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Sammanfattning 

Bakgrund: Typ 2-diabetes mellitus är en global sjukdom som snabbt ökar i 

antal. Den viktigaste delen av behandlingen handlar om att äta ”rätt” kost och 

allt fler personer blir i behov av kostrekommendationer och kostförändringar. 

Syfte: Beskriva personer med typ 2-diabetes upplevelser av att göra 

kostförändringar. Metod: Systematisk litteraturstudie där 13 artiklar, tolv 

kvalitativa och en kvantitativ/kvalitativ, analyserades med hjälp av 

innehållsanalys. Resultat: Många med typ-2 diabetes kände sig utanför och 

upplevde känslor av frustration, ilska, stress och oro. Kosthållningen 

upplevdes som svår på grund av att kostrekommendationerna var otydliga 

och ständigt förändrades, dock ansågs motion vara till hjälp. Vardagen 

upplevdes ofta som en kamp mellan vad som var bäst ur sjukdomssynpunkt, 

sina begär och frestelser. Denna kamp kunde jämföras med ett missbruk. Det 

framgick att det fanns skillnader på hur kvinnor och män hanterade sin 

diagnos och hur de förhöll sig till kostrekommendationerna. Flera uppgav 

även att maten fått förändrad betydelse, från något positivt till något negativt. 

Acceptans, sjukdomsinsikt, stöttning och uppmuntran tillsammans med 

kontroll, planering, mättnad och tillfredställelse upplevdes som viktigt. 

Slutsats: De med typ 2-diabetes upplevde många känslor där begäret spelade 

en viktig roll. I slutändan ledde känslorna ofta till hinder i kosthanteringen 

och en dålig självbild. 

 

Nyckelord: Typ 2-diabetes mellitus, kosthantering, upplevda känslor. 

 

 

 

 



 

 

 

1 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING                                                                                       1 

BAKGRUND    1 

  Typ 2-diabetes mellitus    1 

  Att leva med diabetes    6 

  Omvårdnad och hälsorelaterade aktiviteter  8 

Problemformulering    9 

SYFTE     9 

METOD     9 

  Sökningsförfarande    9 

  Urval     10 

  Kvalitetsgranskning    10 

  Analys     11 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN  12 

RESULTAT     12 

  Upplevelser av kosthantering   12 

  Upplevelser av kostrekommendationer   14 

  Upplevelser av den egna självbilden   15 

  Upplevelser av följsamhet och dess påverkande faktorer 17 

  Upplevelser av påverkan på det sociala livet  19 

DISKUSSION    20 

  Metoddiskussion    20 

  Resultatdiskussion    23 

SLUTSATS     27 

  Fortsatt forskning    28 

REFERENSER     

 



 

 

 

1 
 

BILAGOR 

Bilaga 1 – Artikelsökning  

Bilaga 2 – Artikelmartris  

Bilaga 3 – Checklista för kvalitativa artiklar  

Bilaga 4 – Analysöversikt, exempel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

INLEDNING 

Vi har mött människor med diabetes, både privat och under våra verksamhetsförlagda 

utbildningar. Många av dessa människor valde att bortse från kostrekommendationerna, trots 

god kunskap om vad som var ogynnsam kosthållning för dem. Förhållandet gör oss nyfikna 

på att undersöka hur människor i liknande situation tänker och upplever vardagen. Vi vill få 

en ökad förståelse till vad det är som gör att man väljer att bortse från 

kostrekommendationerna, trots vetskap om de komplikationer som kan uppstå till följd av att 

man inte sköter sin diabetes. 

 

Allgot (2006) menar att det är ett problem att människor med diabetes ofta blir benämnda som 

patienter. Begreppet patient är av tradition för många symboliserat med att personen har 

överlåtit sin sjukdom till experter. Istället är målet med diabetesvården att inte bli patient, utan 

att personen ska kunna få kunskap och information som gör att hon/han själv kan överta sin 

behandling. På grund av detta benämns människorna i vårt arbete inte för patienter, utan för 

individer/människor/personer med typ 2-diabetes. 

 

BAKGRUND  

Sjukdomen typ 2-diabetes mellitus 

Dammen Mosand och Stubberud (2011) förklarar att diabetes mellitus, tidigare kallad 

åldersdiabetes, är en kronisk metabolisk sjukdom som orsakas av nedsatt eller bristande 

produktion av insulin, vilket leder till ett förhöjt blodsocker. Det finns olika typer av diabetes 

men det som kännetecknar samtliga är en förhöjd plasmaglukoskoncentration i blodet. 

Sjukdomen kan delas in i fyra olika kategorier; typ 1-diabetes, typ 2-diabetes, 

graviditetsdiabetes samt andra specifika typer av diabetes. Svenska diabetesförbundet (2011) 

belyser att det är typ 2-diabetes som ökar mest, inte bara i Sverige utan i hela världen och att 

en människa drabbas var tredje sekund. År 2011 var det 366 miljoner människor i världen 

som hade diagnostiserats med sjukdomen och i Sverige uppskattas minst 350 000 personer ha 

diabetes, varav cirka 85-90% lider av typ 2-diabetes. Dessutom finns ett mörkerantal där 

ungefär var tredje person med typ 2-diabetes inte har fått någon diagnos. Typ 2-diabetes 

kännetecknas enligt Dammen Mosand och Stubberud (2011) av nedsatt insulinkänslighet, 

vilket gör att personen i fråga behöver tillverka mer insulin för att kunna tillgodogöra sig 

glukosen. Allgot (2006) belyser att det även kan bero på insulinbrist. Personer med typ 2-

diabetes som i kombination även har ett högt blodtryck samt övervikt, löper en ökad risk för 
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att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Därmed handlar den grundläggande behandlingen vid 

diabetes ofta om livsstilsförändring med faktorer såsom fysisk aktivitet och kostförändring 

(Dammen Mosand & Stubberud, 2011).  

 

Livsstil är ett beteendemönster som människan själv väljer att förhålla sig till under en längre 

tid. Det kan dessutom vara ett kollektivt fenomen där mönstret avspeglar sig på en grupp 

människor. Livsstilen kan förändras utifrån inre och yttre faktorer, samt begränsningar och 

mål. Nya vanor integreras i livsstilen för att uppnå en ny balans, i förhållande till de nya krav 

eller mål som exempelvis sjukdom kräver (Jahren Kristoffersen, 2005). Livsstilsförändringar i 

samband med diabetesvård är något som Sörman (2006) också belyser och förklarar att det är 

svårt att bryta gamla mönster och att det kan ta mycket energi. Det kan vara lättare att falla 

tillbaka i gamla mönster och beteenden, därför är det extra viktigt att kunna vara en 

stöttepelare för personer med typ 2-diabetes. 

 

Patofysiologi 

Groop, Lyssenko och Renström (2009) menar att de fyra främsta riskfaktorerna för att 

drabbas av typ 2-diabetes är fysisk inaktivitet, övervikt, kostens sammansättning samt ärftliga 

faktorer. Vi rör oss allt mindre, vilket bidrar till en lägre energiförbrukning. En låg 

energiförbrukning leder i sin tur till ökad insulinresistens och på sikt till fettinlagring och 

viktuppgång. Övervikten är den största riskfaktorn för att drabbas av typ 2-diabetes, man har 

dessutom sett att det är av betydelse vart på kroppen som den största andelen fett är ansamlat. 

En fettinlagring kring buken medför en större risk att drabbas, än om fettet tenderar att samlas 

runt exempelvis höfterna. Zethelius (2009) belyser att 80% av alla svenskar med typ 2-

diabetes är överviktiga och att 50% har fetma, vilket är betydligt mer än i befolkningen i 

övrigt. Groop, Lyssenko och Renström (2009) förklarar att då det gäller kostens 

sammansättning finns det många och skilda studier och åsikter i vad som är mest gynnsamt ur 

diabetessynpunkt. De förklarar att ett flertal studier har visat att en kolhydratsfattig men 

protein- och fettrik kost ska vara fördelaktig för personer med diabetes. En annan stor studie 

visar samtidigt att man bör lägga mer vikt på själva energiinnehållet än sammansättning, 

eftersom det i slutändan handlar om att äta mindre energi än vad man gör av med om man vill 

uppnå viktnedgång. Ärftliga faktorer inom diabetesdiagnosen har kunnat konstateras, 

eftersom sjukdomen ofta förekommer inom familjer. Att ha typ 2-diabetes menar Alvarsson, 

Brismar, Viklund, Örtqvist och Östenson (2010) har starkare samband med ärftlighet än vid 
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typ 1-diabetes. Det finns minst ett tjugotal gener med egenskap att kunna överföra typ 2-

diabetes. Exempelvis har man sett att hos enäggstvillingar löper den ena individen mer än 

90% risk att drabbas av typ 2-diabetes om det andra syskonet fått diagnosen. 

 

Symptom 

Johansson och Wredling (2006) beskriver att sjukdomen ofta kommer smygande och att 

symtomen inte alltid är så tydliga. Vaaler (2006) påpekar att klassiska symtom som täta 

blåstömningar och törst är ovanligare vid typ 2-diabetes. Däremot kan personer med typ 2-

diabetes ha lite mer diffusa symtom som exempelvis nedstämdhet och trötthet. Dessa personer 

kan också drabbas av dimsyn eller klåda i underlivet. Vid en infektion kan symtomen för typ 

2-diabetes förvärras. Angående blodsockret så kan personen i fråga ha en förhöjd nivå utan att 

känna av några specifika symtom (Magnusson, 2011). 

 

Undersökningar och behandlingar 

Fernström, Segerros, Trepp, Insulander, Seijboldt och Karlsson (2011) förklarar att det vid 

nyupptäckt diabetes är viktigt att ge information om sjukdom och behandling, men även att 

försöka motivera till en livsstilsförändring. Den huvudsakliga undersökningen vid diabetes är 

blodsockermätning. Detta är något som Alvarsson et al. (2010) menar är viktigt för att kunna 

må bra och undvika kraftiga förändringar i sitt blodsocker. Det enklaste sättet att mäta sitt 

blodsocker är genom kapillärprov eller som inom sjukvården, med ett venöst blodprov. 

Normalt blodsocker ska vid fastande ligga mellan 4-6 mmol/l, två timmar efter måltid bör 

värdet inte ligga över 8 mmol/l. Blodtrycket bör även kontrolleras hos personer med diabetes, 

man strävar efter att värdet ska ligga under 130/80 mmHg. Detta värde är lite lägre då man 

generellt sett ser ett blodtryck under 140/80 mmHg som normalt. Högt blodtryck i samband 

med ett högt blodsocker är extra skadligt för hjärta och kärl, därför har man särskilda riktlinjer 

för just personer med diabetes.  

 

Fernström et al. (2011) beskriver de årliga undersökningar som en person med typ 2-diabetes 

genomgår. Övervikt är en stor riskfaktor, därför utförs regelbunden viktregistrering. 

Midjemått för män över 94 cm och 80 cm för kvinnor är en riskfaktor och något som bör 

hållas under uppsikt, därför mäter man även detta. Man mäter även HbA1c via ett blodprov, 

HbA1c är ett genomsnittsvärde av blodsockret från de senaste 6-8 veckorna. Detta värde 

brukar ligga på cirka 42-52 mmol/mol för individer med typ 2-diabetes. Ett högt värde av 
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HbA1c visar på att man under längre tid har haft förhöjt blodsocker, vilket ökar risken för 

komplikationer. Andra prover som tas är mikroalbuminuri, detta prov visar om det finns spår 

av äggvita eller tecken på njurskada. Även kolesterol och triglycerider mäts då blodfetter är en 

riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. Inspektion och palpering av foten görs, där tecken på 

känselnedsättning och fotpulsar undersöks, för att i tid upptäcka felställningar eller fotsår. För 

att undersöka ögonen görs var tredje år en ögonbottenfotografering, för att kunna ge 

behandling som ska förhindra att eventuella skador leder till synnedsättning. 

