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Antalet människor med diabetes i världen ökar, vilket anses bero på den ökade 
befolkningsmängden, att befolkningen blir äldre, urbaniseringen samt att allt fler rör sig 
mindre och är överviktiga. Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes i Sverige 
idag och är kopplad till vår livsstil. Därför är kost och motion grundläggande i 
behandlingen. Det är ett problem att individer inte vet vilka rekommendationer om kost de 
ska följa och att de inte får tillräckligt med riktlinjer och utbildning om nutrition. Syftet 
med litteraturstudien var att ur ett patientperspektiv identifiera faktorer som är av betydelse 
för valet av kost hos individer med diabetes typ 2. Totalt har 9 vetenskapliga artiklar 
analyserats och tre gemensamma faktorer kunde urskiljas: kunskap, ansvar och stöd. 
Resultatet visade att det är viktigt att förstå sambandet mellan faktorerna, både för 
sjuksköterskan och för individen med diabetes typ 2. Resultatet ska kunna komma till nytta 
för sjuksköterskan och inom omvårdnaden i Sverige. 



 

 

ABSTRACT 

Title: Factors of importance in choice of food for individuals with diabetes type 
2 – a literature study. 

 
Department: School of Life Sciences, University of Skövde 
 
Course: Thesis in Nursing Care, 15 ECTS 
 
Author: Fredricson, Linda; Lundin Åsa 
 
Supervisor: Friberg, Christina 
ö 
Pages: 17 
 
Month and year: January 2009 
 
Keywords: Diabetes type 2, food, knowledge, resposibility, support. 
 
 
The number of people with diabetes in the world is increasing, because the population is 
increasing and it is getting older. Also, more people tend to be less active and are 
overweight. Diabetes type 2 is the most common form of diabetes in Sweden today and is 
related to our lifestyle. Therefore the food and the exercise are the fundamental treatment. 
The problem is that individuals do not know what recommendations about food they are 
supposed to follow. They have not received enough guidelines and education about 
nutrition. The aim of the literature study was to, from a patient perspective, identify factors 
which are of importance in the choice of food for individuals with diabetes type 2. A total 
of 9 scientific articles where analysed and three factors emerged: Knowledge, 
Responsibility and Support. The result showed that it is important to understand the 
relation between the factors, both for the nurses and for the individuals with diabetes type 
2. The result is supposed to benefit both nurses and care in Sweden. 
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INLEDNING 

Antalet människor med diabetes i världen ökar, vilket anses bero på den ökade 
befolkningsmängden, att befolkningen blir äldre, urbaniseringen samt att allt fler rör sig 
mindre och är överviktiga. Det totala antalet människor i världen med diabetes förväntas 
öka från 171 miljoner år 2000 till 366 miljoner år 2030 (Wild, Roglic, Green, Sicree & 
King, 2004). I Sverige uppträder diabetes typ 2 huvudsakligen hos människor som är äldre 
än 30 år men debutåldern har sjunkit under den senaste tioårsperioden. Även i Sverige 
anses orsakerna till ökningen av sjukdomen bero på befolkningsökning, förändrad livsstil 
och högre medellivslängd (Skafjeld, 2006). Tidigare forskning visar att individer med 
diabetes typ 2 upplever att det råder brist på information om deras sjukdom. De önskar att 
informationen de får ska lägga mer tonvikt vid lämplig kost och livsstilsförändringar. 
Kostråden som individerna får upplevs som oklara och dåligt anpassade till deras behov 
och önskemål (Brown Frandsen & Smedegaard Kristensen, 2002). Föreliggande studie 
försöker därför identifiera faktorer som är av betydelse vid valet av kost för individer med 
diabetes typ 2. Om sjuksköterskan får en ökad förståelse för dessa individer kan det 
förhoppningsvis leda till att omvårdnaden av dessa individer i Sverige utvecklas. 

BAKGRUND 

Tidigare forskning 

Diabetes typ 2 

Diabetes typ 2 är den vanligaste diabetesformen och benämns i dagligt tal ”vuxendiabetes” 
eller ”åldersdiabetes”, vilket inte är helt riktigt då sjukdomen även kan förekomma hos 
barn. Diabetes typ 2 karaktäriseras av nedsatt känslighet för insulin samtidigt som 
produktionen av insulin är rubbad och med tiden blir alltmer nedsatt. Insulinresistens är 
den viktigaste förändringen vid diabetes typ 2. Orsakerna är inte fullständigt kända men 
ärftliga faktorer kan ha en viss betydelse (Grefberg & Johansson, 2007). Individer med 
diabetes typ 2 behöver motverka insulinresistensen i muskelvävnaden samt aktivera sin 
kvarvarande insulinsekretion. Lämplig kost och motion är då grundläggande i 
behandlingen (Ericson & Ericson, 2007). Insulinresistensen kan minskas med ökad fysisk 
aktivitet, minskad fetma och god metabol kontroll (Grefberg & Johansson, 2007). 
 
En samling symtom som är kopplade till insulinresistens och som leder till diabetes typ 2 
utgör det metabola syndromet. Övervikt och fetma är betydande faktorer som bidrar till 
utvecklingen av syndromet och viktnedgång har således en stor betydelse för reduceringen 
av symtom. För att fastställa om individen befinner sig i tillståndet studeras fasteglukos, 
blodtryck, triglycerider, HDL-kolestrol samt midjemått. Om värdena hamnar utanför 
bestämda värden och individen visar tre eller fler symtom klassificeras denne med 
metabola syndromet (Fernandez, 2007). 
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Hyper- och hypoglykemi är tillstånd som kan förekomma hos individer med behandlad 
diabetes typ 2. När glucosnivån i blodet stiger över 10 mmol/l uppstår hyperglykemi och 
symtom som då kan förekomma är stor urinmängd, slöhet, synförändringar, törst och 
irritation. Hypoglykemi innebär däremot att blodsockret är lågt och uppstår när 
blodglucosnivån sjunker under 3 mmol/l. Orsaker till hypoglykemi för individer med 
behandlad diabetes kan vara för mycket medicinering (insulin), försenad eller för lite mat 
och oförutsedd ökning av aktiviteter. Symtom på hypoglykemi kan vara svettning, hunger, 
skakningar, förvirring och dålig koncentration. Det som kan göras för att förhindra tillstånd 
av hyper- och hypoglykemi är att utbilda individer så att de känner igen symtom och kan 
undvika att eventuella problem uppstår (Hall, 2004). 

Lämplig kost vid diabetes typ 2 

Kosten vid diabetes skiljer sig inte från den kost alla bör äta. Vid diabetes är det däremot 
ännu viktigare att ha en god kosthållning eftersom kroppen inte på samma sätt som hos den 
friske kan kompensera för stora mängder socker. Då personer med diabetes typ 2 ofta även 
är överviktiga är det viktigt för dem att reducera det totala energiintaget (Grefberg & 
Johansson, 2007). 
 
I Sverige är kosten grunden för behandlingen vid diabetes, enligt socialstyrelsens 
framtagna nationella riktlinjer för vård och behandling. Hos individer med diabetes typ 2 är 
hög motivation hos den enskilde betydande och kostinformationen går ut på att förändra ett 
beteende och motivera att förändra kostvanor. Riktlinjer när det gäller kost går mycket ut 
på att kontrollera mängden och kvaliteten på intaget av fett för att kunna påverka 
blodsockernivån, blodfetter, blodtrycket och kroppsvikten. Det mättade fettet ska utgöra 
mindre än 10 % av energiintaget och vara till största delen enkelomättat fett som finns i till 
exempel rapsolja och olivolja. Fett från fisk är mer lämpligt än annat animaliskt fett. Det 
fleromättade fettintaget bör inte vara högre än 10 % och det totala fettinnehållet i kosten 
bör inte överstiga 30 %. Proteinintaget ska utgöra mellan 10-15 % av energiintaget, men ett 
något högre intag är godtagbart. Kolhydrater ska täcka den största delen av energiintaget 
och kan motsvara 50-55 %. En måttlig mängd sackaros, mindre än 10 % av det totala 
energiintaget är acceptabelt, men ska då helst ingå i något huvudmål. Naturligt 
förekommande antioxidanter är troligtvis betydelsefulla, men saltintaget bör begränsas. 
Matintaget bör fördelas jämt under dagen och se ungefär likadant ut från dag till dag för att 
hålla blodsockret på en jämn nivå. För insulinbehandlade individer med diabetes typ 2 är 
sambandet mellan matintag och insulindoser särskilt viktigt för att undvika hypo- och 
hyperglykemi. Lösliga fibrer i kvällsmålet (som finns i till exempel havre- och 
rågprodukter) kan minska risken för nattlig hypoglykemi (Socialstyrelsen, 1999). 

