd. Kategorierna som 

bildades var svårigheter och möjligheter i samband med kostförändring, hinder och 

motivation i samband med fysisk aktivitet, kamp och motivation i samband med 

livsstilsförändringar och omgivningens betydelse i samband med 

livsstilsförändringar. I artiklarna var kategorierna återkommande med både positiva 

och negativa upplevelsefaktorer. 

7.1 Svårigheter och möjligheter i samband med kostförändring 

Svårigheter upplevdes i samband med kostförändringar vid diabetes typ 2 (Ahlin & 

Billhult, 2012; Ågård, Ranjbar & Strang, 2016; Booth, Lowis, Dean & Hunter 2012; 

Li, Drury & Taylor 2013; Yamakawa & Makimoto, 2008). Den nya kosten som 

förskrivits av dietist upplevdes sakna variation, vara tråkig, smaklös eller att kosten 

inte smakade gott (Ågård et al., 2016; Booth et al., 2012). Bortsett från att den nya 

dieten inte smakade lika gott som den tidigare kosten upplevdes den även mer 

komplicerad att tillaga (Ågård et al., 2016). Kvantiteten och kvaliteten på den nya 

kosten upplevdes negativt på grund av nya och annorlunda smaker (Yamakawa & 

Makimoto, 2008). Den rekommenderade kostförändringen upplevdes även som 

strikt och begränsad vilket gav en upplevelse av att kosten var motbjudande och inte 

njutbar. Därmed stärktes upplevelsen av att behöva avstå från kost som var god 

vilket blev till ett hinder att fullfölja den nya kostförändringen (Booth et al., 2012). 

Frestelsen att inta kost som inte är lämplig för diabetiker upplevdes som en 

utmaning för kosthantering vilket också försvårade att hålla sig till den 

rekommenderade kosten (Ahlin et al., 2012; Li et al., 2013).    

 Trots kostrådgivning från dietist genomfördes inte kostförändringar på grund av 

olika orsaker. Orsakerna var bland annat ovilja att avstå från god mat och att det inte 

fanns anledning till att förändra kostvanor på grund av att övervikt upplevdes som 

ärftlighetsfaktorer (Ågård et al., 2016). En annan upplevelse av svårigheter i 

samband med kostförändringar var för lite information om lämplig kost och detta 

gav rädslan att äta fel mat vilket resulterade i förändringar som visade sig vara 

olämpliga, till exempel intag av för lite mat. Otillräcklig kunskap ledde till 

förvirring kring begreppet kolhydrater, både hur mycket och vilken typ av 
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kolhydrater som rekommenderas. Intag av frukt upplevdes svårt i relation till vilka 

som var tillåtna och hur många frukter som kunde konsumeras per dag. I allmänhet 

gavs mer prioritet till övervägande av sockerhalten snarare än fettinnehållet (Booth 

et al., 2012).  

Diabetes typ 2 ansågs som en möjlighet till att förändra tidigare kostvanor och 

levnadssätt som upplevts ohälsosamma (Yamakawa & Makimoto, 2008). Att 

genomföra kostförändringar och uppnå en viktnedgång upplevdes som att vara frisk 

och mer kapabel till att kunna utföra aktiviteter på egen hand. En motivator till att 

ändra sina kostvanor var en oro för diabeteskomplikationer (Malpass, Andrews & 

Turner, 2009). Måltidsplaner som innefattade en minskning av kolhydrater i kosten 

var ett sätt att uppnå en förbättring i blodsockernivå, vilket upplevdes som en viktig 

del i ett förbättrat allmäntillstånd (Briggs Early, Armstrong Shultz & Corbett, 2009). 

7.2 Hinder och motivation i samband med fysisk aktivitet 

Trots medvetenhet om de positiva effekterna av fysisk aktivitet utfördes inte alltid 

en förändring (Briggs Early et al., 2009; Ågård et al., 2016). Flera orsaker upplevdes 

som hinder för att inte utföra fysisk aktivitet (Briggs Early et al. 2009; 

Korkiakangas, Taanila & Keinänen-Kiukaanniemi, 2011; Ågård et al., 2016; Booth 

et al., 2012; Li, Drury & Taylor, 2013). Brist på vilja att börja utföra fysisk aktivitet 

nu och istället påstå att det kommer ske senare i livet var en av orsakerna (Briggs 

Early et al., 2009). Andra orsaker till att inte utföra fysisk aktivitet var lathet 

(Korkiakangas et al. 2011; Ågård et al., 2016) vädret (Booth et al., 2012; 

Korkiakangas et al., 2011), smärta (Ågård et al., 2016; Li et al., 2013), trötthet, 

depression, sömnproblem, brist på erfarenhet, ekonomiska problem, träningen var 

tråkig (Ågård et al., 2016), brist på tid (Korkiakangas et al., 2011) och hälsoproblem 

(Korkiakangas et al., 2011; Booth et al., 2012). 

Upplevelser av motivation spelade en stor roll för att vara fysiskt aktiv. (Malpass et 

al., 2009; Booth et al., 2012; Korkiakangas et al., 2011). Intag av ohälsosam kost 

ledde till en upplevelse av större motivation till fysisk aktivitet som kompensation. 

