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_________________________________________________________________________ 

BAKGRUND: Diabetes typ 2 har på senare år ökat lavinartat över hela världen. 

Ohälsosamma levnadsvanor såsom felaktig kost och fysisk inaktivitet är ofta orsaken. Att 

göra en livsstilsförändring för att förhindra sjukdomen eller för att minska symtomen kan 

upplevas som en svårighet. SYFTE: Syftet med denna litteraturbaserade studie var att 

belysa patienters upplevelser av livsstilsförändringar i samband med diagnosen diabetes 

typ 2. METOD: Studien är en kvalitativ litteraturbaserad studie som är baserad på 12 

vetenskapliga artiklar. RESULTAT: Ur analysen framkom tre kategorier såsom 

påfrestande omställning i livet, orka ta eget ansvar, ökad vilja genom uppbackning med sju 

underkategorier. SLUTSATS: Patienter upplever otillräckligt stöd från omgivningen. Det 

är viktigt att stöd ges från omgivningen och det spelar en stor roll i patientens arbete mot 

en hälsosammare livsstil. Det är väsentligt för patientens välbefinnande att sjuksköterskan 

har en förmåga att respektera och bekräfta patientens kamp.   
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_________________________________________________________________________  

BACKGROUND: Type 2 diabetes has in recent years increased dramatically worldwide. 

An unhealthy lifestyle habit such as improper diet and physical inactivity plays a major 

role. Making a lifestyle change to prevent disease or to decrease symptoms may be 

perceived as setbacks. PURPOSE: The aim of this literature-based study is to elucidate 

patients' experiences of the lifestyle changes that involve the diagnosis of diabetes type 2. 

METHOD: The study was conducted as a literature-based study and the result is based on 

twelve research articles. FINDINGS: Three categories were identified from the analysis: A 

strenuous change in life, strength for self-responsibility and increased will through support. 

CONCLUSION: Patients experience unsatisfying support. It is important how the support 

is given from family and care-professionals and it plays a huge role in the patient’s way to 

a healthier lifestyle. The importance of respect, listening, and confirming the struggle is 

essential for the patient’s wellbeing. 
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INLEDNING 

Antalet personer med diabetes ökar lavinartat över hela världen. Genom att göra en 

livsstilsförändring kan patienter med diabetes typ 2 förhindra sjukdomens framfart eller 

rent av bli av med den. Risken för senkomplikationer om inte adekvat behandling sker är 

hög. Retinopati, diabetesneuropati samt hjärt- och kärlsjukdomar är följdsjukdomar som 

kan drabba patienten. Det finns tydliga samband mellan ökningen av fetma och ökningen 

av diabetes typ 2. Ohälsosamma levnadsvanor med betoning på felaktig kost och fysisk 

inaktivitet spelar en viktig roll (Hjärt & Lungfonden, 2013).  Det är viktigt att belysa för 

patienter vilka hälsovinster som kan göras och vilka följdsjukdomar som kan undvikas 

genom livsstilsförändring. I takt med att sjukdomen ökar ställs även högre krav på 

kompetens hos omvårdnadspersonalen. Det är viktigt att identifiera patienternas 

upplevelser kring diabetes typ 2 för att personalen ska kunna bemöta och bekräfta dem.  

För att patienten ska uppleva trygghet och tilltro till vården är ett fungerande stöd viktigt 

och det krävs att personalen har en djup förståelse för patienternas kamp för en 

livsstilsförändring. Kunskapen om hur en förändrad levnadsvana kan påverka patienten är 

grundläggande för att kunna stödja på ett adekvat sätt.  

BAKGRUND  

Diabetes typ 2 

Diabetes typ 2 är den vanligaste diabetesformen i Sverige och är också den form av 

diabetes som ökar kraftigast i hela världen (Ericson & Ericson, 2012). I Sverige finns idag 

cirka 300 000 personer som är drabbade. Ökningen av sjukdomen sker parallellt med 

tilltagandet av övervikt och ohälsosamma levnadsvanor. Diabetes kan definieras som ett 

kroniskt tillstånd kallat hyperglykemi som innebär att blodets glukoshalt blir förhöjd. 