Människans förhållande till kost 

Enligt en Amerikansk undersökning blir människor överösta med riskinformation om mat 
och samhället har dessvärre inte i sin tur kompenserat det med tillräckliga riktlinjer och 
utbildning om nutrition. Allmänheten har en benägenhet att kategorisera mat som ”bra” 
eller ”dålig” istället för hur mycket som kan ätas och förutsätter till exempel att vilken mat 
som helst som innehåller minsta fett eller salt är mindre nyttig än fett- och saltfri mat. Det 
råder således en stor villrådighet om mat bland befolkningen. Dessutom äter människor 
vad som ställs framför dem, vilket gör att till exempel de större portionerna blivit en 
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försvårande faktor. Är tallrikar eller förpackningar stora tenderar människor automatiskt att 
servera sig själva större portioner (Rozin, 2005).  
 
Mat är inte bara en fråga om nutrition utan har även sedan långt tillbaka fyllt en social 
funktion. När det gäller livsstil är det en benämning för hur människor väljer att leva 
utifrån sin livssituation och valet av livsstil visar sig på många sätt till exempel genom vad 
individer äter och dricker (Socialstyrelsen, 2005). Människor anpassar sig naturligt till den 
mat och matkultur som tidigare generationer haft (Rozin, 2005). Detta kan innebära 
problem när kosten behöver förändras till följd av till exempel diabetes. Trots erhållen 
kostrådgivning har individer med diabetes liknande värderingar om sin kost efter 
diagnosen, även om de tidigare matvanorna kan vara skadliga för deras sjukdom. Individer 
med diabetes bosatta i Storbritannien med pakistansk eller indisk bakgrund beskrev maten 
från deras hemländer som ”styrkegivande”. De försökte balansera riskerna med att fortsätta 
äta denna mat med att inte helt överlåta sig själva från sin kultur genom att äta mindre 
portioner. De beskrev en upplevd kulturell förväntan att de skulle delta när familjen och 
släkten åt enligt deras tidigare matvanor (Lawton, Ahmad, Hanna, Douglas, Bains & 
Hallowell, 2008). 
 
Undersökningar i Frankrike, Tyskland, Spanien, Storbritannien och USA har visat att 
individer med diabetes typ 2 upplever att det råder brist på information angående deras 
sjukdom. Endast 20 % av individerna var helt nöjda med den mängd information som 
fanns tillgänglig för dem och 35 % önskade mer information. Utmärkande för alla länder 
var önskemål om att informationen skulle lägga mer tonvikt vid lämplig kost och 
livsstilsförändringar (Brown Frandsen & Smedegaard Kristensen, 2002). Individerna i alla 
länder uppgav att de fått råd om att följa en kostplan och att reducera sin vikt, men de kost 
råd individerna fått varierade. En del hade fått detaljerade råd som till exempel att äta 
regelbundna måltider, minska intag av socker och fett och undvika viss mat. Andra hade 
fått mycket bredare råd som till exempel att reducera vikten och äta hälsosammare. 
Kostråden uppfattades av många individer som oklara och dåligt anpassade till deras behov 
och önskemål och det var ett stort problem för individerna att följa den rekommenderade 
kosten. Individerna erkände att de hade svårt att minska på maten och att avstå från sådan 
mat de tidigare gillat. De hade även svårigheter med att äta regelbundet, och det var detta 
råd som de upplevde var den svåraste livsstilsförändringen att genomföra. Det påverkade 
deras förmåga att socialisera sig med familj, vänner och kollegor (a.a).  

Hälsa 
Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och mentalt välbefinnande och inte 
blott frånvaro av sjukdom eller svaghet (World Health Organization, 2008). Enligt 
Eriksson (1989) kan hälsa ses som en form av människan där människan kan vara hälsa i 
högre eller lägre grad. Att vara hälsa innebär att vara hel, att uppleva sig som en hel 
människa där tillståndet kännetecknas dels av frånvaro av dysfunktion, dels av en upplevd 
känsla av välbefinnande och omvänt innebär ohälsa förekomst av dysfunktion och känsla 
av illafinnande. Enligt Erikssons (1989) hälsokors (se figur 1) kan individen befinna sig i 
fyra olika hälsopositioner. 1, Förekomst av objektiva dysfunktionella yttringar, men ändå 
känsla av välbefinnande, 2, frånvaro av objektiva dysfunktionella yttringar och känsla av 
välbefinnande, 3, frånvaro av objektiva dysfunktionella yttringar och känsla av 
välbefinnande samt 4, förekomst av objektiva dysfunktionella yttringar och känsla av 
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illabefinnande. I den sistnämnda positionen är människan medveten om att hon kanske har 
en sjukdom men har ändå accepterat situationen och kan uppleva ett välbefinnande. När en 
individ får en sjukdomsdiagnos kan denne många gånger börja värdera sitt liv på ett annat 
sätt och börja kämpa för sin hälsa. Enligt Eriksson (1989) är hälsa något som finns 
ursprungligt och naturligt hos människan, medan ohälsa är en följd av att människan mött 
olika hinder. Dessa hinder försöker bemästras med större eller mindre framgång. 
 
Figur 1. Hälsokors (Eriksson, 1989). 

 

Känsla av sammanhang 
Antonovskys (1987) salutogenetiska synsätt fokuserade på hälsans ursprung, om varför 
människor upplever hälsa och begreppet KASAM:s (känsla av sammanhang) betydelse för 
hälsan. Fokus var på frågor som; varför människor reagerar olika på fysiska, psykiska och 
sociala påfrestningar, varför en del blir sjuka och andra kan hålla sig friska och om det kan 
bero på att människor eventuellt har olika motståndskraft och om det finns sätt att förbättra 
den. Människan har olika strategier att hantera livets med- och motgångar men genom att 
få en känsla av sammanhang kan hon få ut det bästa av tillvaron och känna sig tillfreds i 
situationen. Individer med hög KASAM har höga värden på de tre centrala komponenterna 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Den första komponenten, begriplighet, 
beskriver i vilken grad information upplevs som ordnad, sammanhängande och tydlig i 
motsatts till kaotisk, oordnad och oförklarlig. Den andra komponenten, hanterbarhet, står 
för den grad individen upplever att det finns resurser till förfogande att möta krav med. En 
hög känsla av hanterbarhet minskar offerkänslan och individen känner att den klarar av att 
reda sig. Den tredje komponenten, meningsfullhet även kallad ”motivationskomponenten”, 
beskriver vikten av att vara delaktig och medvetande i de processer som skapar ens öde 
(Antonovsky, 1987).  
 
Sammanfattningsvis betonade Antonovsky vikten av att göra stressorer begripliga för att 
ge människor en känsla av sammanhang och en meningsfull tillvaro. Den här 
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utgångspunkten kan användas för att beskriva hur diabetespatienter kan tackla nya intryck 
och budskap för att känna sig tillfreds med livet trots motgångar. Förutsättningen är att de 
ska förstå hur de ska bära sig åt och därigenom känna en känsla av sammanhang. Även 
Erikssons hälsokors skulle kunna beskriva diabetespatienters upplevelser av sin sjukdom.  

Sjuksköterskans ansvar 
Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ingår det bland annat i 
sjuksköterskans ansvarsområde att uppmärksamma och möta patientens 
sjukdomsupplevelse. Sjuksköterskan ska ge stöd och vägledning till patienten för att 
möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling samt bedöma patientens resurser och 
förmåga till egenvård. Det ingår även i ansvarsområdet att identifiera och aktivt förebygga 
hälsorisker och vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer. Dessutom är det 
angeläget att förvissa sig om att patienten förstått den givna informationen 
(Socialstyrelsen, 2005). 
 
När det gäller individer med diabetes typ 2 är målet att förse dem med råd och information 
om bland annat lämplig kost. Råden bör lägga vikt vid individens personliga och kulturella 
livsstil och bör respektera individens önskningar och vilja till förändring. Det är omöjligt 
att veta vilka kostförändringar som behöver göras och vilka förändringar som är möjliga 
utan kunskap om individens bakgrund och tidigare matvanor (Connor et.al, 2003). 
 