 

Målet med behandlingen vid typ 2-diabetes är att få eller bibehålla en hög livskvalitet, 

samtidigt som akuta och långsiktiga komplikationer avstyrs (Fernström et al., 2011).  

Vaaler (2006) menar att samtliga personer med diabetes i första hand bör se över sin livsstil i 

avseende på kost och motion. Skulle livsstilsförändringarna inte räcka till eller om sjukdomen 

med tiden förvärras, kan man bli i behov av insulin i tablett- eller injektionsform.  

 

Kostbehandlingen vid diabetes syftar till att slippa blodsockersvängningar, minska 

riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar samt förbättra glukostoleransen (Adolfsson och 

Järvi, 2006). Socialstyrelsen (2011) ger i foldern ”Kost vid diabetes” råd till personal inom 

hälso- och sjukvård om kost till personer med diabetes. I detta dokument nämns vilken kost 

som lämpar sig bäst för människor med diabetes genom att ge exempel på fem olika dieter; 

traditionell diabeteskost, måttlig lågkolhydratkost, medelhavskost, traditionell diabetskost 

med lågt glykemiskt index (GI) samt extrem lågkolhydratkost. Avsikten är att foldern ska 

kunna ge vägledning för personal som ska ge rådgivning till människor med diabetes. 

Livsmedelsverket (2011) skriver att diabeteskosten just nu debatteras, EU-länderna är inte 

helt eniga om kostråden. Tillräcklig vetenskaplig grund saknas för att kunna ställa särskilda 

krav på sammansättningen av livsmedel för de med diabetes och därmed föreslår man att 

ingen särlagstiftning ska tas fram. 

 

Komplikationer 

Alvarsson et. al. (2010) anmärker att de flesta komplikationer som tillkommer vid typ 2-

diabetes uppstår flera år efter själva insjuknandet, därför kallas de senkomplikationer. 

Senkomplikationerna uppstår framförallt till följd av förhöjt blodsocker, som i sin tur gör att 

det kan uppstå skador på blodkärl och nerver. Personer med typ 2-diabetes har större risk att 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, och kvinnor har fem gånger större risk än män. Till följd 
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av ett högt blodsocker, ofta i samband med högt blodtryck, höga blodfetter samt rökning 

orsakas förändringar på blodkärlen i form av åderförkalkning. Det kan i sin tur leda till ett 

flertal olika sjukdomar, exempelvis hjärtinfarkt men även nedsatt blodcirkulation i de nedre 

extremiteterna. Personer med diabetes kan utveckla förändringar i nerverna, så kallad 

neuropati. Detta kan leda till att blodflödet minskar vilket kan orsaka nedsatt känsel och 

försvagad muskulatur. Nedsatt känsel i kombination med försvagad muskulatur ökar risk för 

sår, särskilt på fötterna som är extra utsatta. Nervskador kan även påverka mag- och 

tarmkanalen, som kan ge illamående. Sextio procent av dem som har haft typ 2-diabetes i sju 

år påvisar någon form av nervpåverkan. Även impotens kan orsakas hos män då 

svällkropparna i penisen kan påverkas till följd av förändringar i nerverna. Männen kan 

dessutom få erektionsproblem på grund av nedsatt testosteronproduktion som kan orsakas av 

för högt blodsocker. 

 

Nästan alla som haft diabetes i över 20 år får förändringar i ögats näthinna. Antingen läckage 

eller mindre utbuktningar på blodkärlen som kan påverka synen. Det är dock mindre än 5% av 

de med diabetes som får sådana problem, då sjukvården blivit bättre på att uppmärksamma 

och behandla skadorna i tidigt skede. Ett långvarigt högt blodsocker kan också leda till grön 

eller grå starr. En del personer med diabetes, cirka 30-40%, får även njurpåverkan. Den 

vanligast njurpåverkan är mikroalbuminuri, vilket innebär att protein läcker ut i urinen. Även 

rökning och/eller förhöjt blodtryck kan påverka kärlförändringar vilket också kan leda till 

försämrad njurfunktion. I övrigt kan långvarigt högt blodsocker bidra till problem med minnet 

och koncentrationsförmågan. Det kan också leda till ökad infektionskänslighet och ökad risk 

för benskörhet, men även koagulationsrubbningar samt stelhet och värk (Alvarsson et. al., 

2010). 

 

Mer akuta komplikationer vid diabetes är hypoglykemi respektive hyperglykemi, som står för 

lågt blodsocker respektive högt blodsocker. Dock är de inte lika vanliga vid typ 2-diabetes 

som vid typ 1-diabetes. Vid hypoglykemi kan symtom som hunger, blekhet, hjärtklappningar, 

oro och svettningar uppträda. I värsta fall kan blodsockret bli så lågt att individen hamnar i 

koma som kräver omgående sjukhusvård. Vid hyperglykemi kan symtomen visas som törst, 

illamående, stora urinmängder och röda kinder. Vid typ 2-diabetes kan detta vara ett tecken på 

att kroppens egen insulinproduktion har blivit för låg och att personen är i behov av att börja 
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med insulinbehandling eller höja eventuell mängd insulin om behandling redan utförs 

(Alvarsson et. al. (2010). 

 

Att leva med diabetes 

För många med diabetes innebär det att leva med mycket ansvar, svåra beslut och stor möda. 

Detta kan leda till känslor av nedstämdhet och hjälplöshet. Förmågan att hålla sig till sunda 

kostvanor är förmodligen den mest krävande delen av diabetesvården. Många individer 

upplever att det är svårt att rätta sig efter kostrekommendationerna under längre perioder och 

konstaterar att livslånga vanemönster är svåra att bryta och förändra. Genomförda 

undersökningar visar att 20-24% av människor med typ 2-diabetes uppgav att de aldrig eller 

sällan följde de kostråd som deras vårdteam föreslagit (Polonsky, 2002).  

 

Wikblad (2006) nämner begreppet complience, som betyder följsamhet, och menar att den 

svenska sjukvården till stor del präglas av detta begrepp. Complience innebär, i 

sjukvårdssammanhang, att sjukvårdspersonal talar om för patienter hur de bör göra och att 

patienterna därefter förväntas agera utifrån vad de har blivit tillsagda. Personalen blir den 

aktiva rollen som informerar, medan patenten blir passiv som mottagare av informationen. 

Många gånger fungerar detta arbetssätt men flera studier visar att uppåt 50-60% av 

patienterna inte följer råden som ges. Detta innebär att man måste finna ett annat sätt att möta 

dessa människor på. Empowerment kan vara lösningen till detta, det är ett motsatt 

förhållningssätt som istället menas ha patientcentrerat fokus. Patienten blir då den som har 

den aktiva rollen, medan personalen fungerar som en stöttning.  

 

Funnell (2006) beskriver att få diagnosen typ 2-diabetes fastställd kan vara starten till en lång 

tids anpassning på det praktiska planet men det handlar även om att ändra sitt sätt att se på sig 

själv, att förlika sig med sin diagnos och acceptera den. Sjøvoll (2006) talar om åtta faser där 

man kan växla i olika tillstånd så som sårbarhet, visshet, ilska, förhandling, sorg, acceptans, 

aktivitet och normalitet. Enligt Polonsky (2002) löper man med diabetes en ökad risk för att 

drabbas av depression än andra, 15% av alla med diabetes kan räkna med att någon gång 

genomgå en depression. Detta påverkar ofta egenvården och kosthållningen negativt. Många 

av de drabbade får dessutom aldrig någon hjälp. Vad depressionen utlöses av eller beror på är 

givetvis något mycket individuellt och något som varierar. Att ständigt gå med höga 

blodsockervärden har dock visat sig kunna ge påtagliga rubbningar i sinnesstämningen, detta 
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kan medföra känslor av trötthet och melankoli. Även ett kraftigt svängande blodsocker kan 

vara en grund till att utveckla depression då det är mycket utmattande för kroppen. Att få 

ordning på sitt blodsocker kan därmed vara en god förutsättning för att få sin depression 

lindrad. Polonsky (2002) lyfter fram tio olika skäl som han anser är de främsta skälen till 

varför det är så svårt för människor med diabetes att äta sunt. Faktorer såsom att livet många 

gånger är stressigt och svårplanerat, att man kan ha svårt att tacka nej, att det blir svårigheter 

då man är bjuden på fest eller ska äta på restaurang. Det är även tidskrävande och många får 

inte det stöd och samarbete som krävs från familjens sida. En annan faktor som påtalas är att 

man inte vet exakt hur råden ska följas eller att man har en felaktig uppfattning av vad som är 

en sund kost.  

 

Omvårdnad  

Den främsta omvårdnaden som gäller vid diabetes menar Fernström et. al. (2011) är att stödja 

personen, så att denne kan forma sin vardag till diagnosens krav på bästa möjliga sätt. Detta 

för att få större möjlighet att uppnå balans i livet, både psykologiskt och fysiologiskt. 

Patientutbildningen är viktig då det är personen med diabetes som bär huvudansvaret för sin 

egenvård. Eftersom diabetes är en kronisk sjukdom är det viktigt att man arbetar både med 

kortsiktiga och långvariga mål.  

 

Dammen Mosand och Stubberud (2011) framhåller att den främsta strävan i behandling och 

omvårdnad vid diabetes, är att uppnå ett plasmaglukosvärde som är så nära normalvärde som 

möjligt. För att kunna upprätthålla en god plasmaglukosnivå är det av vikt att individer med 

typ 2-diabetes får hjälp med kostvägledning, rätt insulindos vid behov samt motivering till 

fysisk aktivitet. Det är även gynnsamt om andra förekommande sjukdomar kan hållas under 

god uppsikt. Handledning och information om typ 2-diabets och dess behandling är viktig då 

målet även är att personen ska kunna ta eget ansvar för sin sjukdom. Personen ska alltså 

kunna hantera sin behandling i största möjliga mån själv, vilket med andra ord kallas för 

egenvård. Ibland måste dock sjuksköterskan gå in och väga upp för den eller de delar av 

behandlingen personen med diabetes inte kan utföra själv, exempelvis vid akuta 

sjukdomstillfällen eller vid behov av stöd och rådgivning.  

 

Bjerkreim (2006) belyser att det förutom information även krävs motivation för att en 

livsstilsförändring såsom kostförändring ska kunna bli möjlig. Våra vanor kring mat är en del 
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av vår identitet eftersom de är inarbetade under en lång tid och det blir därför en mödosam 

process att förändra sin kosthållning. Att bryta gamla kostmönster blir svårare ju längre tid 

personen ifråga har ätit en viss typ av kost, eftersom vanan då verkligen är fastrotad. 

 

Omvårdnad och hälsorelaterade aktiviteter 

Kirkevold (2000) har gjort en tolkning av Dorothea Orems omvårdnadsteori och menar att 

Orem drar en parallell mellan begreppet omvårdnad och hälsorelaterade aktiviteter. 

Orems egenvårdsmodell består i tre olika teorier som gemensamt bildar en teori om 

omvårdnad. Dessa teorier innefattas av egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. 

Orem definierar egenvård som ”utförande av sådana aktiviteter som individen själv tar 

initiativ till och utför för sin egen skull i syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande” 

(S.150). Definitionen stämmer väl in under den kostmedvetenhet som man borde ha vid 

diabetesdiagnos. Egenvårdsbrist uppstår när det existerar obalans mellan egenvårdsbehovet 

och förmågan att tillgodose dessa. Att inte ha kunskap och uppleva osäkerhet kring hur man 

exempelvis ska sköta sin kosthållning på bästa sätt, kan bidra till en typ av obalans och 

därmed egenvårdsbrist. Vid dessa tillfällen är det aktuellt med omvårdnad, detta begrepp 

består i målinriktade handlingar som Orem kallar för ett omvårdnadssystem. Det är 

sjuksköterskans omvårdnadskapacitet som ligger till grund för omvårdnadssystemet. Hur 

kapaciteten ser ut beror på dennes förmåga att bedöma, planera och genomföra 

omvårdnadsåtgärder.  