Fysisk aktivitet upplevdes som ett stöd för kosthanteringen och för att kunna 

förbättra blodsockernivåerna (Malpass et al., 2009). Träningsförmåga, 

vikthantering, arbetsförmåga, självständighet, förebyggande av sjukdomar, 
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välbefinnande, bättre mental hälsa och lindring av symtom relaterat till diabetes typ 

2 var andra motivatorer till fysisk aktivitet.  

Fördelar upplevdes av att ha börjat med fysisk aktivitet (Malpass et al., 2009; 

Yamakawa & Makimoto, 2008; Korkiakangas et al., 2011). Viktminskning var en 

av de positiva effekterna som upplevdes (Yamakawa & Makimoto 2008). Energi, 

bättre humör, en känsla av välbefinnande och bättre förmåga att hantera oro var 

andra positiva effekter som upplevdes på grund av fysisk aktivitet (Korkiakangas et 

al., 2011). Vetskapen om fördelarna vid fysisk aktivitet stärkte viljan till att öka 

aktivitetsnivån (Malpass et al., 2009; Booth et al., 2012). Motivatorer till att utföra 

fysisk aktivitet var upplevelsen av försämrad kondition och att bibehålla en bra 

kondition men även stöd och uppmuntran bidrag till ökad motivation att förändra 

tränings vanorna (Korkiakangas et al., 2011). Förbättrad mental och fysisk hälsa 

upplevdes även som en viktig motivator för att fortsätta inta hälsosam kost och 

utföra livsstilsförändringar (Malpass et al., 2009).      

7.3 Kamp och motivation i samband med livsstilsförändringar 

Att påbörja livsstilsförändringar upplevdes problematiskt (Ahlin & Billhult, 2012; 

Yamakawa & Makimoto, 2008; Booth et al., 2012; Ågård et al., 2016). 

Livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 upplevdes som ett krav som kom inifrån 

vilket beskrevs som en inre kamp (Ahlin & Billhult, 2012; Yamakawa & Makimoto, 

2008). När kravet inte kunde släppas resulterade detta i upplevelser av 

prestationsångest och depression. Upplevelsen av prestationsångest medförde en 

ovilja att utföra något som upplevdes krävande. Att ändra tankesätt för att fortsätta 

med samma levnadsvanor som tidigare resulterade istället i upplevelser av 

skuldkänslor och fortsatt inre kamp (Ahlin & Billhult, 2012). När 

livsstilsförändringar påbörjades, så som fysisk aktivitet eller andra hälsosamma 

åtgärder, upplevdes förändringarna som omöjliga. Därmed uppkom psykologiska 

mekanismer som ledde till att livsstilsförändringar sköts upp. Trots tillräcklig 

kunskap om livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 upplevdes fortfarande en inre 

kamp och kunskapen blev till en börda (Ahlin & Billhult, 2012).  

När fördelarna av livsstilsförändringar inte upplevdes, till exempel att blodsockret 

fortfarande var högt, ledde detta till en upplevelse av frustration. Upplevelser av att 

inte känna symtom och komplikationer relaterat till diabetes typ 2 ledde till att inga 
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livsstilsförändringar utfördes eller upplevelser av att enbart medicinsk behandling 

var tillräcklig (Booth et al., 2012). Trots diagnosen diabetes typ 2 upplevdes det som 

att livet fortsatte på samma sätt som tidigare med enbart vissa små praktiska 

problem, vilket innebar fokus på kost och läkemedel (Ågård et al., 2016).  

För att undvika komplikationer som tillhör diabetes typ 2 upplevdes att en snabb 

förändring i livet måste göras nu. Upplevelsen av nu eller aldrig, en vändpunkt hade 

uppnåtts och ett beslut om livsstilsförändringar måste utföras. Motivationen till att 

utföra livsstilsförändringar upplevdes behöva komma inifrån och kunde inte 

påverkas av omgivningen vilket innebar att ta ansvar för sin diabetes typ 2.  En 

annan viktig del i motivation till att utföra livsstilsförändringar var insikten om 

möjligheten att inneha makten om hur diabetes typ 2 kommer att påverka framtiden 

(Jutterström, Isaksson, Sandström & Hörnsten, 2012).  

Kraven på livsstilsförändringar upplevdes som en motivation till att ändra 

levnadssätt för att undvika stress (Yamakawa & Makimoto, 2008). Positiva effekter 

upplevdes av att utföra livsstilsförändringar (Jutterström et al., 2012; Booth et al., 

2012). De positiva upplevelserna var viktnedgång, förbättrade blodsockernivåer 

(Jutterström et al., 2012), känslan av att vara hälsosammare och hopp om att 

undvika framtida komplikationer av diabetes typ 2 (Booth et al., 2012).  