Hur kostinformationen utformas är alltså av central betydelse då det största problemet 
brukar handla om att individen inte följer rekommendationerna. Därför är det viktigt att 
individualisera informationen och lägga vikten vid att motivera och förändra beteendet 
(Socialstyrelsen, 1999). 

Problemområde 
Fetma och övervikt ökar och är faktorer som bidrar till det metabola syndromet, som i sin 
tur ökar risken för diabetes. Som en följd av den ökade fetman diagnostiseras allt fler med 
diabetes typ 2 och sjukdomen debuterar i allt lägre åldrar. 
 
Det är ett problem att individer med diabetes typ 2 upplever den tillgängliga informationen 
om deras sjukdom som bristfällig. Eftersom kosten är grunden för behandlingen vid 
diabetes är det ett problem att de erhållna kostråden upplevs som dåligt individanpassade 
och att individerna har svårt att följa den rekommenderade kosten. Det finns ett önskemål 
om att det ska läggas mer tonvikt vid information om lämplig kost.  
 
Genom att identifiera faktorer som påverkar valet av kost för individer med typ 2 diabetes 
kan sjuksköterskans kunskap stärkas och på så sätt kan förhoppningsvis den 
individanpassade kostinformationen utvecklas. Ökad förståelse leder förhoppningsvis till 
förbättrad omvårdnad av dessa individer i Sverige. 
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SYFTE 

Syftet med litteraturstudien var att ur ett patientperspektiv identifiera faktorer som är av 
betydelse för valet av kost hos individer med diabetes typ 2. 

METOD 

Val av metod 
Det specifika syftet med en litteraturstudie är att inhämta och sammanställa kunskap inom 
ett visst ämne (Polit & Beck, 2006). Föreliggande studie genomfördes som en 
litteraturstudie med analys av kvalitativ forskning, då kvalitativa studier syftar till att skapa 
förståelse för patientens situation. Metoden valdes för att den syftar till att förstå 
problematiken relaterat till en viss patientgrupp. Resultatet av analysen av den kvalitativa 
forskningen kan vara till hjälp som vägledning för praktiskt handlande i vårdsituationer 
(Friberg, 2006).  

Datainsamling 
För att få fram vetenskapliga och aktuella dokument söktes artiklar i databaserna Academic 
Search Elite, MEDLINE och CINAHL på Högskolans bibliotek i Skövde. Databasen 
CINAHL är den mest användbara för sjuksköterskor och MEDLINE troligen den näst 
viktigaste databasen (Polit & Beck, 2006). Databasen Academic Search Elite var till störst 
hjälp. Sökorden diabetes, change, community, experience, eating, behaviour, patterns, 
education, self-management, diet/food, dietary, qualitative interview, nurse, och patient 
användes (se bilaga 1).  

Urval 
Inklusionskriterier: artiklar som efter kvalitetsgranskning enligt Friberg (2006) var 
vetenskapliga och var på svenska, norska eller engelska. Tidsavgränsning gjordes mellan 
åren 1999-2008. Artiklar som utifrån ett patientperspektiv beskrev faktorer som påverkar 
valet av kost hos individer diagnostiserade med diabetes typ 2 som gör aktiva val av sin 
kost. Resultatet i artiklarna skulle vara relevant och användbart inom omvårdnaden i 
Sverige. 
 
Exklusionskriterier: otillräckligt underbyggda artiklar uteslöts, på grunderna att 
fullständiga referenser saknades enligt kvalitetsgranskningen (Friberg, 2006). Artiklar med 
barn och dementa som informanter uteslöts också, med motiveringen att de inte i samma 
utsträckning som andra kan ta ställning till valet av sin kost. 
 
Efter kvalitetsgranskningen (Friberg, 2006) exkluderades två artiklar och en ny lades till. 
De slutligen 9 utvalda artiklarna lades in i en översikt (se bilaga 1) där även sökväg har 
redogjorts. Ytterligare en översikt gjordes för att beskriva artiklarnas innehåll och för att ge 
en god överblick (se bilaga 2). 
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Dataanalys 
Insamlad data analyserades enligt metoden att göra en litteraturöversikt (Friberg, 2006). 
Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att få en känsla av innehållet. Läsningen 
delades upp och författarna läste igenom en artikel var i taget. Författarna granskade 
resultatdelen och metoddelen noggrant och översatte dessa delar till svenska. Likheter och 
skillnader i metoden och resultatet jämfördes mellan artiklarna. Sedan lästes två nya 
artiklar som både jämfördes med varandra och sedan med de tidiare genomlästa. 
Författarna fortsatte så här tills alla artiklar var genomlästa och alla artiklar var 
genomförda med varandra. Därefter identifierades faktorer som är av betydelse för valet av 
kost hos individer med diabetes typ 2. Författarna valde sedan att studera likheter  och 
olikheter som fanns i artiklarnas resultatdel för att sedan sortera innehållet i olika 
kategorier. Sådant innehåll i resultatet som handlade om samma sak hamnade under 
samma rubrik som författarna valde att benämna faktorer. Detta resulterade i faktorerna: 
kunskap, ansvar och stöd. 

Etiska överväganden 
I föreliggande studie användes artiklar där författarna granskat sina studier enligt till 
exempel Helsingforsdeklarationens kod för etisk forskning. Helsingforsdeklarationen pekar 
bland annat på vikten av att forskaren ska vara kompetent och väl förtrogen med det 
aktuella ämnet och att forskningen ska generera kunskap som är viktig (Medicinska 
forskningsrådet, 2003). Det har framgått att artiklar som använts blivit granskade av en 
etikprövningsnämnd. För övrigt har inget medvetet förvrängts eller plagierats. Personliga 
tolkningar har heller inte lagts in i resultatet.  

RESULTAT 

Resultatet visade på tre övergripande faktorer som är av betydelse för valet av kost hos 
individer med diabetes typ 2.  
 
Tabell 1. Visar huvudfaktorer och underfaktorer. 
Kunskap Ansvar Stöd 

Missförstånd av och brist 
på information  

Sätt att se på sin sjukdom  Närståendes inverkan  

Medvetenhet   Utmaningar och strategier  

Kunskap 
Individernas kunskap om sin sjukdom påverkade deras val av kost och individernas 
upplevelse av kunskap redovisas här under rubrikerna missförstånd av och brist på 
information och medvetenhet. Individerna med diabetes typ 2 upplevde att missförstånd av 
och brist på information ledde till att de gjorde val som inte överensstämde med deras 
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tänkta kostplan, medan medvetenhet om kostens betydelse hjälpte dem att hålla den 
rekommenderade kosten.  

Missförstånd av och brist på information 

Många individer upplevde att de inte visste vad de skulle göra med informationen de fått 
om kost. En individ berättade att hon var medveten om sin diabetes och att hon hade fått 
kostråd, men hon hade inte kunskap om hur hon skulle förhålla sig för att få struktur på 
kosthållningen (Whittermore, Chase, Mandle & Roy, 2002). 
 
Missförstånd om sjukdomen och dess behandling var vanligt trots regelbundna kontroller 
och bra tillgång till vård. Många av individerna med diabetes typ 2 följde råd, men visste 
inte varför de utförde rutiner eller hur de kunde dra nytta av dem. Det skapade förvirring 
när individerna upplevde att de fått olika budskap från olika rådgivare. Det vanligaste 
missförståndet handlade om hur upplägget av en måltid kunde påverka blodsockernivån 
(Holmström & Rosenqvist, 2005). 
 
Många av individerna med typ 2 diabetes var väl införstådda med att vid övervikt bör 
vikten reduceras och fettintaget minskas, men det budskapet tycks ha nått fram så starkt att 
många trodde att fettet i sig framkallade höga blodsockervärden. En dam beskrev att hon 
inte kunde förstå hur hennes blodsocker var så högt på kvällarna efter att hon ätit 4 
smörgåsar, då hon inte har haft något smör på brödet. Hon hade inte förstått att det var 
kolhydraterna i brödet som höjde värdet. Ett annat exempel på missförstånd och bristande 
kunskap var en man som visste att han var tvungen att reducera sin vikt för att sänka sina 
höga blodsockervärden, men av rädsla för att få hypoglykemi vågade han inte minska 
matintaget. Tanken på att han kunde justera insulinet slog honom inte (Holmström & 
Rosenqvist, 2005). 
 