 

Orem delar upp egenvårdsbehoven i universella, utvecklingsmässiga och hälsorelaterade 

behov. Av dessa tre kategorier kan man tänka sig att den hälsorelaterade kategorin är den som 

är mest relevant för personer med diabetes. Kategorin inkluderar nämligen personer som lider 

av sjukdom, skador eller andra patologiska tillstånd. I denna kategori tar Orem sedan upp 

identifierade faktorer som är av betydelse för sin egenvård. Faktorerna handlar om att vid 

behov kunna leta och finna lämplig medicinsk hjälp, att ha kunskap och medvetenhet att 

hantera sjukdomens biverkningar, att kunna genomföra ordinerade åtgärder samt att vara 

medveten och agera på adekvat sätt då oväntade effekter av behandling uppstår. Även att 

förändra sin självbild genom acceptans av sitt hälsotillstånd, lära sig att leva med sitt tillstånd 

och de effekter som behandling och diagnos kan leda till samt hitta en livsstil som genererar 

en personlig utveckling är av vikt för lyckad egenvård (Kirkevold, 2000). 
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Problemformulering 

Diabetes är en vanligt förekommande sjukdom i såväl Sverige som världen i övrigt. Svenska 

Diabetesförbundet (2011) belyser att det var tredje sekund insjuknar en människa i diabetes. 

Allt fler drabbas och man kan se att sjukdomen debuterar i allt lägre åldrar. Typ 2-diabetesen 

har en så snabb utveckling att den kan liknas vid en epidemi. Eftersom diabetes är så pass 

vanligt kommer vi som sjuksköterskor alltid att komma i kontakt med människor med 

diabetes i vårt arbete. Vi tänker att en ökad förståelse kring upplevelsen av den 

livsstilsförändring som krävs vid diabetes, kan ge oss kunskap i om hur vi på bästa sätt kan 

stötta dessa människor. Litteratur visar att många med diabetes upplever att det är svårt och 

krävande att behöva anpassa sin kosthållning utefter sin diabetessjukdom. Om man inte följer 

kostråden som ges, kan det leda till förhöjt blodsocker och på sikt ge en belastning på 

blodkärl och nerver. Denna belastning kan resultera i följdsjukdomar som inte bara medför 

lidande och obehag, utan kan även leda till ekonomisk belastning för sjukvården och 

samhället.  

 

SYFTE 

Att beskriva hur personer med typ 2-diabetes upplever livsstilsförändringar med fokus på 

kost. 

 

METOD 

Sökningsförfarande 

Vi har genomfört en systematisk litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2008). 

Systematiska litteraturstudier handlar om att systematiskt söka och kritiskt granska litteratur inom 

ett specifikt ämne, för att därefter sammanställa resultatet. En systematisk litteraturstudie ska ha 

en klart formulerad frågeställning där man noggrant beskriver kriterier och metoder för sökning 

och urval av artiklar. Samtliga studier som är relevanta ska inkluderas och ska vara 

kvalitetsbedömda. De studier som har svag kvalité ska frånses och det är viktigt att 

människorna som inkluderats i studierna motsvarar den grupp som resultatet ska generaliseras 

till.  

 

Vi har använt oss av databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed då dessa är de mest aktuella 

databaserna inom ämnet omvårdnad. Vi började med att göra en så kallad pilotsökning i 

Cinahl. Detta innebär att man gör en fritextsökning utan begränsningar för att få en inblick i 
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hur mycket forskning det finns på det aktuella området (Axelsson, 2008). I pilotsökningen 

använde vi oss av sökorden Diabetes Mellitus typ 2 och diet, vilket resulterade i 2652 

sökträffar. Pilotsökningen gav underlag för nya sökord och kombinationer av dessa för att 

göra den slutgiltiga sökningen. Beroende på databas använde vi oss av olika sökord och 

kombinationer. Vi använde oss även av ämnesord, så kallade MeSH-termer, som breddar 

sökningen (Forsberg & Wengström, 2008). I databasen Cinahl har sökordet Diabetes Mellitus, 

Typ 2 använts i kombination med Attitude to Illness, Patient compliance, Life style changes 

och Diet. Även i PsycINFO användes Diabetes type 2 men i denna databas fick vi bäst 

sökresultat med detta i kombination med experience, attitude och diet. I PubMed användes 

Diabetes Mellitus, type 2 i kombination med Diet therapy eller patient complience. En 

manuell sökning gjordes där vi sökte efter två specifika artiklar från en av artiklarnas 

referenslista. Utifrån sökningarna (Bilaga 1) fann vi 15 artiklar som vi sammanställde i en 

artikelmatris (Bilaga 2).  

 

Urval 

Backman (1998) menar att urvalet ska styras av det formulerade problemet. Inklusions- och 

exklusionskriter utgör urvalet i en systematisk litteraturstudie enligt Polit och Beck (2008). 

 

Inkulsions- och exklusionskriterier  

Inklusionskriterier innefattar enligt Forsberg och Wengström (2008) de individer som uppfyller 

kriterierna för att delta i studien. Backman (1998) pratar istället om urvalskriterier som har samma 

innebörd som inklusions- och exklusionskriterier. Exempelvis kan man inkludera en viss typ av 

personer, enbart kvinnor, eller exkludera alla personer under 50 år. Detta innebär att alla kvinnor 

över 50 år får vara med i studien. Vi inkluderade artiklar som var skrivna på engelska eller 

svenska. De intervjuade personerna i artiklarna skulle vara diagnostiserade med typ 2-diabetes 

samt vara vuxna, det vill säga 18 år eller äldre. Författarna av artiklarna skulle även ha ett 

redovisat etiskt resonemang. Vi exkluderade artiklar som var publicerade tidigare än år 2000.  

 

Kvalitetsgranskning  

Forsberg och Wengströms (2008) beskriver att det är av vikt att göra en bedömning av 

studiens totala kvalitet. Detta kan göras på flera olika sätt men man bör kunna beskriva syftet 

med undersökningen, vilka resultat man kom fram till samt om de är giltiga. Då det gäller 

klinisk forskning betonar de vikten av att detta är något som ständigt förnyas och utvecklas, 
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därmed kan det vara lämpligt att även se till studiens publiceringsår. Axelsson (2008) menar 

att man allt mer förespråkar att alla artiklar som ingår i en systematisk litteraturstudie ska 

kvalitetsgranskas. Detta ger läsaren en egen uppfattning och möjlighet att avgöra 

litteraturstudiens giltighet och trovärdighet. För kvalitetsgranskning av inkluderade artiklar 

använde vi Forsberg och Wengströms (2008) checklista (Bilaga 3) för granskning av 

kvalitativa studier. Mallen vi har använt oss av ska vara ett bra underlag för att kunna värdera 

kvaliteten på vetenskapliga artiklar. Vi kvalitetsgranskade våra 15 artiklar var för sig, för att 

sedan tillsammans sammanställa granskningen och identifiera eventuella skillnader.  

 

Analys 

När artiklarna blivit kvalitetsgranskade påbörjades vår innehållsanalys enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008). Innehållsanalys är en vetenskaplig metod för att kunna hantera 

stora mängder data och därmed underlätta och skapa struktur i processen. Man brukar skilja 

på kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Vi har använt oss av den kvalitativa, eftersom 

våra artiklar är av denna typ. Den kvalitativa innehållsanalysens huvudsakliga ändamål är att 

tolka texter. Vi har använt en induktiv metodologisk ansatts under analysen, vilket innebär ett 

opartiskt och neutralt synsätt. Vi har analyserat vårt material helt oberoende av varandra för 

att därefter sammanställa och upptäcka eventuella skillnader. Artiklarna analyserades var för 

sig och en i taget där vi följde olika steg. Det första steget handlade om att läsa de valda 

studierna flera gånger med fokus på resultatet, för att därmed få en känsla om dess innehåll. 

Huvudfynden identifierades i varje studies resultat för att därefter sammanställas (Friberg, 

2012). De fynd vi funnit diskuterade vi tillsammans och skapade därefter gemensamt 

meningsenheter av texten i artiklarna. Meningsenheterna bestod av ett antal ord eller 

meningar där innehållet hade ett gemensamt sammanhang. Dessa enheter kondenserades 

därefter till en kortare och mer hanterbar text, där innebörden av orden fortfarande fanns kvar. 

Meningsenheterna fick sedan olika koder som fick symbolisera meningarnas totala innehåll. 

Kodgivandet abstraherade meningsenheterna på så sätt att innehållsnivån höjdes. Flertalet 

koder med innehåll som påminde om varandra bildades och dessa fick i sin tur bilda 

underkategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008; Friberg, 2012). Underkategorierna 

blev slutligen till kategorier (Bilaga 4). 
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Den systematiska litteraturstudiens första steg bör vara ett etiskt övervägande, vilket bland 

annat innebär att författarna presenterar samtliga resultat som framkommit av forskningen. 

Det anses oetiskt att bortse från resultat som inte stödjer hypoteserna. Viktigt är att välja 

artiklar där en etisk kommitté har granskat inkluderade artiklar (Forsberg & Wengström, 

2008). Vid granskning av inkluderade artiklar sökte vi efter redovisat etisk resonemang, det 

vill säga frivillighet, informerat samtycke, anonymitet/konfidentialitet samt risk-

/vinstbedömning (Olsson & Sörensen, 2008). Om det inte framgick i artikeltexten huruvida 

artiklarna var granskade av en etisk kommitté eller inte, mejlades författarna för att ge 

utrymme till återkoppling angående det etiska övervägandet.  

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras under följande rubriker: Upplevelser av kosthantering, Upplevelser av 

kostrekommendationer, Upplevelser av den egna självbilden, Upplevelser av följsamhet och 

dess påverkande faktorer samt Upplevelser av påverkan på det sociala livet.  

 

Upplevelser av kosthantering 

Påtvingade förändringar av kostvanor 

Kostförändring är en del av de livsstilsförändringar som ofta är relevanta vid typ 2-diabetes. 

Det framgick att majoriteten av de tillfrågade personerna upplevde kostförändringar som 

svåra och besvärliga (Brown Frandsen & Smedegaard Kristensen, 2002; Savoca & Miller, 

2001; Fagerli, Lien & Wandel, 2005). Att reducera eller helt utesluta mat och livsmedel som 

tidigare konsumerats var ett problem som nästan alla upplevde (Brown Frandsen & 

Smedegaard Kristensen, 2002). Frukt och grönsaker var exempel på livsmedel som 

personerna numera fått råd om att äta. Det upplevdes som svårt att introducera denna nya 

kost, då de uppgav att de inte njöt av dessa livsmedel (Savoca & Miller, 2001). I och med den 

svårighet som konstaterades på grund av kostförändringen framgick starka känslor av 

frustration (Whittemore, Chase, Mandle & Roy, 2002). Även känsla av ilska gentemot 

sjukdomen kopplades starkt ihop med kostförändringen (DeCoster, 2003). 

 

Vissa personer upplevde dock att det inte var speciellt svårt att ändra sin livsstil men de tyckte 

däremot att de var mycket svårare att hålla fast vi den nya livsstilen som kostförändringen 



 

13 
 

medförde. En del personer upplevde att fysisk aktivitet kunde underlätta kostförändringen och 

tvärtom (Malpass, Andrews & Turner, 2008). En annan studie menade att det även var svårt 

att implicera en mer hälsosam diet i familjen, då det kunde finnas många viljor och 

önskningar som skulle tillfredsställas (Peel, Parry,Douglas & Lawton, 2005). Att bli 

uppmuntrad av sin respektive till att fortsätta äta hälsosamt betonades som viktigt. Det var 

även av stor betydelse att man diskuterade olika matval och portionsstorlekar med sin partner 

(Wellard, Rennie & King, 2008). 