Initialt vid diabetes typ 2 finns insulinresistens i insulinberoende vävnad, vilket leder till att 

betaceller ökar sin insulinproduktion. Efter 10-15 års sjukdomsduration försämras 

betacellernas förmåga att producera insulin. Följden blir då insulinbrist. Det genetiska 

arvet kan påverka uppkomsten av diabetes typ 2. Andra faktorer som spelar roll vid 

förekomsten av sjukdomen är levnadsvanor. Brist på motion och ohälsosam kost leder ofta 

till övervikt som ökar risken för insulinresistens. Rökning är en riskfaktor vid diabetes där 

nikotin bidrar till att sänka vävnadernas känslighet för insulin (Ericson & Ericson, 2012). 

Initialt i sjukdomsförloppet uppkommer olika karakteristiska symtom (Ericson & Ericson, 

2012). Patienten är ofta trött både fysiskt och psykiskt, upplever onormal törst, 

viktminskning och har en ökad urinproduktion. Vissa patienter upplever klåda i underlivet 

och får synnedsättning då tätheten i linsen förändras och leder till brytningsfel. Sjukdomen 

kan i vissa fall vara förrädisk då den inte ger några symtom alls. Diabetes typ 2 

diagnosticeras med hjälp av bestämning av plasmaglukos under fasta. Glukosbelastning är 

en annan metod som används och innebär att individens glukostolerans testas. Förhöjda 

plasmaglukosvärden upprepade gånger vid dessa kontroller, som överstiger 6,1 avgör 

diagnosen. Behandlingen vid diabetes syftar till att hålla blodets glukoshalt på en normal 

nivå. Viktiga hörnstenar i behandlingen är kost, motion, rökstopp samt peroral 

antidiabetika. Första steget i behandlingen är att patienten ändrar sina levnadsvanor. I vissa 



2 
 

fall kan förändringarna inte räcka till, då kan sjukdomstillståndet behandlas med 

antidiabetika (Ericson & Ericson, 2012). 

Livsstil och Livsstilsförändring 

En livsstil definieras som ett beteendemönster beroende av värderingar och personliga 

egenskaper (Nationalencyklopedin, 2014a). Människors levnadsvanor har en viktig 

betydelse för hälsan. Med levnadsvanor menas den delen i livsstil som individen själv kan 

påverka och hänger ofta samman med social bakgrund och andra riskfaktorer. Detta gör att 

det oftast finns fler ohälsosamma levnadsvanor hos en person, detta på grund av att de 

oftast har mindre möjligheter att göra en livsstilsförändring. Att vara äldre och ha fysiska 

begränsningar eller att ha ekonomiska svårigheter är några av alla hinder som en person 

kan stöta på i samband med en livsstilsförändring (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 

Livsstilsförändring är en åtgärd som görs innan adekvat läkemedelsbehandling sätts in. Det 

är en förändring av en patients levnadsvanor för att påverka kroppen positivt i ett försök att 

förhindra komplikationer som bland annat diabetes, högt blodtryck, övervikt med mera. En 

livsstilsförändring sker genom att patienten förändrar sin kost och motion och för att 

förändringen ska kunna ske behöver patienten undervisning i hur det ska gå till (Swanlund, 

Schreck, Metcalfe & Hesek-Hale, 2008) 

Fysisk aktivitet 

En hälsosam livsstil kan förebygga eller fördröja utvecklingen av diabetes typ 2. De 

patienter som redan drabbats av diabetes typ 2 kan förebygga följdsjukdomar. Diabetes kan 

orsaka följdsjukdomar som retinopati, diabetesneuropati samt hjärt- och kärlsjukdom. 