Trots att individerna med diabetes typ 2 fått minst ett kostrådstillfälle var det största 
hindret för god egenvård brist på kunskap och förståelse av given information och en 
kostplan som inte var individanpassad. En individ som nyligen fått sin diabetesdiagnos 
berättade att vårdpersonalen aldrig informerat tillräckligt om kostens betydelse utan endast 
berättat att han fått diabetes och blivit insatt på medicin. När blodsockret en dag sjönk var 
han inte informerad om att han alltid borde ha med sig något som snabbt kan höja 
blodsockret och att det sedan var viktigt att följa upp med proteiner. Bristen på information 
bidrog alltså till att han åt fel. En annan individ uttryckte att hon ville ha en kostplan 
anpassad till henne och riktlinjer till den, då det största hindret var att hon inte visste vad 
hon bör och inte bör äta (Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006). 

Medvetenhet 

Individerna med diabetes typ 2 kände sig stärkta när de fått specifik och konkret 
information om sin kost och värdesatte när vårdgivare uppmuntrade till egenvård. En 
patient uttryckte att största hjälpen kom från den ansvariga vårdgivaren av vilken hon fått 
hjälp med vilken mat som borde undvikas och vad som var lämpligt att äta (Nagelkerk et 
al., 2006). 
 
Vid valet av kost fanns ofta en känsla av aktsamhet eller medvetenhet rörande 
diabetessjukdomen. Att äta utanför kostplanen en dag innebar för många att vara mer 
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uppmärksam på kosten nästa dag. En man identifierade den mat som påverkade hans 
blodsocker och undvek denna, en annan försökte hålla sig borta från sötsaker, speciellt 
läsk, då han kände att blodsockret gick upp lätt. Individer uttryckte vikten av att vara 
medvetna om vad som hände med blodsockret i förhållande till viss mat. På detta sätt 
kunde de uppleva kontroll över kost och blodsockernivå och ibland tillåta sig att äta 
utanför sin kostplan med en känsla av självförtroende. För andra individer innebar 
sjukdomen att de lärt sig att äta måttligt och att det är tillåtet att äta fel mat, men i små 
mängder. Med denna kunskap upplevde inte individerna skuld när de åt utanför sin 
kostplan utan istället en känsla av medvetenhet vid valet av kost (Koch, Kralik & Taylor, 
2000). 
 
En individ beskrev hur det fanns tillfällen då hon åt mer fett och kolhydrater än vad hon 
planerat för sitt dagliga intag, men så länge hon var medveten om det så fungerade det 
någon gång ibland. Det tillfredställde något inom henne, så länge hon inte gick helt utanför 
sin tänkta kostplan (Whittermore et al., 2002). 

Ansvar 
Sätt att se på sin sjukdom speglar utifrån ett patientperspektiv i vilken utsträckning 
individerna tog ansvar för sin kost. Sättet att se på sin sjukdom är en faktor som påverkade 
individernas val av kost. 

Sätt att se på sin sjukdom 

På det sätt individerna upplevde ansvar för sin diabetessjukdom resulterade i olika sätt att 
ta hand om sig själva. De individer som såg sig själva som största orsaken till sin diabetes 
tog ofta fullt ansvar för sjukdomen och behandlingen och gick generellt mer helhjärtat och 
beslutsamt in för att ansvara för sin kosthållning. De här individerna kände inte heller att 
de behövde någon hjälp eller att de förlitade sig på andra. Däremot kunde ansvarskänslan 
vara den motsatta om orsaken till sjukdomen upplevdes ligga utanför individens kontroll, 
om denne till exempel menade att sjukdomsorsaken var ålder eller ärftlighet. Individer som 
upplevde att de inte kunnat påverka orsaken till sin sjukdom tenderade också att lägga 
ansvaret på någon annan och brydde sig inte om livsstilsförändringar i lika stor 
utsträckning. De här individerna fortsatte många gånger att äta som förut och började ofta 
äta mediciner istället för att försöka ändra livsstil och öka chanserna att slippa 
medicinering. Försök att dra ner på socker och minska portioner kändes inte lika viktigt för 
dem och beslutsamheten att undvika viss mat avtog när de inte såg sig själva som ett 
orsakssamband. De här individerna hade benägenhet att förlita sig på att de får hjälp och 
önskade att någon kom hem och fyllde deras kylskåp så att de själva slapp ta ansvar (Parry, 
Peel, Douglas & Lawton, 2005). 
 
Många män såg inte sin diabetes som en sjukdom utan snarare som ett tillstånd som gjort 
att de ändrat sin livsstil. Ändringarna innebar bland annat att börja äta annan mat och 
minska på alkoholintaget. En man uttryckte att diabetessjukdomen hade fått en positiv 
inverkan på hans livsstil. Han var nu försiktig med vad han åt och hade en mycket mer 
hälsosam livsstil än innan diagnosen. Det fanns en förvånande stor acceptans bland många 
män gällande diagnosen och att leva med sin diabetes. En del män upplevde inget negativt 
med att ha diabetes utan nu när de hade sjukdomen så var de helt enkelt tvungna att leva 
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med den (Koch et al., 2000). En man uttryckte att han tidigare såg sig själv som ett 
matvrak, men tyckte nu att sjukdomens förpliktelser som medföljt varit positiva och har 
motiverat honom till att gå ner i vikt och bli mycket mer hälsosam. Han upplevde sig inte 
vara sjuk längre eller ens ha diabetes då blodsockret varit inom normalramarna sedan 
första månaden efter diagnosen (Parry et al., 2005). 
 
Män med diabetes typ 2 upplevde ofta att deras fruar hade en framträdande roll i deras 
kosthantering och som stöd. De upplevde sig vara ansvariga för sin diabetes, trots att de 
ofta inte ansvarade för matförberedelserna i hemmet (Koch et al., 2000). Många gånger i 
ett tidigt stadium efter diagnostiseringen litade den diagnostiserade (speciellt när det gällde 
män) på att deras partner hade kunskap om lämplig kost och det blev många gånger hon 
som blev ansvarig för kosthållningen. I vissa fall kände sig individerna med diabetes 
hjälplösa och visade inget intresse för sin sjukdom utan lade ansvaret för kosten på sin 
partner som också ofta fann sig i rollen. Ibland kunde det utifrån uppfattas som om 
partnern till den diagnostiserade var den som var mest villig till förändringar och individen 
med diabetes blev beroende av denne. Det här ledde i vissa fall till att den diagnostiserade 
kände sig ”daddad” och trotsade genom att ”smygäta” när partnern inte var hemma vilket 
sedan ledde till att det blev oenigheter om måltidsregler. Kommunikationen mellan de här 
individerna blev ofta sämre med tiden då den ickediagnostiserade kände sig frustrerad och 
upplevde sig som en börda istället för en hjälp. Rollerna brukade ändå förbli de samma när 
det gällde vem som stod för matlagningen och inköpen, men i en lägre grad då den 
ickediagnostiserade inte längre ville engagera sig i lika stor utsträckning. Allteftersom 
tiden gick ledde ofta oenigheten till att parterna började fungera separat och var och en tog 
ansvar för sin egen kost (Miller & Brown, 2005). 

Stöd 
Individernas upplevelse av stöd från omgivningen påverkade deras val av kost. 
Närståendes inverkan är således en viktig faktor när det gäller i vilken utsträckning den 
rekommenderade kostplanen följs. Individer med diabetes typ 2 ställdes ofta inför 
utmaningar när det gällde kost och fann även ofta stöd i strategier. De här tre faktorerna 
påverkade deras val av kost.   

Närståendes inverkan 

Huvudkällan till socialt stöd för individerna med diabetes kom från deras partner. 
Relationen hade stor inverkan på deras val av kost och måltidsplanering. Många kvinnor 
med diabetes angav att deras män ville att de skulle äta hälsosam mat så länge det inte 
påverkade deras matvanor. Däremot angav flera kvinnor att de utvecklat hälsosam 
matlagning för hela familjen och var övertygade om att deras partner drog nytta av detta 
(Savoca & Miller, 2001). 
 