 

Planering och regelbundenhet 

Något som många artiklar hade gemensamt var att de belyste vikten av att kunna planera. 

Dels handlade det om planerandet av vad man skulle äta, men även om när (Brown Frandsen 

& Smedegaard Kristensen, 2002; Rayman & Ellison, 2004; DeCoster, 2003; Penckofer, 

Estwing Ferrans, Velsor-Friedrich & Savoy, 2007). Regelbundenhet i kosthållningen innebar 

för många svåra förändringar som påverkade deras förmåga att kunna socialisera sig med 

vänner, familj och kollegor (Brown Frandsen & Smedegaard Kristensen, 2002). Det 

vardagliga livet var plötsligt svårare att få ihop än då de inte haft typ 2-diabetes. Individerna 

upplevde att det fanns behov av förberedelser och planering som de tidigare inte hade behövt 

tänka på (Kneck, Klang & Fagerberg, 2011). Behovet av att vara mer strukturerad kopplades 

ihop med att hålla sitt blodsocker under kontroll, för att undvika att få blodsockertoppar eller 

dalar. Det utgjorde ett problem då deltagarna kände att det påverkade deras liv, de kunde inte 

längre vara lika impulsiva och var tvungna att planera sina liv utifrån måltider och resor 

(Kneck, Klang & Fagerberg, 2011, Penckofer, Estwing Ferrans, Velsor-Friedrich & Savoy, 

2007). Många kvinnor upplevde därmed att de kände sig frihetsberövade. Det kunde 

exempelvis handla om att de kände en förlorad frihet för att de inte längre kunde äta vad de 

ville eller sin tidigare favoritmat, men det kunde även handla om att man förlorat tid (Rayman 

& Ellison, 2004). Själva förberedelsen av maten var också ett problem för många av dem som 

levde tillsammans med någon eller fortfarande hade hemmaboende barn. Problemet handlade 

om att diabeteskosten inte passade för övriga i hushållet, vilket medförde att man antingen 

fick laga fler än en maträtt eller helt enkelt strunta i att äta den diabeteskost man borde äta. 

Detta var något som medförde känslor av ilska och upprördhet hos flera av de intervjuade 

personerna i artiklarna (DeCoster, 2003). 
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Kultur och genusrelaterade kostaspekter  

Hos kvinnor med typ 2-diabetes uppstod det ofta en kamp mellan de olika rollerna att vara 

mamma, hustru och en egen person som skulle ta vara på sin egen hälsa. Kvinnorna kände att 

det var svårt att se till sina egna behov då de även var tvungna att vara ”goda mödrar”. 

Sanningen var att rollen som mamma och/eller hustru många gånger tog över vilket 

resulterade i att kvinnornas egna behov kom i kläm. De åsidosatte sina behov till förmån för 

makens eller barnens behov och önskningar, vilket gav upphov till känslor av förtvivlan. 

Många av kvinnornas familjer ville inte följa samma hälsosamma diet som kvinnorna hade 

blivit rekommenderade. Även känslor av frustration uppkom i samband med situationer när 

kvinnorna kom i konflikt med resten av familjen angående kosthållningen. Kvinnor upplevde 

därmed stress och kände behov av att försvara sig gentemot familjen (Ahlin & Billhult, 2012; 

Peel, Parry, Douglas & Lawton, 2005). 

 

Män med typ 2-diabetes ansåg att diabeteskosten var ett familjeproblem, till skillnad från 

kvinnor med typ 2-diabetes som ansåg att det var den drabbades eget ansvar. Efter att ha 

introducerat en ny hälsosammare kost för familjen började alla äta hälsosammare. De 

betonade även hur oproblematisk deras kosthållning var för dem själva. Dock visade det sig 

att männen ofta höll en viss distans till själva mathanteringen och att de undvek att ta ansvar 

för maten och måltiderna. Det resulterade i att den kvinnliga partnern fick ansvaret att förse 

dem med rätt sorts mat och organisera upp när den skulle ätas, och på så sätt blev 

diabeteskosten ett familjeproblem (Peel, Parry, Douglas & Lawton, 2005). 

 

Upplevelser av kostrekommendationer 

Påverkan av kunskap och bristande kunskap  

Många personer med typ 2-diabetes uppfattade kostrekommendationerna som oklara, dåligt 

anpassade efter deras egna behov och smak. Det rådde även en förvirring över hur man skulle 

förändra sin kosthållning (Brown Frandsen & Smedegaard Kristensen, 2002; Fagerli, Lien & 

Wandel, 2005). Deltagarna kände också en oro angående hur mycket mat de fick äta, då det 

inte riktigt framgick ur kostrekommendationerna (Fagerli, Lien & Wandel, 2005).  

Upplevelsen av bristande kunskap ledde till att de kände en stark osäkerhet angående vad de 

fick och inte fick äta (Kneck, Klang & Fagerberg, 2011). Samtidigt fanns det även en 

upplevelse av att kostråden ständigt förändrades, vilket bidrog till svårigheter att äta 

hälsosamt (Wellard, Rennie & King, 2008). En artikel tog upp invandrares syn på 
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kostrekommendationerna och deras uppfattning var att de tidigare, i sitt hemland, haft ett 

striktare sätt att förhålla sig till kostråden. Personerna kunde därmed ha en förståelse som 

blivit färgad av tidigare upplevelser. Detta gjorde det svårare för dem att ta till sig meningen 

av de presenterade kostrekommendationerna i sitt nuvarande hemland (Fagerli, Lien & 

Wandel, 2005). Resultatet av bristande kunskap och förståelse av diabetes visade att 

följsamheten vid kostbehandling kunde försämras (Brown Frandsen & Smedegaard 

Kristensen, 2002). Dock ansåg många att trots att man hade den nödvändiga kunskapen kring 

kosten, var livet fortfarande en kamp och kunskapen en börda (Ahlin & Billhult, 2012). 

 

Kosten utgör begränsningar  

Många av de intervjuade personerna i artiklarna upplevde att kostråden var begränsade och att 

de fokuserade på några få livsmedel som exempelvis frukt eller bröd. Upplevelsen av att de 

plötsligt var begränsade till en viss typ av kost ledde till känsla av frustration. De upplevde 

även att deras ursprungskost var dålig vilket gjorde att kosthanteringen försvårades (Fagerli, 

Lien & Wandel, 2005). Kostrekommendationerna ledde även till att deltagarna kände sig 

obekväma i sociala sammanhang. De var plötsligt tvungna att ställa krav på kosten som de 

tidigare inte hade behövt ställa krav på, men de kände sig även som ett hinder för andra 

(Wellard, Rennie & King, 2008). Känslan av frustration hade sitt ursprung i sättet att äta på i 

samhället, eftersom samhället var strukturerat på ett sådant sätt som gjorde att det var svårt att 

anta råden och anpassa dem. Detta upplevdes som en begränsning relaterat till strukturella, 

kulturella och klimatrelaterade aspekter (Fagerli, Lien & Wandel, 2005). 

 

Upplevelser av den egna självbilden 

Mat och känslor 

Som tidigare nämnt är majoriteten individer med typ 2-diabetes överviktiga. Att ha en osund 

relation till mat verkade vara vanligt förekommande och det tycktes finnas ett starkt samband 

med sättet man åt på och de känslor man upplevde. Många pratade om mat som en trygghet 

och att man gärna på något sätt ville dämpa sina känslor med mat. Att uppleva stress, press, 

oro och överbelastning var återkommande, främst hos kvinnor. Dessa känslor drev ofta 

individerna till att äta olämpligt och det fick dem i sin tur att bli nedstämda och arga på sig 

själva. Nedstämdheten grundade sig i att de egentligen visste bättre men ändå föll för sitt 

begär. Detta ledde ofta till en ond cirkel eftersom nedstämdheten också var en känsla som 

gärna dämpades med mat (Savoca & Miller, 2001; Penckofer, Estwing Ferrans, Velsor-
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Friedrich & Savoy, 2007). När de gällde ilskan handlade det framförallt om ilska gentemot sig 

själv för att man inte tog hand om sig själv bättre. Det handlade även om ilska gentemot 

familjemedlemmar, sjukvårdspersonal och andra personer som inte var i samma situation som 

de själva, men som ändå hade åsikter om hur de borde hantera sin hälsa och kosthantering 

(Penckofer, Estwing Ferrans, Velsor-Friedrich & Savoy, 2007). 

 

Förutom känslor av ilska och nedstämdhet uppgav de flesta individer att de även upplevde 

känsla av skuld, ansvar och misslyckande (Peel, Parry, Douglas & Lawton, 2005; Rayman & 

Ellison, 2004; Penckofer, Estwing Ferrans, Velsor-Friedrich & Savoy, 2007). Känsla av 

misslyckande uppkom när deltagarna inte klarade av hanteringen av sin egenvård gällande 

kosten (Peel, Parry, Douglas & Lawton, 2005; Rayman & Ellison, 2004). Till känslan av 

misslyckande kopplade individerna känslor som skuld och ansvar. Skuld för att de inte tog 

hand om sig själva eller för att de åt något de inte borde, och ansvar för sig själva och sin 

sjukdom. De jämförde även sig själva och sin kosthantering med missbruk. Det var dock 

vanligare att kvinnor associerade skuld, ansvar och missbruk med sina kostvanor än vad män 

gjorde (Peel, Parry, Douglas & Lawton, 2005). Många kvinnor upplevde också att det pågick 

en personlig kamp angående kosten och att kampen gjorde att det kändes som om det vore 

något fel på dem och de kände sig som offer. Det var inte rättvist att just de hade drabbats av 

diabetes och att just de var tvungna att göra en livsstils- och kostförändring. Kvinnorna kunde 

känna sig så obekväma med sin situation att de grät när de tänkte på den (Rayman & Ellison, 

2004).  

 

Balans, glädje och välmående 

En del upplevde dock en glädje av att aktivt integrera en hälsosammare livsstil. När de 

äntligen upplevde att de kunde hantera kostråden och agerade utifrån dessa upplevdes en 

känsla av balans, som i sin tur genererade en positiv känsla av välmående (Whittemore, 

Chase, Mandle & Roy, 2002). En del av personerana hade blivit ombedda att gå ner i vikt och 

när de väl lyckades med detta upplevdes det som en stor prestation, vilket ökade på deras 

självkänsla och upplevdes som en glädje (Savoca & Miller, 2001). Många upplevde också 

glädje när de väl fått sin diagnos och börjat ta hand om sig själva bättre. De upplevde att de 

hade en bättre hälsa och mådde bättre. Deras egna välmående var något som gjorde att de blev 

sporrade till att fortsätta med sin hälsosammare diabeteskost (DeCoster, 2003).  
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Många upplevde att de ibland behövde ta en paus från sin sjukdom, en paus där de kunde 

lägga alla regler och måsten åt sidan och slippa tänka på nästa måltid. Istället fuskade de med 

kosten och åt vad de känner för, när de känner för det (Penckofer, Estwing Ferrans, Velsor-

Friedrich & Savoy, 2007). Syftet med detta fusk var att uppnå en positiv identitet och därmed 

kunna finna en balans i vardagen. De unnade sig en kort period där de åt det de var sugna på, 

för att därefter lättare kunna hålla sig till diabeteskosten (Peel, Parry, Douglas & Lawton, 

2005). 