7.4 Omgivningens betydelse i samband med livsstilsförändringar 

Familjen visade sig ha stor betydelse för upplevelsen av livsstilsförändringar vid 

diabetes typ 2 (Briggs Early et al., 2009; Yamakawa & Makimoto, 2008; 

Jutterström et al., 2012; Booth et al., 2012; Malpass et al., 2009). Stödet av familjen 

och hälsovårdspersonalen var en viktig del i upplevelsen av livsstilsförändringar 

(Booth et al., 2012; Briggs Early et al., 2009; Jutterström et al., 2012). Dock var 

upplevelser av omgivningens påverkan på livsstilsförändringar mest negativa 

(Briggs Early et al., 2009; Ahlin & Billhult., 2012; Booth et al., 2012; Ågård et al., 

2016; Yamakawa & Makimoto, 2008).  Att hålla sig till rekommenderad 

kostförändring vid mat utanför hemmet upplevdes svårt (Briggs Early et al., 2009; 

Ahlin & Billhult, 2012; Booth et al., 2012). När arrangörer anordnat evenemang och 

ansträngt sig för att köpa kost med lågt sockerinnehåll uppkom upplevelser av att 

vara besvärlig. Det upplevdes även som besvärligt när det inte fanns någon lämplig 

kost för personer med diabetes typ 2 på evenemang (Ahlin & Billhult, 2012).  
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Viljan att inte förolämpa sina vänner genom att vägra äta den mat som erbjöds och 

upplevelsen att viljestyrkan förlorades vid matintag utanför hemmet blev till ett 

hinder att följa kostrådgivnigen (Briggs Early et al., 2009). Att motstå frestelser som 

erbjöds och brist på hälsosamma och lämpliga val upplevdes svårt (Booth et al., 

2012). Oregelbundna arbetstider upplevdes vara ett hinder för att ändra livsstil och 

extra svårt var kosthanteringen (Yamakawa & Makimoto, 2008). Känslan av att 

vara jobbig upplevdes när arbetskollegorna saknade förståelse för behoven hos 

personer med diabetes typ 2 (Booth et al., 2012). Kvinnor upplevde svårigheter 

eftersom de ofta hade största ansvaret att handla och laga mat utifrån familjens 

önskemål och behov vilket ledde till att deras behov kom i andra hand (Ahlin & 

Billhult 2012; Booth et al., 2012). Detta gav kvinnorna en upplevelse av orättvisa 

och hur de därmed blev offer för sina familjemedlemmars krav (Ahlin & Billhult, 

2012).  

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Ingen av författarna till denna studie hade tidigare erfarenhet av att skriva en 

litteraturöversikt vilket kan ses som en svaghet. Därmed lades mycket tid på att läsa 

och skapa förståelse inför uppsatsskrivandet i syfte att skrivandet utfördes på rätt 

sätt. Författarna till denna studie anser att de har medvetandegjort sin förförståelse 

och reflekterat kring den för att motverka påverkan på studiens resultat. Enligt 

Lundman och Graneheim Hällgren (2012) innebär trovärdighet en redovisning av 

hur stor grad av sanning som finns i studiens resultat. Detta innebär bland annat att 

ny kunskap framträder när ett öppet tankesätt skapas genom att forskaren 

medvetandegör och reflekterar över sin förförståelse. Mot bakgrund av detta 

upplevdes en fördel då ny kunskap trädde fram.  

8.2 Sökningsprocessen 

I PubMed användes MeSH-termer som enligt Axelsson (2012) innebär att 

sökningen blir mer specifik. I sökningar med MeSH-termer finns risken att missa 

den senaste forskningen eftersom kategoriseringen av den senaste forskningen inte 

hunnit utföras ännu. Författarna till denna studie valde därför att kombinera MeSH-
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termer med fritextsökning för att göra sökningen mer heltäckande och därmed 

förstärka sökningens resultat. Det beslutades att sökningarna i databasen PubMed 

och Cinahl skulle avgränsas till de senaste 10 åren. Avsikten var att få fram aktuell 

och relevant forskning vilket kan ses som en styrka i studien. Ytterligare en styrka 

som studien har kan vara att artiklarna som söktes i databasen Cinahl avgränsades 

med peer-review vilket säkerställde att artiklarna granskats och godkänts för 

publicering av forskare som är kunniga inom det forskningsfältet (Kristensson, 

2014). Ännu en styrka i studien var att artikeln som hittades i PubMed och inte 

kunde avgränsas med peer-review istället kontrollerades genom att söka fram 

tidskriften som artikeln publicerades i. I Tidskriften framkom det att redaktörerna 

bestod av sex doktorer och elva professorer som granskade och godkände artikeln 

innan publiceringen. 

8.3 Urval 

Inklusionskriterier resulterade i att ett flertal artiklar exkluderades vilket kan ses 

som en styrka då studiens tillförlitlighet och pålitlighet styrks. Genom en noggrann 

redovisning av sökord, sökningsförfarande, urval och analys stärktes pålitligheten 

av studien (Henricsson, 2012). Två av artiklarna inkluderade endast kvinnor vilket 

kan ses som en möjlig svaghet i relation till överförbarhet. Överförbarheten ökar om 

det är en jämn fördelning av deltagare med både kvinnor och män. Kvinnorna 

upplevde livsstilsförändringar på ett annat sätt jämfört med män eftersom de hade 

större ansvar när det kom till att handla och laga mat. Överförbarhet enligt 

Henricsson (2012) innebär att resultatet ska kunna överföras till andra kontext. 