Kvinnor med diabetes upplevde att de förväntades ta hand om sig själva och sin kost 
samtidigt som de skulle laga annan mat till sina män. En kvinna berättade att hon lagade 
samma mat till sin man som hon åt, men minskade på sin portion. Att förväntas laga mat 
till sin man innebar för många kvinnor att oavsett vilken kostförändring hon gjorde utgick 
den ifrån att bibehålla likheter med hennes mans mat. Genom att hon inte gjorde någon 
märkbar kostförändring för sig själv innebar det att kostvalet anpassades efter hennes mans 
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önskemål av mat. En annan kvinna berättade hur hon försökt ändra sin mans ätmönster 
från ett som hon upplevde vara ohälsosamt till ett mer hälsosamt och som även skulle vara 
mer likt hennes kostbehov. Hennes man uttryckte då att hon skulle koncentrera sig på sig 
själv istället. Genom att kostförändringarna påverkade hennes mans önskningar om mat 
blev diabetessjukdomen ett problem i förhållandet. Kvinnorna upplevde således ett 
bristande stöd i sin sjukdom (Hepworth, 1999). 
 
Män med diabetes rapporterade andra upplevelser än kvinnor. Övervägande hade männen 
hälsosamma måltider förberedda för dem från deras fruar. Männen ansåg att deras fruar var 
huvudkällan till framgångarna när det gällde deras diabetes och behandlingen (Savoca & 
Miller, 2001). En man beskrev hur frun hjälpt honom att hålla sig till sin diet. Hon 
försäkrade sig om att det inte fanns saker i huset som gjorde att han inte höll sig till dieten 
(Nagelkerk, et al., 2006). 
 
Det fanns exempel på kvinnor som delade sina problem med kosthållningen. En kvinna 
med diagnostiserad diabetes kände stöd från en väninna vars man hade diagnosen. De 
stöttade båda varandra genom att handla mat ihop och delade varandras problem. När de 
fann stöd i varandra kändes inte kosthållningen lika jobbig för dem (Hepworth, 1999). 
 
Många par där ena parten blivit diagnostiserad med diabetes typ 2 samarbetade från början 
och ändrade mattider, använde mindre socker i matlagningen, köpte hem mer 
lightprodukter, undvek att handla hem ohälsosam mat, ändrade matlagningsmetoder, 
minskade portionsstorlekar med mera. Regler sattes upp tillsammans om till exempel 
vilken mat som inte fick handlas hem för att den var för frestande. I de flesta fall 
utvecklades ändå samarbetet till att parterna började fungera separat och den från början 
goda kommunikationen upplevdes bli sämre med tiden med ett mer impulsivt handlande 
och oregelbundna måltider. Regler som från början accepterats av icke-diabetikern brukade 
falla tillbaka till gamla mönster. När var och en började sköta sin egen kosthållning kunde 
det många gånger skapa konflikter. Individerna med diabetes beskrev ibland hur de hade 
dålig karaktär och upplevde sin partner som den värsta fienden när hon/han handlade hem 
mat som de inte fick äta. De upplevde då dåligt stöd (Miller & Brown, 2005). 

Utmaningar och strategier 

En del av individerna med diabetes upplevde utmaningar vid hanteringen av kost. Att välja 
hälsosammare alternativ och införa mer frukt och grönt i kosten sågs ofta som ett problem 
och det var frestande att fortsätta äta enligt gamla matvanor. Vissa tyckte inte om en stor 
del grönsaker och vissa ville inte äta frukt med tanke på dess sockerinnehåll. Semester, 
resor, familjeevenemang och att äta på restaurang var saker som gjorde att individernas 
ansträngningar att följa den rekommenderade måltidsplanen utmanades. Dessa tillfällen 
innebar en ändring i individernas rutiner och gjorde att de behövde undvika lockande mat. 
Att äta återhållsamt upplevdes ofta även som en utmaning. Förmågan att hantera 
känslomässiga svängningar utan mat som en tröst skapade en känsla av frustration hos 
många. Ett gemensamt bekymmer var oförmågan att sluta äta när hungern var tillfredställd 
(Savoca & Miller, 2001). 
 
Strategier var något som individerna med diabetes typ 2 använde sig av när de ställdes 
inför nya utmaningar och när det gällde att anpassa sig till nya rekommendationer om kost. 
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De mest effektiva koststrategierna var de som hjälpte till att minska på intag av fett, som 
att till exempel välja fisk och kyckling istället för rött kött och hitta fettsnål och sockerfri 
mat. Strategier för måltidsplanering innefattade att lämplig mat skulle finnas tillgänglig vid 
rätt tid och att det fanns fastställda rutiner för matförberedelser som att förbereda matlådor, 
planera för flera måltider framåt och att äta lämplig frukost varje dag. När individen själv 
inte hade kontroll över matlagningen kunde även strategier används vid måltid på 
restaurang. Det innebar att omsorgsfullt välja lämplig restaurang, göra förnuftiga matval 
och ha kontroll över portionerna (Savoca & Miller, 2001). 
 
Personliga strategier gjorde att ett hälsosamt beteende gynnades. En vanlig strategi var att 
helt försöka undvika olämplig och frestande kost. Många kände att det var viktigt att 
endast köpa hem bra mat för att kunna lyckas då det var svårt att undvika kost som lockar. 
För att den personliga strategin skulle lyckas var det viktigt att ha självdisciplin. Att 
uppmärksamma personliga konflikter hjälpte diabetiker att identifiera sina egna frestelser, 
svåra situationer, gränser och personliga strategier. Att sätta gränser var speciellt viktigt för 
att kunna göra livsstilsförändringar. Att sätta gränser underlättade beslutsfattningen och 
dämpade skuldkänslan. En kvinna berättade att hon visste att hon kunde äta två kakor 
någon gång ibland, men om hon började äta två kakor slutade det med att hon ätit 202 
kakor, så därför lät hon bli att äta någon alls (Whittermore et al., 2002). 
  
Individer som tyckte att det var viktigt att hålla en måltidsplan menade att det var hur de 
följde måltidsplanen som bestämde kontrollkänslan av sjukdomen. Många av individerna 
med typ 2 diabetes satte upp mål vid första rådgivningen som de flesta tyckte var 
användbara. Det visade sig att individerna som ändrat sina mål allteftersom upplevde större 
svårigheter att följa en måltidsplan. Det var även av betydelse vem som gett råd till den 
diagnostiserade, detta påverkade inom vilka områden denne satte sina mål och vad som 
kom att styra kontrollkänslan av sjukdomen. Om den diagnostiserade fått råd från en läkare 
tenderade kontrollkänslan att bero på till exempel värden på blodsockerkontroller och den 
medicinska biten. När de starkaste målen var uppsatta inom kost och där kosten styrde 
individens kontrollkänsla av sjukdomen var det oftare en dietist eller annan vårdpersonal 
som hållit i rådgivningen (Sprauge & Armstrong Schultz, 2006). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Val av metod 

En litteraturstudie valdes då tidsbegränsningen gjorde att vi bedömde att vi inte skulle 
hinna med att göra en kvalitativ studie med till exempel intervjuer. Det hade annars varit 
ett bra alternativ då syftet var att undersöka individernas egna upplevelser av faktorer som 
påverkar deras val av kost. Då perspektivet är patientens användes kvalitativ forskning vars 
syfte är att förstå patientens upplevelser (Friberg, 2006).   
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Datainsamling 

Vid datainsamlingen valde vi att fokusera på tre huvuddatabaser som bland annat 
rekommenderas av Polit och Beck (2006). Däremot var databasen CINAHL inte till den 
hjälp vi hoppats på, då vi inte fann någon för studien användbar artikel där. Det hade varit 
möjligt att använda sig av andra källor för att samla in data, men när 9 användbara och för 
studien relevanta artiklar valts ut i databaserna Academic Search Elite och MEDLINE 
bedömde vi att resultatet från dessa kunde utgöra ett tillfredställande underlag för vår 
tänkta studie. Andra texter kunde möjligen ha valts, men exklusions-, inklusionskriterierna 
och tiden att disponera för arbetet begränsade urvalet.  

Urval 

De utvalda artiklarna sträcker sig från 1999 till 2006 och merparten av artiklarna är relativt 
nya och därmed aktuella då de är från 2005 och 2006. En studie från 1999 berör bland 
annat könsroller om hur kvinnor anpassar sig efter sina mäns önskemål om kost. Vi har 
funderat kring om den är inaktuell och om kanske könsrollerna har förändrats något under 
nästan 10 år, men med jämförelser av senare studier märker vi ändå att de fortfarande berör 
samma faktorer. Artiklarna är från olika världsdelar, men vi bedömer ändå att resultaten 
troligtvis kan vara till nytta inom omvårdnaden i Sverige. Vi känner att det hade varit 
givande med fler artiklar som kunde utgöra en bredare bas av information till föreliggande 
studie, men den utvalda mängden information var hanterbar för att få ett sammanhängande 
resultat under de förutsättningarna vi hade. 