 

Upplevelser av följsamhet och dess påverkande faktorer 

Acceptans och motivation 

Att finna sig i sin sjukdomsbild och att acceptera denna verkade vara av stor vikt ur flera 

aspekter. Graden av acceptans var något som varierade mycket, många individer med diabetes 

kunde leva en större del av sitt liv i försök att förneka sin diagnos. Andra belyste vikten av tid 

och menade att när kosthållningen blivit integrerad med den övriga livsstilen, var detta inte 

längre särskilt problematiskt. En avsaknad av acceptans kunde medföra hinder i att följa en 

hälsosam livsstil (Hasseler, von der Heide & Indefrey, 2011). Något som många påpekade var 

vikten av stöttning gällande sin kosthållning. Att få feedback, bli uppmuntrad och bli mött 

med en positiv inställning var av betydelse, för att de själva skulle kunna motivera sig till 

kostförändring. Individerna med diabetes menade att de nu upplevde att fokus istället ofta 

lades på de risker som deras tidigare kosthållning kunde medföra (Penckofer, Estwing 

Ferrans, Velsor-Friedrich & Savoy, 2007; Hasseler, von der Heide & Indefrey, 2011).  

 

Många av individerna med typ 2-diabetes, som även var överviktiga, hade kanske länge 

kämpat med eller varit medvetna om att de borde göra förändringar i sin kosthållning under 

en längre tid. Att få en diagnos och bli uppmärksammad av sjukvården var för många en 

viktig del av motivationen. Nu fick de en varningssignal som verkligen gav dem en stark 

anledning till förändring (Kneck, Klang & Fagerberg, 2011).  

 

Det var vanligt förekommande att föra en inre dialog med sig själv. Många gånger verkade 

tankarna och samtalen kretsa kring om vad man skulle äta eller om man skulle äta. Man 

dividerade fram och tillbaka, vägde för- och nackdelar mot varandra. Dessa inre samtal var 

för många motiverande och stärkande, eftersom individerna upplevde att detta gjorde att de 

höll sig till sina kostrekommendationer (Whittemore, Chase, Mandle & Roy, 2002). Samtidigt 
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fanns det även individer som genom detta sätt uttryckte att de lättare kunde hitta undanflykter 

för att i stället förtjäna att unna sig livsmedel som inte var gynnsamma ur diabetessynpunkt 

(Ahlin & Billhult, 2012; Peel, Parry, Douglas & Lawton, 2005). 

 

Begär, frestelser och tillfredsställelse 

Svårigheter med följsamheten (Brown Frandsen & Smedegaard Kristensen, 2002) och 

kosthållningen handlade för väldigt många individer om en ständig kamp om att vilja få sina 

begär tillfredställda. Många hade komplicerade förhållanden till mat och kopplade starkt 

samman sitt ätande och begär till ett missbruk (Savoca & Miller, 2001; Whittemore, Chase, 

Mandle & Roy, 2002; Ahlin & Billhult, 2012; Peel, Parry, Douglas & Lawton, 2005). 

Gemensamt för fuskandet var att individerna upplevde enorm skuld och skam efteråt (Peel, 

Parry, Douglas & Lawton, 2005; DeCoster, 2003). En generell skillnad som tycktes finnas 

mellan män och kvinnor var att kvinnors begär allt oftare verkade grundas i sötsaker, medan 

männens begär i stället ofta handlade om fet- och kolhydratrik mat (Peel, Parry, Douglas & 

Lawton, 2005). Ibland lade individerna skuld på de människor de levde tillsammans med för 

att kunna fortsätta med sina ohälsosamma kostvanor. Då ens sällskap exempelvis åt efterrätt 

kunde detta locka till att man själv förtärde något som man inte borde (Ahlin & Billhult, 

2012).  

 

Att känna sig mätt och att vara tillfreds med sin kosthållning, verkade vara den absolut 

viktigaste faktorn för att kunna hålla sig till sin dibeteskost. Vid mättnad var individerna 

mindre benägna att falla för sina begär och de frestelser som fanns. Dock fanns det många 

individer som upplevde oro för att ändå inte kunna sluta äta, trots sin mättnad. Att kosten 

dessutom var anpassad utefter individuella önskningar upplevdes som viktigt (Penckofer, 

Estwing Ferrans, Velsor-Friedrich & Savoy, 2007; Whittemore, Chase, Mandle & Roy, 

2002). 

 

En längtan efter att leva hälsosamt beskrevs av individerna. Längtan fick tillsammans med 

motivationen ständigt tampas med existensen av frestelser som förekom överallt, för många 

till och med i sitt egna hem. Att ständigt vara lockad ledde förr eller senare till ett 

misslyckande, där individerna tillslut föll för sitt begär då deras frestelser alltid fanns 

lättillgängliga (Peel, Parry, Douglas & Lawton, 2005; Whittemore, Chase, Mandle & Roy, 

2002). För att underlätta problematiken tycktes gränssättning vara viktigt. Att ha tydliga 
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gränser att förhålla sig till upplevdes som underlättande vid ställningstaganden och kunde 

reducera känslan av skam (Whittemore, Chase, Mandle & Roy, 2002).  

 

Det var övervägande negativa tankar och känslor som beskrevs då personerna talade om sina 

begär och hanterandet av dessa. Begreppet glädje var dock en positiv upplevelse som kunde 

identifieras när personerna kunde sätta sina begär åt sidan. Att känna glädje och att uppleva en 

viss stolthet över sig själv, kunde stärka och uppmuntra individen i att fortsätta att undvika en 

felaktig kosthållning (DeCoster, 2003). 

 

Upplevelser av påverkan på det sociala livet 

Vänner och familj 

Personer som lever med typ 2-diabetes verkade vara eniga om att deras sjukdom ofta hade 

påverkan på sina sociala liv. Personerna beskrev många olika upplevelser och tankar där man 

kunde se en känslomässig tvetydighet av andra människors engagemang. Att få påpekat hur 

man skulle hantera sina kostvanor var känsligt, trots att grunden till dessa var av välvilja. 

Återigen var ilska och frustration känslor som ofta beskrevs, i detta sammanhang handlade det 

främst om tillfällen då andra påpekade personens val av mat eller förklarade hur den istället 

borde äta (Rayman & Ellison, 2004; Penckofer, Estwing Ferrans, Velsor-Friedrich & Savoy, 

2007). Bristande kunskap och förståelse hos andra verkade upplevas som ett problem för 

många med diabetes. Att bli hembjuden och besöka andra genererade ofta känslor av skam 

och frustration. Skam för att ibland behöva tacka nej till mat då den tillagade maten inte 

passade dem och frustration för att de blev bjudna på exempelvis sötsaker, trots att de menade 

att värden var medveten om deras sjukdom. En del menade att de kände sig dömda utifrån 

sina kostvanor och att de umgicks mindre i sociala sammanhang sedan de fått sin sjukdom 

(DeCoster, 2003; Wellard, Rennie & King, 2008).  

 

Då man såg till de mer nära relationerna såsom ens partner, kunde även detta upplevas som 

besvärligt. I de relationer där partnern utan diabetes föredrog en annan typ av kosthållning 

beskrevs det som en daglig kamp. En kamp där man ville sköta sin diabetes, samtidigt som 

man inte ville hindra andra från att äta som de önskade. Detta skapade begär och kunde leda 

till ursäkter som gjorde att man föll för att äta livsmedel som inte ingick i diabeteskosten 

(Ahlin & Billhult, 2012). 
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Matens betydelse 

För personer med diabetes har deras syn på mat förändras sedan de fått sin diagnos. Mat 

konstateras som en viktig faktor i livet, inte bara ur den livsviktiga aspekt där våra kroppar 

kräver energi för att överleva. Från att ha upplevt mat som något glädjefullt och roligt såg 

numera alltfler detta som en form av medicinering, där maten skulle innefatta mer funktion än 

njutning (DeCoster, 2003; Wellard, Rennie & King, 2008). Innan diagnos åts det som passade 

och föll en i smaken för tillfället, medan man nu såg maten som något i ett mycket större 

sammanhang. Det var numera en rad andra faktorer som fick åsidosätta den tidigare glädjen, 

det handlade om den ständiga medvetenheten, kontrollen och planerandet (Rayman & Ellison, 

2004; Savoca & Miller, 2001). 

  

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Vi började med att göra en pilotsökning som enligt Axelsson (2008) är bra för att se om de 

valda sökorden passar in på ämnet. Utifrån sökorden fann vi lämpliga ämnesord som hjälpte 

till att bredda vår sökning. De olika sökningarna utförde vi tillsammans vilket vi anser vara en 

styrka i vår litteraturstudie, detta konstaterar även Lundman och Hällgren Graneheim (2008). 

Under sökningarna i de olika databaserna fann vi flera dubbletter vilket visade på att vi har 

gått systematiskt tillväga. Vi fick sju dubbletter och fyra trippletter av totalt 15 artiklar som vi 

ansåg var relevanta för vårt syfte. Den manuella sökningen ökade inte antalet artiklar då 

artiklarna antingen föll bort på grund av inklusions- och exklusionskriter eller inte stod upp 

mot syftet. En annan styrka i litteraturstudien är att vi har använt oss av tre olika databaser, 

där samtliga anses vara relevanta för omvårdnadsforskning (Axelsson, 2008). En svaghet kan 

vara att vi kan ha missat någon relevant artikel på grund av att vi inte har läst samtliga 

abstrakt på samtliga artiklar vi fick fram vid sökningarna.  

 

I vår problemformulering beskrevs typ 2-diabetes mellitus som en allt mer växande och 

global sjukdom där debuten sjunker i åldrarna. Därför valde vi att ha ett brett ålderspann på 

vårt urval, med det enda kravet att individerna skulle vara över 18 år. Vilket resulterade i 

totalt ålderspann 21-87 år. Det kan vara både för- och nackdelar med så stor variation 

gällande ålder, då vi kan anta att olika personer upplever saker på olika sätt, beroende på vart i 

livet personen befinner sig. Vid diskussion om huruvida vi skulle använda oss av enbart 

svenska artiklar eller inte, kom vi fram till att det var bättre med så utbrett material som 
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möjligt. Anledningen till detta är att typ 2-diabetes, som tidigare nämnt, finns i hela världen 

och vi tänker därför att upplevelserna kan likna varandra. Ytterligare styrka vi har är att 

samtliga artiklar är från år 2001 till 2012, således handlar det om relativt ny forskning. En 

svaghet med vår litteraturstudie kan anses vara det övervägande antalet artiklar som lade ett 

större fokus på kvinnans upplevelser än mannens.  

 

Trots att en av våra inkluderade artiklar var kvantitativ valde vi endast att använda oss av 

granskningsmallen för kvalitativa artiklar, eftersom den kvantitativa artikeln även innehöll 

inslag av kvalitativa frågor. Kvaliteteten var svår att bedöma utifrån de frågor som var 

kopplade till granskningsmallen, därför fick den utgöra grund för kvalitetsgranskningen. 

Vissa artiklar kunde inte ge svar på samtliga frågor men kunde trots detta ge intryck av att 

hålla hög kvalitet eftersom innehållet i artiklarna var så pass starkt. Istället för att följa 

granskningsmallen in i minsta detalj, försökte vi se till artikelns helhet, tydlighet och 

trovärdighet. Bedömingen till huruvida författarna lyfte eller diskuterade artikelns styrkor och 

svagheter samt om artikeln höll en ”röd tråd”. Två av våra artiklar föll bort på grund av låg 

kvalitet, den ena var kvalitativ och den andra var kvantitativ. Sex artiklar var av hög kvalitet 

och sju var av medel kvalitet. Totalt användes 13 artiklar i denna litteraturstudie, tolv av dessa 

var kvalitativa och en var kvantitav med inslag av kvalitativa frågor. Att vi så gott som enbart 

har kvalitativa artiklar kan ses som en svaghet. Lundman och Hällgren Granheim (2008) 

menar nämligen att det är en styrka att använda sig av båda ansatserna, eftersom detta ger 

bredare perspektiv och därmed möjlighet att se resultatet ur fler synvinklar. Dock är det 

kvalitativa studier som beskriver upplevelser och känslor, vilket var vårt syfte. Paulsson 

(2008) bekräftar genom att förklara att kvalitativa metoder fokuserar på att finna kunskap om 

människans erfarenheter, tankar, uppfattningar, upplevelser, attityder och motiv. Kvantitativa 

metoder handlar därmed om dess motsats, nämligen att finna samband, beskriva i form av 

statistik samt kvantifiera data. 