Anledningen till att artiklarna behölls var att kvalitetsgranskningen resulterade i en 

hög nivå och innehållet var relevant till studiens syfte. Författarna till denna studie 

valde även att ha med en artikel i studiens resultat som inkluderade deltagare med 

hög risk att drabbas av diabetes typ 2 vilket ansågs inte ha påverkat studiens resultat 

eftersom hänsyn togs till att artikeln handlade om motivation till att utföra 

livsstilsförändringar i syfte att förebygga sjukdomsutvecklingen. En styrka var att 

enbart kvalitativa artiklar inkluderades i studien. Artiklar med kvalitativ design har 

berättelser, intervjuer, fokusgrupper och/eller deltagande observandum som 

datainsamlingsmaterial. Kvalitativ design innehar en holistisk tradition och syftar 

till att studera personers upplevelser och erfarenheter av ett fenomen (Henricson & 
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Billhult, 2012). Studiens syfte var att beskriva vuxnas upplevelser och författarna 

till denna studie ansåg att kvalitativa artiklar krävdes för att få en djupare förståelse 

och på bästa sätt besvara syftet. Att enbart inkludera kvalitativa artiklar kan också 

ses som en svaghet då blandade artiklar kan ge ett mer ingående och bredare 

perspektiv av resultatet (Forsberg & Wengström, 2016).  Författarna till denna 

studie ansåg att kvantitativa artiklar kunde ge ett bredare resultat men att studiens 

resultat inte skulle vara lika djupgående då upplevelser enligt oss beskrivs bäst 

genom intervjuer och berättelser. Baserat på detta inkluderades enbart kvalitativa 

artiklar i studiens resultat. 

8.4 Kvalitetsgranskning 

De utvalda artiklarna lästes och granskades enskilt, sedan diskuterades och 

jämfördes resultatet av granskningen vilket kan ses som en styrka enligt Forsberg 

och Wengström (2016). Forsberg och Wengström (2016) förklarar att triangulering 

är ett hjälpmedel för forskarna att belysa fenomenet ur olika vinklar. Granskningen 

genomfördes enskilt för att motverka påverkan av varandras åsikter i förhållande till 

de utvalda studierna. Författarna till denna studie kom gemensamt fram till vilka 

poäng som varje fråga tilldelades. Detta kan ses som en svaghet, eftersom 

poängutdelningen kan anses vara påverkad av egna avsikter och intresse. Det anses 

dock inte ha påverkat kvaliteten eftersom alla artiklar genomgick samma granskning 

och hade samma krav vid bedömningen. Efter granskningen diskuterades och 

jämfördes resultatet tillsammans av författarna till denna studie för att ta ett 

gemensamt beslut om artiklarnas kvalitet. Vid diskussionen och jämförelsen av 

granskningen framkom det att artiklarna fått liknande poäng tilldelade, vilket 

underlättade beslutet om vilka artiklar som skulle gå vidare i analysen.  I 

kvalitetsgranskningen exkluderades två av artiklarna och nio valdes för analys. 

Artiklarna som exkluderades ansågs inte svara an i tillräcklig omfattning mot 

studiens syfte. Artikeln med deltagare som hade hög risk att drabbas av diabetes typ 

2 ansågs fortfarande relevant efter granskningen och inkluderades även i analysen.   

8.5 Analys 

Analysmetoden var inspirerad av Fribergs (2017) allmän översiktsanalys eftersom 

den analysmetoden fokuserar på likheter och skillnader vilket författarna var 
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intresserade av. Livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 kan upplevas på olika sätt 

och innebära olika utmaningar och grunden för studiens analys var att beskriva 

dessa baserat på likheter och skillnader. Texten bearbetades upprepade gånger för 

att inte viktig information skulle missas och överstrykning av väsentliga stycken 

utfördes enskilt för att sedan jämföras och sammanställas. Enskilt arbete av analysen 

ansågs viktigt för att författarna till denna studie inte skulle bli påverkade av 

varandras åsikter. Artiklarna som valdes ut hade en stor geografisk spridning och 

innefattade länder så som: Sverige, Finland, Storbritannien, Japan och Singapore. 

En variation i länder och kultur som stödjer samma resultat sågs som en styrka i 

studiens överförbarhet. Trovärdigheten ökar om studien är överförbar eller 

användbar i andra kontext, vilket innebär bland annat en  noggrann beskrivning av 

urval och deltagare (Lundman & Graneheim, 2012). En ytterligare styrka med en 

stor geografisk spridning kan vara att fenomenet kan beskrivas ur olika aspekter, 

vilket kan leda till att en större helhet bildas av problemområdet. En svaghet med att 

ha stor geografisk spridning kan vara att överförbarheten kan påverkas negativt 

eftersom sjukvårdsystemet och förutsättningar kan se olika ut. Baserad på detta kan 

denna studiens resultat inte helt överföras till svenskt kontext på grund av skillnader 

i länders kulturer angående sociala samspel, genusperspektiv och synsätt. 