Dataanalys 

Att dela upp studierna emellan oss och att läsa genom en studie i taget fungerade väldigt 
bra. Vi valde att jämföra två artiklar åt gången, för att få så mycket struktur som möjligt. 
Vi kunde valt att läsa igenom alla artiklar med en gång, och sedan jämföra metod och 
resultat, men detta hade troligen endast försvårat för oss och gjort det mer komplicerat att 
fokusera på gemensamma likheter. När vi skulle finna gemensamma faktorer vid 
dataanalysen underlättade det att vi hade haft syftet i åtanke både vid datainsamlingen och 
under urvalet. Fribergs metod (2006) var till stor hjälp för att få struktur under hela arbetets 
gång, då vi jämförde likheter i artiklarna avseende faktorer som är av betydelse för valet av 
kost hos individer med diabetes typ 2. Det kändes aldrig särskilt svårt att formulera 
övergripande faktorer, då vi kunde urskilja likheter och då alla artiklarna innehöll någon 
faktor som påverkar individens val av kost.  

Resultatdiskussion 

Kunskap 

Antonovskys teori (1987) om vikten av att göra stressorer begripliga för att få en känsla av 
sammanhang och en meningsfull tillvaro, stärker resultatet i föreliggande studie. När 
individerna inte upplever informationen de får som sammanhängande eller tydlig skapar 
det förvirring och de upplever att de inte har kunskap om hur de ska dra nytta av den givna 
informationen. I de fall då individerna beskrivit att de fått olika budskap från olika 
vårdgivare blir informationen för dem oordnad och kaotisk och de får ingen känsla av 
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sammanhang. Faktorn missförstånd av och brist på information har då lett till att de gjort 
val som inte överrensstämmer med den rekommenderade kosten.  
 
Erikssons hälsokors (1989) kan tydliggöra i vilken hälsoposition de här individerna 
befinner sig. En individ som fått en diabetesdiagnos kan uppleva illabefinnande både på 
grund av själva diagnosen och för att denne missförstått och lider brist på information. Att 
individen fått en diagnos behöver däremot inte betyda att denne måste känna 
illabefinnande. Att veta i vilken hälsoposition individen befinner sig kan vara till hjälp för 
sjuksköterskan. Ser hon att individen upplever illabefinnande kan hon försöka ta reda på 
vad det beror på för att hjälpa denne till välbefinnande och hälsa. Framkommer det att 
illabefinnandet beror på missförstånd av eller brist på information kan sjuksköterskan 
försöka stärka kunskapen hos individen.  
 
En del individer i föreliggande studies resultat var medvetna om att de saknade viktig 
kunskap om kost vilket bekräftar Brown Frandsens och Smedegaard Kristensens (2002) 
artikel som visade på individers önskan om mer individanpassad kostrådgivning. Tråkigt 
nog fanns det även de individer som inte förstått att de missuppfattat informationen som 
givits dem. Detta understryker vikten av att vårdpersonalen tar ansvar för att försäkra sig 
om att individen förstår den givna informationen, för att individen ska kunna få så bra 
omvårdnad som möjligt. 
 
Individer med diabetes typ 2 uttrycker att de känner sig stärkta av information. Kunskap 
om vad som är lämpligt och olämpligt att äta ökar deras självförtroende i valet av kost. Så 
länge individerna känner att de har kontroll över situationen och kan se samband kan de 
unna sig att äta lite onyttigt ibland och känna sig tillfreds i tillvaron ändå. I takt med att 
faktorn medvetenhet ökar stärks också känslan av sammanhang och individen kan känna 
sig till freds i valet av kost. 
 
Individer som är medvetna om sin sjukdom, men accepterar situationen, kan uppleva 
välbefinnande (Eriksson, 1989). Individer som upplever att de är tillgodosedda med 
tillräcklig kunskap upplever sig medvetna om kostens betydelse och vet vad som är 
lämpligt för dem att äta för att de ska må bra. Det är viktigt att vårdpersonal förser 
patienter med den kunskap de behöver för att förstå sin sjukdom och för att kunna göra 
lämpliga val av kost. Har individen i sin tur inte förstått den givna informationen, och är 
medveten om detta, har denne också ett eget ansvar att söka mer kunskap. 

Ansvar 

Ansvar utgör en viktig faktor som påverkar individens val av kost, vilket stöds av 
Hörnsten, Sandström och Lundman (2004). Deras studie visar att en av de viktiga 
faktorerna för att kunna förstå sin sjukdom bland individer med diabetes typ 2 är att ta 
ansvar för sin egen vård.  
 
Vissa individer känner sig hjälplösa och tenderar att helt lämna över ansvaret för kosten till 
sin partner. Genom att inte vara delaktiga i vad de äter utesluter de en viktig del i sin 
sjukdom, då kosten har stor betydelse vid diabetes typ 2. Att göra sig beroende och inte ta 
ansvar för att skaffa sig personlig förståelse för kostens betydelse kan få konsekvenser i 
form av att olämpliga val av kost görs, om individen en dag inte har någon annan än sig 
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själv att förlita sig på. Beroende på hur individer upplever att någon annan tagit hela 
ansvaret för kosthållningen kan de känna välbefinnande eller illabefinnande i sin situation. 
Känner de efter ett tag att partnern tagit över för stor del av ansvaret kan de uppleva sig 
”daddade” av sin partner. De här individerna kan tänkas ha placering i en hälsoposition där 
de upplever illabefinnande i sin sjukdom (Eriksson 1989), de upplever inte längre någon 
känsla av kontroll i deras val av kost utan ”får” bara äta det partnern har köpt hem.  
 
En del män med diabetes upplever ansvarskänsla trots att det är deras fruar som ansvarar 
över kosten. De litar på att den kunskap som krävs för att lämplig kost ska väljas finns hos 
frun och lämnar på så sätt över en del av ansvaret. Varför de väljer att lämna över ansvaret 
för kosten till deras fruar kan troligen bero på flera olika faktorer. Det kan vara så att det är 
enklare att låta någon annan ta ansvaret eller att det är frun som alltid haft ett ansvar för 
kosten och att hon inte slutar att ha det för att mannen fått sin diagnos. Antonovsky (1987) 
beskriver hur det är avgörande att uppleva meningsfullhet och vara delaktig och medveten 
för att få en känsla av sammanhang. De här individerna som upplever ansvarskänsla och 
känner sig medvetna om kostval och kostens betydelse kan uppleva en känsla av 
sammanhang. Om däremot delaktigheten vore ännu större, det vill säga om individen i 
större utsträckning är med i planerandet av kosten skulle troligtvis känslan av sammanhang 
kunna öka ännu mer. 
 
Individer med diabetes typ 2 har i föreliggande studie och även i studien av Hörnsten et.al 
(2004) beskrivit att diagnosen medfört en positiv inverkan på deras liv. Faktorn sättet att se 
på sin sjukdom speglar i vilken utsträckning individerna känner sig sjuka eller friska trots 
sin diagnos. Graden av upplevt välbefinnandet kan beskrivas med hjälp av Erikssons 
hälsokors (1989), genom att några individer inte ser på sin diabetes som en sjukdom utan 
snarare som ett tillstånd som gjort att de ändrat sin livsstil till något bättre. Diagnosen har 
då indirekt medfört en positiv känsla och bidragit till att de vill välja lämplig kost. 
Erikssons teori (1989) stärker resultatet att en människa med en sjukdom inte 
nödvändigtvis behöver känna sig sjuk. En sjukdom kan ibland göra att människan börjar 
värdera sin hälsa och kämpa för den. Resultatet i den här studien visar hur individer genom 
att ta ansvar för sin sjukdom lyckats vända diagnosen till något positivt som fått dem att 
välja lämplig kost. I de här fallen är känslan av sammanhang stark och stämmer återigen 
bra överens med Antonovskys teori (1987) om betydelsen av meningsfullhet och vikten av 
att vara delaktig och medveten i de processer som skapar ens öde.  
 