  

Vi valde att analysera samtliga artiklar var för sig, då vi anser att det är en styrka att betrakta 

artiklarna utifrån olika ögon, därför jämförde vi våra analyser och fann att vi ibland 

uppmärksammat delar som den andra inte lagt märke till. Tillvägagångssättet medförde att vi 

därmed minimerade risken för att missa betydande material. Det var även en styrka att vi 

använde oss av induktiv metodologisk ansats under analysen, eftersom man inte ska se till 

resultatet utifrån förutfattade hypoteser om hur det borde vara. Arbetet av analysen sker som 

en levande process där man går från helhet till delar och slutligen kommer fram till en ny 



 

22 
 

helhet. Helheten motsvarade artiklarna och delarna uppkom då artiklarnas resultat bröts ner 

med avsikt att se betydande aspekter utifrån syftet som slutligen bildade resultat (Friberg, 

2012). Till en början i vårt individuella analysarbete noterade vi tendenser hos oss själva där 

vi stundtals och oavsiktligt hamnade på sidospår. Vi fann resultat som vi tyckte var intressant 

men som inte var aktuellt för vårt syfte. I och med att vi såg denna svaghet fick vi ständigt 

påminna oss själva om vårt syfte, vilket Friberg (2012) belyser är en viktig faktor under 

analysen. Vi har många artiklar från olika länder som stödjer samma resultat, detta ser vi som 

en styrka. Detta indikerar på hög trovärdighet, som i sin tur gör att resultatet kan appliceras 

till verkligheten (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Artiklarna har även bred geografisk 

spridning och inkluderar följande länder: Danmark, Norge, Sverige, USA, Storbritannien, 

Australien och Tyskland. En norsk artikel beskrev dessutom upplevelser hos invandrare från 

Pakistan. Det faktum att artiklarna hade liknande resultat och kommer från olika kulturer och 

länder, gör att vi tror att resultatet är överförbart till den svenska sjukvården. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) påpekar att när ett resultat lyfter fram ett representativt och 

typiskt innehåll för det som syftet avser, anses resultatet som giltigt.  

 

En möjlig svaghet med vårt resultat är att vissa av artiklarna endast inkluderade kvinnor. 

Resultatet i dessa artiklar var så pass intressanta och genomgående för samtliga artiklar, att vi 

därför valde att inkludera dessa artiklar. Även i de artiklar där båda könen var inkluderade 

fanns det ofta högre andel kvinnor än män som deltog. Med detta i åtanke kan vi tänka oss att 

resultatet kan vara lite mer applicerbart på kvinnor än män. 

 

Ytterligare en styrka med vår litteraturstudie är att vi tog hänsyn till huruvida artiklarna var 

etiskt granskade eller inte. Vi ansåg att det var av stor vikt att som forskare ta hänsyn till sina 

deltagares behov och önskemål, samt att man arbeta på ett humant och värdigt 

tillvägagångssätt. Att utifrån artiklarna kunna se och bedöma om etiska resonemang har 

utförts, har inte alltid varit enkelt. Under analysen av artiklarna har vi reflekterat över 

exempelvis författarnas val av frågor, samt vilken information som givits till individerna. Vi 

har tittat på eventuella bortfall och frågat oss om det i så fall kunde bero på oetiskt 

förhållningssätt, samt om det har haft betydelse för resultatet. En annan faktor vi 

uppmärksammade var om studien blivit sponsrad av exempelvis läkemedelsföretag eller fått 

ekonomiska bidrag som kan tänkas ha styrt resultatet åt ett visst håll. Vad vi har kunnat utläsa 

är det inte någon artikel där författarna har haft en potentiell egenvinst med sitt resultat. I vår 

egen process har vi även lyft och diskuterat våra egna tankar och förväntningar kring 
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resultatet innan vi påbörjade analysen. Detta för att vara medvetna om våra förförståelser och 

på detta sätt undvika att dessa färgar vårt sätt att se på resultatet. Förförståelse definieras av 

Rosberg (2008) som den förutfattade förståelsen om det som studeras. Vi har gått systematiskt 

tillväga och har inte exkluderat vissa grupper, exempelvis artiklar som handlat om 

invandrares upplevelser av diabeteskosten.  

 

Resultatdiskussion 

Att utföra livsstilsförändringar, med fokus på kost, upplevdes av många som svårt (Brown 

Frandsen & Smedegaard Kristensen, 2002; Savoca & Miller, 2001; Fagerli, Lien & Wandel, 

2005) och ledde till starka känslor av ilska och frustration (Whittemore, Chase, Mandle & 

Roy, 2002; DeCoster, 2003). Känslor av ilska och frustration beskrevs och bekräftades i 

Sjøvolls (2006) tredje fas av totalt åtta olika reaktionsfaser som kan förekomma vid kronisk 

somatisk sjukdom. Någon konkret gräns för när reaktionerna uppkommer och upphör finns 

inte, utan känslorna kan komma och gå beroende på sjukdomsutveckling. Orems teori om 

hälsorelaterade aktiviteter har ett samband med livsstilsförändringar, då vi anser att 

livsstilsförändringar tillhör egenvården. Dessa aktiviteter ska vara frivilliga och medvetna för 

att upprätthålla hälsa (Kirkevoldt, 2000). Därför är det viktigt att personen med typ 2-diabetes 

utför sin egenvård och följer kosthantering för att själv vilja må bra, istället för att man måste 

för att inte bli sjuk. 

 

Oavsett om informanterna visste vilka kostrekommendationer som gällde eller inte var det 

svårt att hålla sig till den kost som rekommenderats. Det rådde ofta förvirring kring kostråden 

då de var föränderliga (Brown Frandsen & Smedegaard Kristensen, 2002; Fagerli, Lien & 

Wandel, 2005; Wellard, Rennie & King, 2008; Rayman & Ellison, 2004). En parallell dras 

mellan förvirring angående kunskap och Orems teori om egenvårdsbrist. Kunskap är enligt 

Orem en viktig faktor för att kunna genomföra ordinerade åtgärder och att bristande kunskap 

ger obalans. Det ledde till egenvårdsbrist och utgjorde i sin tur ett hot mot följsamheten 

(Kirkevoldt, 2000). Därmed är kostanamnesen viktig och att man som kostrådgivare, oavsett 

om man är sjuksköterska eller dietist, verkligen sätter sig in i individens livsvärld. Dahlberg, 

Segersten, Nyström, Suserud, och Fagerberg (2003) definierar livsvärld som den värld vi 

lever i. Livsvärlden upplevs olika av olika personer, därmed är livsvärlden föränderlig. 

Rekommendationerna bör vara tydliga för varje enskild individ och det ska tydliggöras för 

individen att råden är specifikt anpassade för denne.   
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På grund av sjukdomens krav på planering och regelbundenhet av kosten, kände personerna 

sig begränsade i vardagen. De upplevde vardagen som tidskrävande och de kände sig 

frihetsberövande (Kneck, Klang & Fagerberg, 2011; Brown Frandsen & Smedegaard 

Kristensen, 2002; Rayman & Ellison, 2004; Penckofer, Estwing Ferrans, Velsor-Friedrich & 

Savoy, 2007; Fagerli, Lien & Wandel, 2005). Orem förklarar att egenvården är beroende av 

egenvårdskapaciteten som utgörs av fysiska, mentala och psykologiska egenskaper 

(Kirkevoldt, 2000). Då man ser sina kostrekommendationer som en begränsning kan detta ha 

påverkan på egenvårdskapaciteten, både på det mentala och psykologiska planet. Birkler 

(2007) poängterar att genom sin möjlighet att välja är människan fri. Då möjligheten till att 

välja sin kosthållning inte längre existerade på samma sätt som tidigare, kunde detta leda till 

känslor om att bli berövad på tiden och i viss mån även livet. 

 

Det kan ta tid att acceptera sin sjukdom och innan man gjort det kan det vara ett hinder i 

följsamheten (Hasseler, von der Heide & Indefrey, 2011). Orem menar att ett av 

egenvårdsbehoven handlar om att acceptera sitt hälsotillstånd och lära sig leva med det. För 

att lyckas med detta kan man behöva ändra sin självbild och hitta en livsstil som leder till 

personlig utveckling (Kirkevoldt, 2000). Birkler (2007) hävdar däremot att det finns två vägar 

att gå. Antingen kan man försöka förändra världen på så sätt att den uppfyller individens egna 

föreställningar av livet, eller låta omständigheterna råda och acceptera det liv som man 

numera lever. Vid kronisk sjukdom kan det vara mer befogat att försöka göra det bästa av 

situationen och försöka må så bra som möjligt, för att ändå kunna leva ett gott liv. Eller kan 

man se begreppet världen som individens omgivningsfaktorer och därmed, exempelvis 

anpassa sitt arbete utefter sjukdomen istället för att behöva sluta arbeta. 

 

Personer som lever med typ 2-diabetes verkade vara eniga om att de kände sig ensamma och 

att deras sjukdom hade påverkan på sina sociala liv (Rayman & Ellison, 2004; Penckofer, 

Estwing Ferrans, Velsor-Friedrich & Savoy, 2007;). Ofta till följd av okunskap och bristande 

förståelse hos närstående samt en kamp mellan olika viljor (DeCoster, 2003; Wellard, Rennie 

& King, 2008; Ahlin & Billhult, 2012). Bing (2003) poängterar att hälsa och det sociala 

nätverket hör samman. Det sociala nätverket har betydelse för individens livsstil och påverkar 

även motståndskraft och sårbarhet. Det tycks därmed vara en ond spiral som drar ner många 

individer till ytterligare ökad ohälsa i form av exempelvis depressioner.  
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Då kvinnan i en familj drabbades av typ 2-diabetes ville majoriteten av kvinnorna att övriga 

familjemedlemmar skulle få fortsätta med gamla kostvanor. Därmed skötte kvinnan sin kost 

individuellt, samtidigt som hon även tog ansvar för familjens. Om det var mannen i en familj 

som drabbades av sjukdomen blev kosten mer av ett familjeproblem. Mannen hade förmåga 

att föra över kostförändringens konsekvenser på kvinnan, då det ofta var kvinnan som stod för 

hushållets matlagning (Ahlin & Billhult, 2012; Peel, Parry, Douglas & Lawton, 2005 ). Bing 

(2003) belyser att man föds in i ett socialt kön. Det är fortfarande kvinnan som har det 

övergripande ansvaret för omsorgen i hemmet, trots att kvinnan liksom mannen gör karriär i 

arbetslivet. Dessutom tillskriver samhället könsrollerna när man föds, det är kulturellt 

förbestämt att exempelvis kvinnan ska laga mat medan mannen förväntas laga bilen. Vi är 

dock på väg mot ett alltmer könsneutralt samhälle och de som nu lever med typ-2 diabetes 

kanske har en mer uppdelad syn på manligt och kvinnligt, än vad det kommer att vara i 

framtiden.  

 

Många hade ett komplicerat förhållande till mat som var starkt kopplat till ätande och begär. 