Hälso- och sjukvården erbjuder idag rådgivande samtal med kompletterande tillägg av 

skriftlig ordination av fysisk aktivitet eller stegräknare till drabbade patienter 

(Socialstyrelsen, 2013a). Fysisk aktivitet definieras av rörelser som härstammar från 

skelettmusklerna. Det krävs energi för att utföra fysisk aktivitet. Gång, cykling, löpning 

och olika sporter är exempel på fysiska aktiviteter (World Health Organisation, 2013). För 

att få patienten att komma igång med fysisk aktivitet kan en sjuksköterska som har 

förskrivningsrätt skriva ut Fysisk Aktivitet på Recept (FaR). FaR är en ordination som är 

anpassat efter varje enskild individs behov och utgår ifrån patientens sjukdomstillstånd och 

kapacitet när det gäller den fysiska förmågan (Socialstyrelsen, 2013a). Tanken är att 

patienten ska känna att det är roligt och uppleva att det är möjligt att genomföra, annars 

finns det en risk att patienten inte fullföljer receptet. Det kan innebära att patienten ska föra 

motionsdagbok, använda stegräknare och sätta upp mål. Fysisk aktivitet på receptet ska 

kunna utföras i vardagen och inte vara för besvärlig, för då finns risk för att tröttna och då 

avbryter patienten sitt åtagande. Sjuksköterskan som skrivit ut receptet har till uppgift att 

ge muntliga råd, följa upp och stödja patienten så att denne känner sig trygg och motiverad. 

Syftet med FaR är att minska komplikationer vid diabetes och att motivera patienten till en 

livsstilsförändring (Socialstyrelsen, 2013a).  
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Hälsosam kost 

Kosten har en väsentlig betydelse för hälsan. För att uppnå en positiv hälsoutveckling är 

det grundläggande med bra matvanor. Fysisk aktivitet kombinerat med goda matvanor kan 

förebygga en rad hälsoproblem, däribland diabetes typ 2. Svenska folket har generellt bra 

matvanor men det finns skillnader i ålder, kön, socialt status, ekonomisk situation och 

bostadsområden. Grupper med låg utbildning och låg inkomst är predisponerade för 

ohälsosamma matvanor (Folkhälsomyndigheten, 2013). Goda matvanor karakteriseras av 

mycket bär, frukt, grönsaker, fullkornsprodukter, nötter och fisk. Ett lågt intag av kakor, 

läsk och godis förbättrar hälsan. Att patienten väljer vegetabiliskt fett framför animaliskt 

fett, gynnar även det hälsan (Branting-Elgstrand & Thorsén, 2012).  

Tillgången till snabbmat och läsk har ökat i samhället, vilket i sin tur har lett till ökad 

förekomst av diabetes typ 2. Övervikt och fetma ökar och inte minst bland skolungdomar. 

Viktiga åtgärder mot övervikt är att reducera intaget av mat med hög fetthalt och hög 

sockerhalt (Mobley et al., 2010). Att påbörja en diet är ofta ett av de grundläggande råd för 

den som drabbats av diabetes. Forskning visar att hälsosamma kostförändringar leder till 

en förbättring av sjukdomstillståndet (Gillen & Tapsell, 2006).  Matintaget är en hörnsten i 

behandlingen av diabetes typ 2. Kosten påverkar blodfetterna, kroppsvikten och 

blodsockret. Det är viktigt att diabetespatienterna får rätt information och redskap för att 

kunna göra hälsosamma val vad gäller kostintaget (Miller & Edwards, 2002).  

För att patienten ska komma igång med en livsstilsförändring kan sjukvården erbjuda 

kvalificerade rådgivningssamtal. Under dessa samtal görs återkopplingar till patientens 

matvanor och hur de påverkar hälsan. Tillsammans med exempelvis sjuksköterskan på en 

vårdcentral kan patienten få råd om vad som behöver förändras och varför. Patienten kan 

få skriftligt material och förslag på matsedlar. Det ingår ofta att skriva en matdagbok för att 

få en tydlig bild över hur situationen är (Branting-Elgstrand & Thorsén, 2012). 