När individen har tillräckligt med kunskap för att kunna ta ansvar för sitt val av kost 
behöver denne också stöd i sin situation. Kunskap kan vara ett stöd i sig, som gör att 
individen får självförtroende i sina val av kost, men individen kan även behöva stöd i 
närstående och behöva finna strategier. Kan individen ta ansvar för sin sjukdom förstår 
denne också förhoppningsvis att ta stöd från sin omgivning i rätt utsträckning. 

Stöd 

I resultatdelen utgör bland annat stöd med dess underteman närståendes inverkan och 
utmaningar och strategier faktorer som påverkar individens val av kost. De här faktorerna 
kan förslagsvis förklaras utifrån Antonovskys teori om hanterbarhet och i vilken grad 
individen upplever att det finns resurser till förfogande att möta krav med (Antonovsky 
1987). 
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Känslan av hanterbarhet kan troligtvis påverkas både positivt och negativt av stöd, 
beroende på i vilken utsträckning individen får det. Det är kanske lätt att ta för givet att ju 
mer stöd individen får desto bättre, men samtidigt beskriver Antonovsky (1987) vikten av 
att vara delaktig och medvetande i de processer som skapar ens öde. För mycket stöd från 
närstående kan kanske leda till att individen inte alls känner att den kan reda sig själv, utan 
känner sig beroende av sin partner och känslan av hanterbarhet går förlorad. De 
närståendes inverkan är således av stor betydelse för individens känsla av sammanhang och 
utifrån Antonovsky (1987) är det troligtvis viktigt att individen får stöttning i rätt 
utsträckning för att denne ska kunna känna sig tillfreds i situationen och därmed välja 
lämplig kost. 
 
Antonovsky (1987) beskriver även hur individer har olika strategier att hantera livets med- 
och motgångar, vilket tydligt går att se i föreliggande studie. Individer med diabetes typ 2 
använder sig ofta av olika strategier för att klara av vardagens prövningar när det gäller 
frågan om mat. I de här personliga strategierna är det av stor betydelse att individerna får 
stöttning i rätt utsträckning. 
 
Erikssons hälsokors (1989) kan vara till hjälp för att beskriva hur stöd kan hjälpa eller 
stjälpa individen. Med stöd i rätt utsträckning från strategier och från närstående kan 
individen känna välbefinnande trots sin sjukdom.  Det finns fall där individer beskriver en 
känsla av illabefinnande över att de upplever att de inte får det stöd som de önskar från 
sina närstående. Det stöd som troligen skulle underlätta för dem i deras val av kost. Om 
sjuksköterskan då kan se att individen befinner sig i en hälsoposition med illabefinnande 
på grund av brist på stöd kan hon försöka hjälpa denne till stöttning i rätt utsträckning. På 
så sätt kan hon underlätta för denne att göra lämpliga val av kost och känna större 
välbefinnande. 

Förslag till fortsatt forskning 
Sjuksköterskan kan hjälpa patienten till ökat välbefinnande och upplevelse av hälsa och 
hon kan stärka individens känsla av sammanhang genom att göra denne delaktig i sin vård. 
Förslag till vidare forskning kan vara att studera hur omvårdnaden kan utvecklas för 
individer med diabetes typ 2. Det behövs vidare forskning om hur individen kan hjälpas till 
stärkt kunskap om kostens betydelse, då individer har uttryckt att de inte förstått given 
information eller rent av fått för lite information. Eftersom det är sjuksköterskans ansvar att 
stötta och ge vägledning (Socialstyrelsen, 2005) kan det vara till nytta om det forskas 
vidare om hur hon effektivare kan hjälpa de här patienterna. 
 

Konklusion 
Det är viktigt för både sjuksköterskan och individen med diabetes typ 2 att förstå 
sambandet mellan faktorerna kunskap, ansvar och stöd. Den ena faktorn utesluter inte den 
andra, snarare tvärtom – alla tre faktorer är viktiga, och de är viktiga tillsammans. 
Individer som upplever att de har den kunskap som krävs för att de ska förstå sin diabetes 
och kostens betydelse kan ta större ansvar för sin sjukdom. Individer som tar ansvar kan 
ofta finna stöd i rätt utsträckning. När individen tillgodogjort sig alla faktorerna i rätt 
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utsträckning kan de uppleva en känsla av sammanhang och få ett större självförtroende i 
sitt val av kost. Vi liksom Hörnsten, et al (2004) har konstaterat att den egna förståelsen 
individer med diabetes typ 2 har för sin sjukdom är ett viktigt komplement till den 
traditionella och professionella förståelsen av diabetes. Det är viktigt för sjuksköterskor 
och vårdpersonal att identifiera individers förståelse av sin sjukdom, för att kunna ge en 
meningsfull vård. Sjuksköterskan kan ta hjälp av hälsokorset (Eriksson, 1989) för att 
bedöma i vilken hälsoposition individen befinner sig och med hjälp av det försöka stärka 
individen i sin situation till ett större välbefinnande. Vi önskar att resultatet i föreliggande 
studie ska kunna komma till nytta i omvårdnaden av dessa individer i Sverige. 
Sjukskörterskor skall kunna få en ökad förståelse och dra nytta av detta för att kunna stärka 
och individanpassa vården för individer med diabetes typ 2. Enligt föreliggande studie 
spelar faktorerna stor roll för individer med diabetes typ 2 vid valet av kost, men ur ett 
vidare perspektiv har faktorerna med största säkerhet även betydelse inom många andra 
områden. 
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Databas Sökord Träffar Lästa 
abstrakt 

Avgränsning Antal 
utvalda 

Titel 

Academic 
Search 
Elite 

diabetes* 
AND 
community* 
AND (food* 
OR diet*) 

81 67 peer 
reviewed 

1 Understanding 
patient experiences 
with goal setting 
for self- 
management after 
diabetes education 
 

 experience 
AND 
diabetes 
AND food 

20 20 peer 
reviewed 

1  Men living with 
diabetes: 
minimizing the 
intrusiveness of the 
disease. 
 

 nurse AND 
patient 
AND 
diabetes 
AND diet 

33 12 peer 
reviewed 

1 Perceived barriers 
and effective 
strategies to 
diabetes self- 
management. 
 

 diabetes* 
AND 
dietary* 
AND food 
AND 
change 

83 45 peer 
reviewed 

1 Marital 
Interactions in the 
process of dietary 
change for typ 2 
diabetes. 
 

 diabetes* 
AND food* 
AND 
eating* 
AND 
patterns* 

13 13 peer 
reviewed 

1 Food selection and 
eating patterns: 
themes found 
among people with 
type 2 diabetes 
mellitus. 
 

 Diabetes 
AND 
patient 
education 
AND self- 
management 

24 11 
 

peer 
reviewed 

1 Missunderstandings 
about illness and 
treatment among 
patients with type 2 
diabtes 
 

 diabetes* 
AND 
qualitative* 

19 15 peer 
reviewed 

1 Gender and the 
capacity of women 
with NIDDM to 



 

 B 

AND 
dietary 

implement medical 
advice 

Medline Diabetes (ti) 
AND typ 2 
(ti) AND 
food (TI) 
AND 
qualitative 
interview 

528 35 peer 
reviewed 

1 Issues of cause and 
control in patient 
accounts of type 2 
diabetes.  
 

 Diabtes (ti) 
AND type 
(ti) AND 
self- 
management 
AND 
qualitative 
study 

455 22 peer 
reviewed 

1 Lifestyle change in 
type 2 diabetes. 
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BILAGA 2, ARTIKELÖVERSIKT  

Titel och 
författare 

Årtal och 
land 

Metod Syfte Resultat 

Understanding 
patient experiences 
with goal setting 
for self- 
management after 
diabetes education 
Sprauge, M, A., 
Armstrong Shultz, 
J., Branen, L, J. 

2006 
USA 

Ett frågeformulär 
utformades utifrån 
ett möte i en 
fokusgrupp 
bestående av fyra 
kvinnor och fyra 
män med diabetes 
typ 2. Sedan fick 
formuläret besvaras 
av patienter som 
hade avslutat 
diabetesutbildning 
för mellan sex 
månader till två år 
sedan. 

Identifiera mål 
som patienter satt 
vid 
diabetesdiagnosen 
och jämföra dessa 
med aktuella mål 
för att bedöma 
förändringar. 

Det är mer troligt 
att de som har mål 
som förändrats 
upplever 
svårigheter i att 
följa en 
måltidsplan. 
 