Det var en ständig kamp mellan viljan om att få sina begär tillfredställda och att följa sin 

kosthållning och egenvård (Brown Frandsen & Smedegaard Kristensen, 2002; Savoca & 

Miller, 2001; Whittemore, Chase, Mandle & Roy, 2002; Ahlin & Billhult, 2012; Peel, Parry, 

Douglas & Lawton, 2005; Kneck, Klang & Fagerberg, 2011). Fagerström (2012) definierar 

begreppet begär som människans innersta längtan och önskan. Begäret drivs av kärlek, en 

vilja av att leva och att livet ska ha en mening. Begäret uttrycks i existentiell ångest för ödet 

och döden, men även för skuld och fördärv samt meningslöshet och tomhet. Genom hela livet 

går människan igenom en existentiell kamp. En kamp mot existentiella frågor där man på alla 

sätt försöker hålla ångest och oron, som kampen väcker, på avstånd. Vi kan se samband 

mellan att livet ska ha en mening och vara tillfredsställande. Det sätt och de begrepp som 

Fagerström (2012) använder sig av då hon definierar begär, tycker vi har stark anknytning till 

de känslor som symboliserar det huvudsakliga resultatet gällande begär. En längtan efter att 

leva hälsosamt beskrevs, men det fanns ofta för många frestelser vilket ofta ledde till 

misslyckande (Penckofer, Estwing Ferrans, Velsor-Friedrich & Savoy, 2007; Whittemore, 

Chase, Mandle & Roy, 2002; Kneck, Klang & Fagerberg, 2011). Enligt Birkler (2007) är det 

ett tecken på obalans att behöva något och man kan bara återfinna balans om man 

tillfredsställer behovet. Begär och behov är två ord som är nära besläktade även fast de inte 

har samma betydelse. Behov kan jämföras mer med livsupprättande behov medan begär 

handlar mer om känslomässig vilja. Att tillgodose begär är viktigt men vi tror att man i många 
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situationer endast vill hålla den existentiella ångest, som Fagerström (2012) talar om, borta. 

Därmed blir det viktigt att ta reda på bakomliggande orsaker eller behov till sitt begär efter 

viss typ av kost. Många, särskilt kvinnor, upplevde stress och oro kring sin diagnos. Stress 

och oro gjorde att de ville hantera dessa känslor med mat, vilket resulterade i att de tröståt mat 

som de inte borde äta. Det gjorde att en ond cirkel uppstod eftersom beteendet gav upphov till 

känslor av frustration och nedstämdhet, som också hade en tendens att dämpas med mat. 

Känslorna dämpades dock inte utan blev snarare förstärkta, vilket återigen bidrog till ökad 

stress och känslor av misslyckande, då de inte klarade av att hantera sin egenvård. Många 

jämförde sig själva med missbrukare då de uppgav att de ibland förlorade kontrollen över sitt 

ätande (Savoca & Miller, 2001; Penckofer, Estwing Ferrans, Velsor-Friedrich & Savoy, 2007; 

Peel, Parry, Douglas & Lawton, 2005; Rayman & Ellison, 2004; Kneck, Klang & Fagerberg, 

2011). Missbruk definieras av Nationalencyklopedin (2012) som överdriven eller 

okontrollerad användning av exempelvis mat. Ur vårdperspektiv klassas det som missbruk då 

användningen går överstyr och orsakar problem i vardagen. Birkler (2007) förklarar att 

människor i nya okända situationer, såsom vid typ 2-diabetes, kan förlora handlingsförmåga 

och fotfäste. Dessa människor kan ha svårt att identifiera sig med det nya förhållandet till sig 

själv och omvärlden, vilket kan generera känsla av otrygghet. Upplevelse av stress och oro, 

kan vara jämförelsebart med en upplevelse av otrygghet. Otrygghet skapade obalans och 

enligt Orems teori om egenvårdsbrist (Kirkevoldt, 2000) utgör obalans ett hot mot egenvården 

och följsamheten hos individen. 

 

När man väl fått kontroll på sin egenvård, upplevde en del att de faktiskt mådde riktigt bra 

vilket genererade glädje (Whittemore, Chase, Mandle & Roy, 2002; DeCoster, 2003). För att 

lättare uppnå denna glädje poängterade individerna att det var viktigt med uppmuntran och 

stöttning (Penckofer, Estwing Ferrans, Velsor-Friedrich & Savoy, 2007; Hasseler, von der 

Heide & Indefrey, 2011). Andra upplevde dock att de behövde en ”diabetes-fri” dag för att 

kunna hantera vardagen (Penckofer, Estwing Ferrans, Velsor-Friedrich & Savoy, 2007; Peel, 

Parry, Douglas & Lawton, 2005). Orems mål för egenvården är att man själv ska kunna utföra 

handlingar och aktiviteter som gör att egenvårdsbehovet uppfylls. Därigenom kan hälsa, liv 

och välbefinnande nås (Kirkevoldt, 2000). I samband med egenvården kan hjälpmetoder, 

enligt Orem, vara gynnsamma. Hjälpmetoderna kan ge ökad förmåga att utföra egenvård och 

handlar om att undervisa, skapa en utvecklande miljö, stödja, vägleda och även utföra vissa 

aktiviterer åt individen (Kirkevoldt, 2000).  
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SLUTSATS 

Typ 2-diabetes mellitus är en växande sjukdom som drabbar allt fler och allt yngre 

människor. År 2011 hade 366 miljoner människor drabbats av typ 2-diabetes och enligt en 

prognos som internationella diabetesfederationen har gjort, beräknar man att det år 2030 

kommer att ha stigit till 552 miljoner (Svenska Diabetesförbundet, 2011).  

 

Människor med typ 2-diabetes kände sig utanför och de hade begär som de jämförde med 

missbruk. Kosthållningen upplevdes som svår på grund av att kostrekommendationerna var 

otydliga och att de ständigt förändrades, men de ansåg att motion kunde vara till hjälp för att 

följa kostråden. Acceptans och sjukdomsinsikt hade också betydelse för följsamheten 

gällande kostrekommendationerna. Vardagen beskrevs sammanfattningsvis många gånger 

som en kamp. En kamp mellan vad som var bäst ur sjukdomssynpunkt, sin inre vilja och 

frestelser, vilket bidrog till starka känslor av frustration, ilska, stress och oro. Det framgick 

också att det fanns skillnader på hur män och kvinnor förhöll sig till kostrekommendationerna 

och hur de hanterade sin diagnos. Flera uppgav att maten fått förändrad betydelse och menade 

att de nu såg mat som en form av medicinering istället för något njutningsfullt. Planering och 

kontroll tillsammans med tillfredställelse och mättnad upplevdes som viktigt.  Det var viktigt 

eftersom det kunde leda till balans som i sin tur genererade glädje. Stöttning och uppmuntran 

för att kunna få och bibehålla motivation upplevdes även ha betydelse. 

 

Typ 2-diabetes är en sjukdom som har många olika sidor och det handlar om mer än 

diagnosen i sig. Vi tror att de upplevelser och känslor som vår litteraturstudie visar kan ha 

betydelse för vårt arbete som sjuksköterskor. För att kunna hjälpa, stötta och vårda dessa 

människor krävs det att vi har förståelse och empati för deras upplevelser och känslor. 

Människan är en komplex och unik varelse, vid kostförändringar i samband med typ 2-

diabetes handlar det om mycket mer än att få en instruktion att följa. Exempelvis verkar det 

många gånger finnas behov av att förändra tankemönster men också någon form av terapi där 

personen i fråga kan få utlopp för tankar och känslor. I slutändan tror vi att det handlar om att 

man måste känna sig tillfreds med sig själv och sin livsstil. Sjukvården kan och bör ge 

individanpassade verktyg för att den enskilda individen ska kunna uppnå detta, dock är det 

den enskilde individen som bär ansvaret för att kunna uppnå en tillfredsställande situation. 

Birkler (2007) uttrycker följande: ”Livstillfredsställelse som livskvalité är således inte något 

som världen ger en, utan tvärt om något som bara man själv kan skapa.” (s.95). 
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Fortsatt forskning 

Trots att det inte hör till vår omvårdnadsprofession tror vi att forskning om nutrition och olika 

näringsämnens för- och nackdelar för hälsan ur diabetessynpunkt är av stor vikt. Kanske 

skulle det bidra till en större enighet och därmed minskad förvirring hos dem som lever med 

sjukdomen. Det skulle även kunna hjälpa oss inom sjukvården att ge bättre kostråd till dessa 

individer. Vi har även uppmärksammat att mycket forskning gjorts kring äldre individer med 

typ 2-diabetes. I och med att insjuknandet sjunker allt mer i ålder, borde fortsatt forskning 

riktas på den yngre generationen.  
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påverkar efterlevnaden av 

patienter med typ 2-diabetes 

med kost och 

läkemedelsbehandling, som 

ett steg för att förbättra 
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personerna gjorde med 

informationen och varför. 

Kvalitativ studie. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 15 

deltagare, 4 män och 

11 kvinnor, 30-69 år. 

En viss frustration 

upplevdes av dessa inivider 

med diabetes angående 

kostråden och även hur de 

skulle hantera dessa i det 

dagliga livet. 

 

 

 

HÖG 

3. Péres, 

Franco & 

Santos, 

 2008, 

Brazilien. 

Feelings of 

women after the 

diagnosis of 

type 2 diabetes, 

Rev Latino-am 

Enfermagem 

Ta reda på känslor och 

känslomässiga reaktioner hos 

kvinnor efter diagnostisering 

av typ 2-diabetes.  

 

Kvalitativ studie. 

Fokus på 

deskriptivitet och 

explorativitet.  

Semi-strukturerade 

intervjuer. 8 kvinnor, 

49-76år. 

 

Kvinnors beteende efter 

diagnos av diabetes 

associerades med känslor 

och känslomässiga 

reaktioner som stör 

behandlingens följsamhet. 

Dessa måste förstås av 

hälsovården. 

LÅG - EJ 

ANVÄNT 

4. Savoca & 

Miller, 

2001, USA. 

Food selection 

and eating 

patterns: 

Themes found 

among people 

with type 2 

diabetes 

mellitus, 

Journal of 

Nutrition 

Education. 

Undersöka föreställningar, 

perspektiv och uppfattningar 

hos personer med typ 2-

diabetes kring 

matrekommendationer, 

matval, ätmönster och 

självhantering.  

Kvalitativ studie. 

Semi-strukturerade, 

djupgående intervjuer. 

45 deltagare, 19 män 

och 26 kvinnor, 40-

65år.    

Ätmönstret påverkades av 

deltagarnas kunskap om hur 

man skulle hantera sin 

sjukdom. Svårigheter att 

byta matvanor, att hantera 

vikten, förhålla sig till 

måltider och att äta med 

måtta fanns. Tidsplanering, 

socialt stöd och självtillit 

var viktiga föremål för 

detta.  

 

MEDEL  
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5. Rayman & 

Ellison, 

2004, USA. 

Home alone: the 

experience of 

women with 

type 2 diabetes 

who are new to 

intensive 

control, Health 

Care for Women 

International. 

Beskriva upplevelserna av att 

hantera sin diabetes hos 

kvinnor som nyligen 

diagnostiserats med typ 2-

diabetes. 

Kvalitativ studie. 

Induktiv. 

Individuella intervjuer 

som sedan 

analyserades i flera 

steg för att kunna man 

skulle kunna 

kategorisera 

känslorna. 14 kvinnor, 

35-75år. 

 

Engagemang i egenvården 

resulterade i starka känslor, 

ofta angående sig själv och 

ens kosthantering i samband 

med sin sjukdom.  

MEDEL  

 

 

6. Kneck, 

Klang & 

Fagerberg, 

2011, 

Sverige. 

 

Learning to live 

with illness: 

experiences of 

persons with 

recent diagnoses 

of diabetes 

mellitus, 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences 

Uppnå en förståelse för hur 

det upplevs att lära sig att leva 

med diabetes under de första 

två månaderna efter diagnos. 

Kvalitativ studie. 

Narrativa intervjuer. 

Kvalitativ, induktiv 

innehållsanalys 

användes. 

13 deltagare, 9 män 

och 4 kvinnor, 26-65 

år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De upplevde en stark 

osäkerhet angående vad de 

fick och inte fick äta. De 

upplevde också en starkare 

anledning till att sköta 

kosten bättre och de tyckte 

även att det vardagliga livet 

var svårare jämfört med 

tidigare.  

 

MEDEL 
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7. Whittemore

, Chase, 

Mandle & 

Roy, 2002, 

USA. 

Lifestyle 

Change in Type 

2 Diabetes 

A Process 

Model Nursing 

Research. 