8.6 Forskningsetiska överväganden 

Artiklar som inte var granskade och godkända av etiska kommittéer inkluderades 

trots detta i resultatet eftersom artiklarna genomgick en noggrann granskning i 

analysen och hade ett etiskt resonemang. Artiklarna som inte hade blivit godkända 

av etiska kommittéer hade tydligt presenterat sina etiska aspekter eller blivit 

godkända av hälsokliniken där studien utfördes. Artiklarna hade en noggrann 

beskrivning av vilka rättigheter och vilken information som hade givits till 

deltagarna i studien.  

8.7 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva vuxnas upplevelse av livsstilsförändringar vid 

diabetes typ 2 med fokus på kost och fysisk aktivitet. Analysen resulterade i fyra 

kategorier som rubriksattes till svårigheter och möjligheter i samband med 

kostförändring, hinder och motivation i samband med fysisk aktivitet, kamp och 
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motivation i samband med livsstilsförändringar och omgivningens betydelse i 

samband med livsstilsförändringar.  

Resultatet visar att diabetes typ 2 upplevdes ge möjlighet att förändra tidigare 

ohälsosamma kostvanor och levnadssätt. Motivation till att ändra kostvanor 

upplevdes komma ifrån oron att drabbas av diabeteskomplikationer. Enligt Orems 

teori (2001) har egenvård ett samband med hälsorelaterade aktiviteter och 

författarna anser att livsstilsförändringar hör ihop med egenvård eftersom det är 

åtgärder som personer med diabetes typ 2 bör genomföra. För att bevara hälsan ska 

hälsorelaterade aktiviteter vara medvetna och frivilliga. Därmed är det av betydelse 

att vid diabetes typ 2 utföra egenvård och följa koständringar i syfte att vilja må bra 

och inte känna ett måste för att undvika sjukdom (Orem, 2001). 

I resultatet framkom det att trots kostrådgivning från dietist genomfördes inte 

kostförändringar på grund av olika orsaker. Orsakerna var bland annat ovilja att 

avstå från god mat och att det inte fanns anledning till att förändra kostvanor på 

grund av att övervikt upplevdes som en ärftlighetsfaktor. Författarna till denna anser 

att så länge personer med diabetes typ 2 inte får komplikationer ökar risken att inga 

förändringar till ett hälsosammare liv utförs på grund av att behovet inte finns. 

Denna åsikt stärks av Orems (2001) teori som handlar om att personens behov styrs 

av sjukdomstillståndet vilket innebär att de personer som inte är villiga att sluta med 

den mat de tycker om anser att de har kontroll över sin diabetes. Inga 

egenvårdsåtgärder krävs av sjukdomstillståndet eftersom egenvårdsbehovet är lågt. 

Ley, Hamdy, Mohan och Hu (2014) förklarar att det finns ett globalt problem som 

visar på att den mat som är gynnsam för diabetiker kostar betydligt mer jämfört med 

livsmedel med hög sockerhalt och snabba kolhydrater. En åtgärd som skulle kunna 

förhindra diabetes typ 2 epidemin är om priserna på livsmedel med hög sockerhalt 

höjdes samtidigt som priserna för grönsaker, frukt och fullkornsprodukter sänktes. 

Genom att problemet lyfts globalt och ur ett samhällsperspektiv skulle detta 

underlätta för diabetiker att göra bra val i vardagen. Detta anser Ley et al., (2014) 

främjar livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2, inte bara på en 

individnivå utan även ur ett folkhälsoperspektiv.  

En annan upplevelse som framkom i resultatet var att för lite information om kost 

gav en rädsla att äta fel och att utföra olämpliga kostförändringar. Förvirring 

gällande kunskap hör ihop med Orems teori (2001) om egenvårdsbrist. För att 
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kunna genomföra rekommenderade åtgärder är kunskap enligt Orem en viktig del 

och målet är att undvika obalans på grund av brist på kunskap. Obalansen kan leda 

till att individen kan behöva mer professionell omvårdnad i syfte att återskapa 

balans. Trots professionell hjälp finns den större delen av ansvaret hos patienten och 

personalen uppgift är att vara stödjande och vägledande (Orem, 2001). Mot 

bakgrund av detta anser författarna att när ett sjukdomstillstånd kräver 

livsstilsförändringar är det viktigt med kunskap för att personer med diabetes typ 2 

ska få förståelse för och kunna hantera nya förändringar. Författarna till denna 

studie anser att det är först när personer med diabetes typ 2 kan förutse och vet 

betydelsen av lämplig kost vid diabetes som förändringen kan genomföras. 

Savoca & Miller (2001) stärker tankar kring behovet av stöd och information om 

kost som är lämplig för personer med diabetes typ 2. Deltagarna i studien ansåg att 

individuella program skulle kunna vara underlättande till att undgå förvirring och på 

så sätt bibehålla en bra kosthållning. Utifrån detta anser författarna till denna studie 

att genom att ny kunskap erbjuds av vårdpersonal på en individanpassad nivå med 

fokus på kost och hur kosten påverkar sjukdomen ökar möjligheten att personer med 

diabetes typ 2 får en djupare förståelse kring sin situation. 