Men living with 
diabetes: 
minimizing the 
intrusiveness of the 
disease. 
Koch, T., Kralik, 
D., Taylor, J. 

2000 
Australien 

6 män deltog i möten 
i fokusgrupper. De 
uppmanades att prata 
om sig själva utifrån 
frågor. Samtalen 
antecknades och 
analyserades. Teman 
och problemområden 
utformades. 

Öka förståelsen 
för hur individer 
med diabetes 
införlivar sin 
kroniska sjukdom 
i sina liv och att 
belysa styrkorna 
hellre än bristerna. 

Männen upplever 
att 
diabetessjukdomen 
har haft en positiv 
inverkan på deras 
liv och ser 
sjukdomen som en 
del av livet snarare 
än som en sjukdom. 
Kost väljs med 
självförtroende och 
männen känner sig 
trygga med den 
kunskapen de har 
om sin sjukdom. De 
tar ansvar och får 
stöd av sin partner. 

Perceived barriers 
and effective 
strategies to 
diabetes self- 
management. 
Nagelkerk, J., 
Reick, K., Meengs, 
L. 

2006 
USA 

24 vuxna med 
diabetes typ 2 deltog 
i ljudinspelade 
fokusgrupper. Teman 
identifierades och 
kategoriserades 
utifrån diskussioner.  
Även deltagarnas 
beteende studerades 

Upplysa om 
hinder mot och 
effektiva strategier 
vid egenvård för 
vuxna med 
diabetes typ 2. 

Det största hindret 
var brist på 
kunskap om en 
specifik 
måltidsplan, brist 
på förståelse av 
vårdplanen och, 
hjälplöshet och 
frustation över 



 

 D 

och jämfördes med 
deltagarnas 
kommentarer och 
frågeformulär 
besvarades. 

okontrollerat 
blodsocker och 
fortsatt försämring 
av sjukdomen trots 
följsamhet till plan. 
Effektiva strategier 
var att finna stöd 
hos en person som 
bland annat hjälper 
till att hålla en 
positiv attityd. 

 Marital 
Interactions in the 
process of dietary 
change for typ 2 
diabetes. 
Miller, D., Brown, 
L. 

2005 
USA 

Deltagarna bestod av 
20 par med en 
nyligen 
diagnostiserad 
make/maka. Två 
intervjuer 
genomfördes. Den 
första inom ett år 
efter 
diagnostiseringen 
och den andra ett år 
efter den första 
intervjun. Insamlad 
data analyserades 
och mönster av 
anpassningsprocesser 
identifierades. 

Undersöka hur par 
anpassar sig till 
kosthandhavandet 
vid typ 2 diabetes. 

Olika par har olika 
sätt att anpassa sig 
till nya föreskrivna 
kostråd. Hur par 
förhåller sig till 
flexibilitet, roller, 
regler och 
kommunikation är 
olika. 

 Food selection and 
eating patterns: 
themes found 
among people with 
type 2 diabetes 
mellitus. 
Savoca, M., Miller, 
C. 

2001 
USA 

Deltagarna bestod av 
45 st personer med 
typ 2 diabetes i 
åldrarna 40-65 år och 
deltog i intervjuer. 
Utifrån en 
intervjuguide ställdes 
öppna frågor som 
spelades in. 
Uttalanden om 
relation till mat, 
ätande, eller 
kostrådshantering 
identifierades och 
kategoriserades. 

Undersöka 
individer med typ 
2 diabetes synsätt 
på kostbehov, val 
av kost och 
ätmönster och 
inställning till 
egenvård. 

Vid diabetes 
påverkas ätmönster 
av kunskap om 
vård. Utmaningar 
som stöts på vid 
tillämpning av 
kostråd hör ihop 
med tidigare 
kostvanor. 
Ätmönster påverkas 
av faktorer som 
socialt stöd, 
själveffektivitet och 
tid till egenvård. 

Missunderstandings 
about illness and 
treatment among 
patients with type 2 
diabtes. 

2005 
Sverige 

18 möten mellan 
diabetes patient och 
vårdpersonal eller 
diabetes 
sjuksköterska 

Beskriva 
missförståenden 
som svenska 
patienter med 
diabetes typ 2 har 

Missförstånd om 
diabetes och 
behandlingen är 
vanligt trots 
regelbundna 



 

 E 

Holmström, I, M., 
Rosenqvist, U. 

filmades. Efter varje 
videoinspelningen 
intervjuades 
patienterna av en av 
författarna.  
Intervjuerna 
analyserades och 
betydande teman 
identifierades. 

om deras sjukdom 
och behandling. 

kontroller och bra 
tillgång till vård. 
Det finns många 
missförstånd om 
kost och matvanor. 
Det vanligaste är att 
patienterna inte 
förstår hur kostens 
påverkan på 
blodsocker värdena. 

Gender and the 
capacity of women 
with NIDDM to 
implement medical 
advice. 
Hepworth, J. 

1999 
Australien 

Semistrukturerade 
intervjuer med 16 
kvinnor spelades in 
och transkriberades. 
Alla intervjuerna 
utom en gjordes i 
deltagarens hem. 
Kvinnorna fick 
besvara åtta öppna 
frågor samt en fråga 
om stöd från familj 
och vänner. 
Kvinnorna i studien 
hade antigen diabetes 
själv eller deras man 
eller så hade de båda 
diabetes. 

Undersöka på 
vilket sätt 
könsrelationer 
formar kvinnors 
uppskattning av 
hälsorelaterade 
beteenden. 

Kvinnor tydliggör 
hur de tar hand om 
andra genom roller 
som fruar, mödrar, 
vara gravida och 
vara vän till andra 
mammor vilket 
hindrar deras 
förmåga att ta hand 
om sig själva 
Kvinnor 
tillmötesgår sina 
makars behov samt 
önskan om kost och 
rättfärdigar bristen 
på stöd från dem. 

Issues of cause and 
control in patient 
accounts of type 2 
diabetes.  
Parry, O., Peel, E., 
Douglas, M., 
Lawton, J. 

2005 
Skottland 

I studien ingick 40 
personer med 
diabetes typ 2, som 
fått sin diagnos de 
senaste sex 
månaderna och 
mottagit en 
grundutbildning om 
diabetes i samband 
med 
diagnostiseringen. 
Deltagarna ingick i 
semistrukturerade 
intervjuer och 
uppmanades att prata 
om sin kontakt med 
och uppfattning om 
hälsovården och 
uppfattningen om sitt 
tillstånd och 
engagemang att följa 

Undersöka 
nydiagnostiserade 
individer med 
diabetes typ 2, 
deras upplevelser 
och syn på 
diabetesvården, 
undersöka 
delaktigheten av 
föreskrifter och 
hur patienter 
tänker kring 
egenvård och sitt 
tillstånd. Samt att 
identifiera vilken 
diabetesvård 
patienter föredrar 
och få fram 
rekommendationer 
för framtida 
diabetesvård 

Individer beskriver 
hur de tar eller inte 
tar ansvar för sin 
sjukdom. En del 
individer tar fullt 
ansvar för sin 
diabetes och 
upplever att de 
genom sin livsstil 
är orsaken till sin 
diabetes. Medan  
andra individer 
beskriver hur 
orsaken till 
sjukdomen är något 
som är utanför 
deras kontroll och 
lägger då ansvaret 
på någon eller 
något annat. 



 

 F 

diabetesråd. 
Intervjuerna 
transkriberades och 
likheter och 
skillnader 
identifierades. 

Lifestyle change in 
type 2 diabetes. 
Whittermore R., 
Chase S, K., 
Mandle L, C., Roy 
S., C. 

2002 
USA 

9 kvinnor 
diagnostiserade med 
typ 2 diabetes deltog 
i möten med 
sjuksköterskor. 4 
möten på 45min per 
person. 
Uppföljningsintervju 
på 60 minuter. 
Mötena spelades in, 
transkriberades och 
kategorier togs fram. 

Att undersöka hur 
patienter upplever 
att ta till sig 
rekommendationer 
gällande 
behandling av sin 
sjukdom och hur 
de anpassar dem 
till sin livsstil. 

Individer med 
diabetes typ 2 
ansåg att det var 
svårt att integrera 
livsstilsförändringar 
efter 
diagnostiseringen. 
De utmaningar som 
kom fram var att 
hantera känslor, få 
en struktur, sträva 
efter tillfredställelse 
och balans.  

 