Ta reda på erfarenheter av att 

samordna typ 2-diabetesens 

behandlingsrekommendatione

r i en befintlig livsstil 

samtidigt som man deltar i 

sjuksköterske-coachade 

interventioner. 

 

Kvalitativ studie. 

En tolkande metod av 

fältanteckningar samt 

intervjuer. 9 kvinnor, 

med en medelålder på 

61,78 år. 

Livsstilsförändring vid typ 

2-diabetes var 

mångfacetterad/komplex. 

Det fanns många 

utmaningar, bland annat att 

förena känslorna/kunna 

finna en struktur. Det fanns 

strävan efter 

tillfredsställelse och att 

utforska sig själv. Finna en 

balans/utveckla ett nytt liv. 

Men man behövde 

erkännande för att kunna 

integrera det nya livet. 

Frustration kring kostråd 

upplevdes. 

HÖG 

 

 

8. Ahlin & 

Billhult, 

2012, 

Sverige. 

Lifestyle 

changes – a 

continuous, 

inner struggle 

for women 

with type 2 

diabetes: A 

qualitative 

study, 

Scandinavian 

Journal of 

Primary Health 

Care 

Syftet med studien var att 

beskriva hur kvinnor hanterar 

nödvändiga 

livsstilsförändringar på grund 

av diabetes. 

Kvalitativ studie. 

Djupt ingående  

intervjuer. 

10 kvinnor, 37-87år. 

Kvinnorna upplevde ständig 

kamp kring 

livsstilsförändringen/kände 

sig som offer. Man fann 

olika teman: 1. Tvetydig 

känsla av andras 

engagemang angående 

kosten. 2. Man har blivit 

offer för påtryckande 

kostkrav. 3. Upplevelse av 

kostkunskapsbrist. 4. 

Upplevelse av begär (av 

exempelvis viss typ av mat). 

5. Finna ursäkter som menar 

på att det är okej att inte 

ändra sin livsstil. 

HÖG 
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9. Oftedal, 

Philos & 

Karlse, 

2011, 

Norge. 

Motivation for 

diet and exercise 

management 

among adults 

with type 2 

diabetes, 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences 

Undersöka diet- och 

träningshantering samt hur 

indikationer av “instrinc” 

motivation så som 

möjlighetsförväntningar och 

betydelser anknutna till diet 

och träningshantering hos 

vuxna med typ 2-diabetes. 

Kvantitativ studie. 

En tvärsnittsstudie 

som inkluderar ett 

brevfrågeformulär.  

Man använde sig av 

ett detta 

brevfrågeformulär för 

att utföra 

undersökningen. 425 

deltagare, 30-70år. 

 

Man var bättre på att 

hantera kostinstruktionerna 

än 

motionsrekommendationern

a. Dock fans det 

indikationer på en lika hög 

förmåga för både motion 

och diet. 

  

 

 

 

LÅG – EJ 

ANVÄNT 

10. Malpass, 

Andrews 

&Turner, 

2008, 

Storbritanni

en. 

Patients with 

Type 2 Diabetes 

experiences of 

making multiple 

lifestyle 

changes: A 

qualitative 

study, Patient 

Education and 

Counseling 

Utforska nyligen 

diagnostiserade individer med 

typ 2-diabetes upplevelse av 

att göra kostförändringar eller 

både kost- och 

motionsförändringar. För att 

se om kostförändringen ses 

som ett hjälpmedel eller som 

ett hinder vid 

motionsförändringen eller 

tvärtom. Men även för att se 

om det är kontraproduktivt 

eller gynnande att ändra sin 

livsstil. 

 

 

Kvalitativ studie. 

Djupgående 

intervjuer. 30 

deltagare, 18 kvinnor 

och 12 män, 30-80år.  

Man fann att om man gav 

kost- och 

motionsinformation till 

patienterna i grupp så 

uppmuntrade man 

patienterna till att göra 

förändringar. De använde 

sig då av den information de 

fick angående kost och 

motion för att på ett 

strategiskt sätt hjälpa 

sjukdomshanteringen och de 

flesta tyckte att det var 

hjälpfult att ändra sin 

livsstil. 

 

 

 

 

 

MEDEL 
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11. Wellard, 

Rennie & 

King, 2008, 

Australien. 

Perceptions of 

people with type 

2 diabetes about 

self-

management 

and the efficacy 

of community 

based services, 

Contemporary 

Nurse. 

Utforska problem som 

människor med typ 2-diabetes 

upplever i deras hantering av 

sjukdomen. 

 

Kvalitativ studie  

Intervjuer. 

4 Deltagare, 3 kvinnor 

och 1 man, 55-65 år. 

Man fann indikationer på att 

kostråden var förvirrande 

men även att matvalen 

påverkade deras 

familjerelationer. Dessa 

problem försämrade deras 

egenvård. 

Matrestriktionerna gjorde 

dem obekväma i sociala 

sammanhang.  

 

 

 

 

 

 

  

MEDEL 

12. Hasseler, 

von der 

Heide & 

Indefrey, 

2011, 

Tyskland. 

Resources for 

and barriers to 

effective 

diabetes care 

management—

experiences and 

perspectives of 

people 

with type 2 

diabetes, J 

Public Health 

Identifiera olika hinder och 

resurser i diabetesvården ur 

ett perspektiv sett utifrån 

individer med typ 2-diabetes. 

 

Kvalitativ studie 

Reflektion av 

symboliska 

interaktioner.  

Problemcentrerade 

intervjuer 

7 deltagare, 5 kvinnor 

och två män, 55-78 år. 

Personerna upplevde olika 

behov av information och 

undervisning. Nödvändiga 

kostförändringar togs inte 

alltid på allvar. Deltagarna 

värderade social stöttning 

men även egenvård. Hinder 

så som att sakna acceptans 

för sjukdomen och problem 

med att justera sin nya diet 

förekom.  

 

 

 

 

MEDEL 
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13. Peel, Parry 

& Douglas, 

2005, 

Storbritanni

en  

Taking the 

Biscuit? A 

Discursive 

Approach to 

Managing Diet 

in Type 2-

Diabetes, 

Journal of 

Health 

Psychology 

 

 

 

 

 

 

Undersöka kosthanteringen 

hos personer med typ 2-

diabetes. 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer 

40 deltagare, 19 

kvinnor och 21 män. 

21-77år. 

1. Kvinnor tenderar till att 

själva ta hand om 

kostförändringen medan 

männen menade på att de 

var ett familjeproblem.  

2. Deltagarna medgav att de 

inte alltid höll sig till 

kostrekommendationerna 

utan fuskade på olika sätt.  

 

HÖG 

 

14. DeCoster, 

2008, USA 

The Emotions of 

Adults with 

Diabetes: A 

Comparison 

Across Race, 

Social Work in 

Health Care 

Identifiera känslor, deras 

källor och deras effekter i 

samband med typ 2-diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer. 

34 Deltagare, 24 

kvinnor och 10 män. 

Medelåldern var 56. 

76 känslor identifierades 

varav rädsla, irritation, 

glädje, skuld och sorg ofta 

förknippades med kost. Hur 

länge man haft diabetes, hur 

många komplikationer man 

drabbats av och 

subjektvärdering för 

diabeteshanteringen 

påverkade också 

känsloupplevelsen.  

MEDEL 
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15. Penckofer, 

Estwing 

Ferrans, 

Velsor-

Friedrich & 

Savoy, 

2007, USA 

 

The 

Psychological 

Impact of Living 

With Diabetes : 

Women's Day-

to-Day 

Experiences, 

The Diabetes 

EDUCATOR  

Förstå känslorna av 

depressivitet, oro och ilska 

upplevda i samband med 

kostbehandling av kvinnor 

med typ 2-diabetes och hur 

dessa känslor påverkar deras 

livskvalitet.  

 

Kvalitativ studie 

Narrativ explorativ.   

41 kvinnor, 41-64 år. 

Många upplevde att man var 

tvungen att planera och ha 

kontroll på kosten hela 

tiden. Kosten fick i sin tur 

en påverkan på ens 

relationer gentemot andra 

människor. Tillsammans 

blev allt en ond cirkel då 

kosten misskötes och då 

kände de sig stressade. 

Kvinnorna kände också 

känslor av depressivitet, 

ångest och ilska som i 

huvudsak relaterade till att 

ha diabetes men även att 

hantera det ansvaret de 

upplevde angående kosten.  

HÖG 
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Bilaga 3 – Checklista för kvalitativa artiklar 
Referens: Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (2:a Rev. Uppl.). Stockholm: 

Natur och Kultur. 

 

A. Syftet 

Syftet med studien? Vilken kvalitativ metod har använts? 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

 

B. Undersökningsgruppen 

Är urvalskriterer för undersökningsgruppen tydligt beskrivna (Inklussions- och 

exklussionskriterier ska vara beskrivna.)? 

Vart utfördes undersökningen? 

Urval - finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Vilken urvalsmetod användes? Strategiskt-, snöbolls-, teoretiskturval, ej angivet? 

Beskriv undersökningsgruppen(ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund)! 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet? (var, vem och i vilket sammanhang datainsamlingen skedde) 

Beskriv! 

Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt(vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv!  

Ange datainsamlingsmetod: ostrukturerade intervjuer, halvstrukturerade intervjuer, 

fokusgrupper, observationer, video-/bandinspelning, skriva texter eller teckningar. 

Är data systemsikt samlade(Finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

 
D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om: Teman är utvecklade som begrepp, det finns episodiskt presenterade citat, de 

individuella svaren kategoriserade o bredden på kategorierna är beskrivna, svaren är kodade. 

Resultatbeskrivning? 

Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 

Är resultaten trovärdiga(källor bör anges)? 

Är resultaten pålitliga(undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Finns stabilitet och överensstämmelse(är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Är resultaten återförbara och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Är teorier och tolkningar som presenterats baserad på insamlade data(finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Stöder insamlad data forskarens resultat? 

Har resultaten klinisk relevans? 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Finns det risk för bias? 

Slutsatser? Håller du med? Om nej, varför? 

Ska artikeln inkluderas? 
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Bilaga 4 – Analysöversikt, exempel 
 
 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet  

Kod  Underkategori  Kategori  

Kostrekommenda

tionerna 

uppfattades som 

vaga och dåligt 

anpassade till 

deras egna behov 

och smak.  

Kostrekommend

ationerna var 

otydliga och inte 

anpassade till 

individen 

Förvirrande 

med bristfällig 

och dåligt 

anpassade 

kostrekommen

dationer  

Otydliga och 

dåligt 

anpassade 

rekommendati

oner 

Upplevelse av 

kostrekommendatio

ner  

Följsamheten för 

den 

rekommenderade 

kosten var ett 

stort problem för 

patienterna i 

samtliga läder. 

Det var svårt att 

följa 

kostrekommend

ationerna. 

Svårt att följa 

kostrekommen

dationer 

Svårigheter att 

följa 

kostrekommen

dationerna 

Upplevelse av 

kostrekommendatio

ner 

Frustrationen 

rörde både 

kostrådens 

mening och hur 

man skulle 

implementera 

dessa i vardagen. 

Kostrådens 

betydelse och 

hur man skulle 

genomföra dessa 

i vardagen var 

frustrerande  

 

Frustrerande 

kostråd 

Kostrekommen

dationerna 

bidrog till en 

känsla av 

frustration 

Upplevelse av 

kostrekommendatio

ner 

Upplevde att 

kostråden var 

fokuserade på 

några små 

begränsade 

livsmedel som 

t.ex. bröd, frukt 

eller socker- 

/fettintag. Dessa 

känslor verkar ha 

lett till uttryck av 

frustration. 

Begränsade 

kostråd ledde till 

frustration 

Frustrerande 

kostråd 

Kostrekommen

dationerna 

bidrog till en 

känsla av 

frustration, 

Kosten utgör 

en begränsning 

Upplevelse av 

kostrekommendatio

ner 

 