Boström, Isaksson, Lundman, Lehuluante & Hörnsten (2014) utförde en studie där 

sjuksköterskor tillämpade personcentrerad vård på patienter med diabetes typ 2. 

Genom ett personcentrerat förhållningssätt upplevde sjuksköterskorna att det 

underlättade samtalen med patienterna om sjukdomens svårigheter och 

komplikationer. Personcentrerad vård gav även sjuksköterskor möjligheten att få en 

djupare förståelse för patienternas dagliga liv och vad som kunde motivera eller vara 

till ett hinder att utföra egenvård. Sjuksköterskorna upplevde sig som medmänniskor 

istället för att behöva inta en expertroll och detta ansågs ha varit till hjälp för att få 

patienterna att välja rätt väg till ett friskare liv. Sjuksköterskorna i studien ansåg att 

en kombination med kliniska tester och personcentrerad vård skulle leda till att se 

patienten och inte bara sjukdomen (Boström et al., 2014).  

Personcentreradvård innebär att patienten får möjlighet att att delta aktivt i sin 

behandling och ta ansvar över sin egenvård. Grunden för hur vårdplanen upprättas 

baseras på patientens behov, samtidigt som patienten ses som en autonom och 

respekterad individ. Personcentreradvård förutsätter att sjuksköterskan samarbetar 

med patienten och skapar möjligheter för patienten till att få adekvat och begriplig 
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information, samtidigt som sjuksköterskan är lyhörd för patientens upplevelse av sitt 

aktuella tillstånd (Eldh,  2014) 

Resultatet visar att trots medvetenhet om de positiva effekterna av fysisk aktivitet 

utfördes inte alltid en förändring och i flera studier framkom olika orsaker till att 

avstå från fysiska aktiviteter. Orsakerna var ovilja, smärta, trötthet, depression, 

sömnproblem, brist på erfarenhet, ekonomiska problem, träningen var tråkig, brist 

på tid och hälsoproblem. Orems (2001) tankar om att utföra egenvård är att den är 

beroende av vilken egenvårdskapacitet som personen har vilket utgörs av mentala 

och fysiska egenskaper. Baserat på detta tycker författarna till denna studie att en 

persons fysiska kapacitet inte bara innefattar fysisk styrka utan att även den mentala 

och psykologiska hälsan krävs för att en motivation ska infinna sig. Orems (2001) 

teori om egenvårdsbehoven innebär acceptans av sitt hälsotillstånd och vänja sig vid 

den nya livsstilen. För att uppnå acceptans och utföra förändringar i livsstilen kan en 

ändring av självbilden behövas och en ny livsstil hittas som resulterar till personlig 

utveckling.  

Flera studier visade att motivation hade en betydande roll för att utföra fysisk 

aktivitet. Upplevelser till motivation att öka sin fysiska aktivitet var 

träningsförmåga, vikthantering, arbetsförmåga, självständighet, förebyggande av 

sjukdomar, välbefinnande, bättre mental hälsa och lindring av symtom relaterat till 

diabetes typ 2. Upplevelse av stöd och uppmuntran bidrog till ökad motivation att 

förändra tränings vanorna. Författarna till denna studie anser att det är av betydelse 

att varje individ vet sin egna motivation, vad som gör att personen känner sig 

motiverad till att utföra fysisk aktivitet. På så sätt kan detta underlätta att personen 

fortsätter med sin fysiska aktivitet. Orems (2001) tankar om syftet med egenvården 

är att personen självständigt ska kunna utföra handlingar och aktiviteter som leder 

till att behovet av egenvård uppfylls. På detta sätt kan personen uppnå 

välbefinnande, hälsa och liv.  

Positiva effekter av fysisk aktivitet uppkom i studierna så som förbättrad mental och 

fysisk hälsa vilket ledde till en ökad motivation till att fortsätta äta hälsosam kost 

och leva efter den nya livsstilen. Andra positiva effekter var viktminskning, energi, 

bättre humör, en känsla av välbefinnande och bättre förmåga att hantera oro. Detta 

styrks även av Ferrand, Perrin & Nasarre (2008) som beskriver att patienter i 

samband med fysisk aktivitet upplevde en ökad energi, motivation att hålla sig till 
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den nya kostförändringen och känsla av att vara frisk och ha bättre förmåga att 

hantera trötthet. Patienterna i denna studie beskrev även att viktminskning bidrog till 

att fortsätta utöva fysisk aktivitet. 

Resultatet visar att trots kunskap om betydelsen av livsstilsförändringar vid diabetes 

typ 2 utfördes ingen förändring vilket resulterade istället i skuldkänslor, en fortsatt 

inre kamp och kunskapen blev till en börda. Det som Oren (2001) kallar för 

stödjande/undervisande åtgärder kan vara förklaringen varför personer med diabetes 

typ 2 gör val som påverkar deras sjukdom negativt. Trots kunskapen om de felaktiga 

valen väljer personerna att inte främja egenvården. Behovet av att utföra 

egenvårdsåtgärder kanske inte finns vid just den tidpunkten men avsikten är att ta 

hand om sin diabetes för att förebygga framtida komplikationer. Författarna till 

denna studien anser att det inte enbart handlar om att acceptera patientens val utan 

även om att det är nödvändigt att skapa förutsättningar för att patienten ska kunna 

fatta lämpliga beslut som leder till förbättring av patientens sjukdom. Detta 

möjliggörs baserat på en individanpassad information och personliga 

förutsättningar.  

Resultatet visar att avsaknad av stöd från familjen, närstående, och vänner var 

återkommande vilket påverkade upplevelsen av livsstilsförändringar negativt. 

När stödet saknades från familjen och närstående blev detta till ett hinder att 

fullfölja livsstilsförändringar så som kost och fysisk aktivitet. Detta fynd styrks av 

Oftedal (2014) som förklarar att omgivningens stöd har stor betydelse för 

livsstilsförändringar hos patienter med diabetes typ 2 då studien av Oftedal visar på 

att stöd från familj och närstående vid livsstilsförändringar främjade 

blodglukosnivån hos dessa patienter.  

En annan viktig del i upplevelsen av livsstilsförändringar som framkom i resultatet 

var stödet från hälsovårdspersonalen. Om sjukdomstillståndet tillhör det som Orem 

(2001) förklarar som det kompenserade eller delvis kompenserade 

omvårdnadssystemet kräver situationen åtgärder i form av vägledning ifrån 

sjukvårdpersonal för personen ska kunna utföra egenvården eftersom 

egenvårdsbehovet kräver detta. Detta innebär att patienten behöver hjälp från 

sjukvårdspersonalen för att möjliggöra en självständighet i utförandet av 

egenvårdsaktiviteter. Författarna till denna studie anser att genom att sjuksköterskan 

identifierar och tar fram personens skäl, förmåga och behov för förändring ökar 
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chansen till att patienten upplever stöd. Farbring & Rollnick (2015) förklarar att 

sjuksköterskans främsta uppgift är att vägleda och förmedla att patienten är experten 

på sitt sjukdomstillstånd och att i slutändan är det bara patienten själv som kan ta det 

avgörande steget till att fullfölja förändringen. Grunden till förändringen ska bygga 

på patientens upplevelser, förståelse, prioriteringar och val.  

Resultatet visade att kvinnor upplevde svårigheter i samband med att handla och 

laga mat utifrån familjens behov och önskemål. Detta ledde till att kvinnornas behov 

kom i andra hand. Utifrån detta anser författarna till denna studie att genom att 

familjen involveras och får en ökad kunskap om sjukdomen kan genomförandet av 

livsstilsförändringar underlättas.  Resultatet styrks också av Beverly, Miller & Wray 

(2008) som beskriver att livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 främjas med hjälp 

av stöd och tydlig och öppen kommunikation med familjen. Detta stöds även av 

Dalton & Matteis (2014) som förklarar att utförandet av livsstilsförändringar 

underlättas vid stöd från familjen. Det är en viktig del att ha i åtanke och det krävs 

mer forskning inom detta område i syfte att komma fram till vad som är stödjande 

och inte stödjande för personer som har diabetes typ 2.  

9 Slutsats 

Livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 med fokus på kost och fysisk aktivitet 

upplevdes i litteraturstudien som komplicerat men även som en känsla av ett måste 

för att undvika framtida komplikationer. Både positiva och negativa upplevelser 

framkom då vissa deltagare upplevde sjukdomen som en möjlighet till att ändra sina 

gamla ohälsosamma levnadsvanor medan andra deltagare upplevde att 

livsstilsförändringar ledde till en inre kamp och krav som resulterade i 

prestationsångest och depression. Kunskap om livsstilsförändringar upplevdes som 

både positivt och negativt. Kunskapen om fördelarna vid fysisk aktivitet eller 

kostförändringar stärkte viljan hos andra deltagare till att fortsätta att fullfölja 

livsstilsförändringar. Kunskapen upplevdes även som en inre kamp men också som 

en börda. Stödet från familj, närstående och arbetskollegor upplevdes betydelsefullt 

för patienterna vid utförandet av livsstilsförändringar. Avsaknad av stöd från 

omgivningen gav känslan av att vara annorlunda och jobbig. Kvinnor upplevde 
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oftast svårigheter i samband med att handla och laga mat då deras behov kom i 

andra hand då familjemedlemmarnas önskemål och behov skulle prioriteras.  

10 Kliniska implikationer 

Följande implikationer föreslås baserat på studiens resultat och diskussion.  

Patienter med diabetes typ 2 behöver individanpassad information/kunskap och 

undervisning kring sjukdomen i syfte att minska risken för framtida komplikationer 

och underlätta utförandet av livsstilsförändringar.  

Ansvaret ligger på sjuksköterskan att vara stödjande för att patienten ska uppnå en 

balans i vardagslivet relaterat till livsstilsförändringar. En balans kan uppnås genom 

att involvera familjen och ta till vara på familjen som en resurs. Genom att även 

erbjuda familjen kunskap kring sjukdomen ökar chansen att personen med diabetes 

typ 2 får det stöd och den förståelsen som krävs för att underlätta 

livsstilsförändringar.   

Med personcentreradvård i fokus skapas en bra vårdrelation mellan sjuksköterska 

och patient. För att sjuksköterskan ska kunna vara stödjande i samband med 

livsstilsförändringar krävs ett förhållningssätt som bygger på lyhördhet, nyfikenhet 

och öppna frågor. Med personcentrerad vård innebär det att sjuksköterskan gör 

patienten delaktig i sin vård och patienten står i fokus. För att detta ska vara möjligt 

ska sjuksköterskan ge patienten individanpassad information och på så sätt 

möjliggöra att patienten kan fatta egna beslut som rör dennes hälsa.  

Sjuksköterskan ska erbjuda motiverande samtal i syfte att skapa förutsättningar för 

att patienten ska förändra sina tidigare ohälsosamma levnadsvanor. Motiverande 

samtal utgår ifrån att väcka patientens motivation och stärka viljan till förändring. 

Många känslor kan uppkomma i samband med nya förändringar i livet, därav är det 

av betydelse att sjuksköterskan har rätt kompetens och har förståelse för patientens 

känslor. På detta sätt känner patienten sig, sedd, bekräftad och trygg vilket stärker  

motivationen för patienten att utföra livsstilsförändringar.  



 

27(35) 

 

11 Framtida forskning 

Trots att det finns mycket forskning kring diabetes så har förekomsten av 

sjukdomen ökat under de senaste åren vilket är en oroväckande utveckling som bör 

uppmärksammas. Baserat på studiens resultat anser författarna att personer med 

diabetes typ 2 påverkas mycket av sin omgivning och därför är det av betydelse att 

mer forskning kring hur omgivningen påverkar patientens förmåga att utföra 

livsstilsförändringar bör göras. Även forskning kring hur närstående upplever livet 

tillsammans med en person som har diabetes typ 2 kan vara aktuellt för att få en 

djupare förståelse för fenomenet. 
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Medelhög 
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motivationen och motgångar till 
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Kvalitativ design baserad på 

frågeformulär med öppnafrågor. Induktiv 

innehållsanalys.   

Visar på motivation till fysisk aktivitet 

inkluderade vikthantering och känslan av 

fysisk och psykisk välmående. Sociala 

relationer relaterade till träningen var också 

en motivation. Regelbundna samtal var 

viktiga för att främja träning. Positiv 

upplevelse av träning var en viktig aspekt. 

Hög 



   Bilaga 

3(4) 

 

7 Malpass, A., 

Andrews, R., & 

Turner, K-M. 

(2009) 
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Patients with type 2 

diabetes experiences of 
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study. 

Patient Education and 
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Syftet med studien var att 

bedöma huruvida patienter 

upplevde ökad fysisk aktivitet 

som stöd eller hinder vid 

kostförändringar och vice versa, 

och huruvida patienterna i 

allmänhet fann att flera 

livsstilsförändringar var 

kontraproduktiva eller 

fördelaktiga. 

Kvalitativ studie. Data analyserades 

tematisk. 59 randomiserade intervjuer 

utfördes. 

Fynden föreslår att information om kost och 

fysisk aktivitet tillsammans uppmuntrar 

patienter att använda fysisk aktivitet på 

strategiska sätt för att hjälpa 

sjukdomshantering och att de flesta 

patienter finner att flera olika 

livsstilsförändringar är användbara. 

Hög  
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Journal of Transeultural 

nursing 

Att identifiera beteenden som 

används vid självhanteringen av 

diabetes, inklusive förändringar 

i mat och måltidsmönster, inköp 

av matvanor och förberedelser 

inför måltider. Beskriva 

motivationer och barriärer för 

dietstrategier och tillvänjning av 

måltidsplanering. Identifiera 

likheter och skillnader i dietmål, 

motivationer och barriärer 

mellan jämförelsegrupper 

latinos och caucasians. Föreslå 

direktiv för framtida arbete att 
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med mig själv och andra,  viljan att vara och 

känna sig hälsosam, behov av stöd från 

familj vänner och hälsovårdspersonal, 

användning av ört eller folkbotemedel, en 

gradvis ändring, förbättra vad jag redan gör,  

sätta flera mål, stötta latinas som vill gå ner 

i vikt. 

Hög  
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Att utforska det positiva 

erfarenheterna hos personer med 

diabetes typ 2 genom att 

beskriva vad deltagarna ansåg 

som positiv medan de handskas 

med diabetes efter att ha fått 

diagnosen diabetes. 

En utforskande kvalitativ studie. En 

genomgående jämförande metod. Koder 

skapades, en jämförelse utfördes mellan 

likheter och skillnader. 17 deltagare 

intervjuades. 

Positiva erfarenheter resulterade i tre 

kategorier. 1 kategorin med positiv 

värdering. 2. Avledning och den tredje var 

avgränsning.  

Hög 