Stöd 

Stöd innebär att ge känslomässig styrka till personer och öka deras förmåga att hantera 

svåra situationer. Stöd i omvårdnad kan innebära att finnas till, vara lyhörd och bekräfta 

patientens lidande. Stöd i omvårdnaden kan även innebära att motivera och coacha 

patienten till hälsosammare val i livet. Det grundläggande i stödet är att skapa en 

ömsesidig relation till patienten där tilltro och trygghet är de grundläggande byggstenarna 

(Baggens & Sanden, 2010). Enligt Langford, Bowsher, Maloney och Lillis (1997) kan stöd 

indelas i fyra olika områden såsom instrumentellt, uppskattat, informativt och 

känslomässigt stöd. Det instrumentella stödet är fysiskt eller kroppsligt och är ett konkret 

stöd, till exempelvis ADL. Uppskattat stöd handlar om självutvärdering snarare än 

problemlösning. Detta ges genom att gynna och stödja utvecklingen av patientens 

självkänsla, ge uppmuntran och försöka inge hopp. Vid informativt stöd ges information 

kontinuerligt exempelvis vid oro och stress. Känslomässigt stöd är den viktigaste delen och 

ges i första hand av anhöriga och innefattar trygghet, kärlek, engagemang och omtanke. 

Detta stöd ska ge patienten känsla av att vara sedd, betydelsefull och att få tillhöra en 

gemenskap. Det är viktigt att patienten känner att vårdpersonalen lyssnar och är 
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närvarande. En viktig slutsats av dessa fyra områden är att de skyddar och hjälper personer 

som erhåller stöd (Langford et al., 1997).  

Stöd och rådgivning är viktigt för att få patienten att känna trygghet. Det är essentiellt att 

sjukvårdspersonal arbetar för en ökad förståelse om sjukdomen för att kunna erbjuda 

drabbade patienter stöd genom exempelvis patientutbildning. Då patienten får 

tillfredställande stöd och rådgivning om sjukdomen ökar möjligheten till en fungerande 

tillvaro för individen. Ett tillfredställande stöd ligger till grund för patientens självupplevda 

säkerhet och motivation till att genomföra livsstilsförändringar. Det är viktigt att vården 

har kunskap om hur upplevelsen uppfattas av olika individer, för att kunna bemöta dessa 

patienter på ett adekvat sätt (Edwall, Hellström, Öhrn & Danielsson, 2008). 

I undersökningar av patienter med diabetes typ 2 har det framkommit att förståelsen för 

sjukdomen är grundläggande för hur de mår. Livsstilsförändringar som behöver 

genomföras kan upplevas på olika sätt beroende på individen. Det är viktigt att identifiera 

upplevelserna på ett individuellt plan för att vårdpersonal ska kunna stödja patienten 

(Lundman, Sandström & Hörnsten, 2003). Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller 

att förmedla kunskap och stödja patienten på vägen mot förbättrad livskvalitet och 

välbefinnande. Faktorer såsom kön, utbildningsnivå, social och ekonomisk status påverkar 

individens förmåga att tillgodose sig stöd. Sjuksköterskan behöver därför anpassa stödet 

till varje enskild individ (Bai, Chiou & Chang, 2009). 

Motivation 

Motivation är en psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål. Motivation förklarar varför människor handlar och varför 

de gör vissa saker hellre än andra (Nationalencyklopedin, 2014b). Motivation i 

omvårdnaden innebär att coacha patienten att anpassa sig till en förändrad livssituation. 

Det är viktigt att stärka patientens tilltro att kunna hantera en sjukdom eller 

livsstilsförändring. Motivation innebär även att uppmuntra patienten till delaktighet och att 

ta ansvar för den egna hälsan. I rollen som sjuksköterska är det även viktigt att motivera 

personen till att ta kontroll över sin egen hälsoutveckling (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2014).  

 

Målet med motivationsarbete är att hjälpa individen att skapa förändringar och 

förbättringar. Det finns olika begrepp att arbeta utifrån, exempelvis self-management, 

empowerment och handlingskompetens. Self-management handlar om att stödja patienten 

till att skapa tilltro till sin egen förmåga. De förväntningar som berör vilken effekt som 

handlingen kommer få, utgör motivation för agerandet. Stor tilltro skapar ökad motivation 

och positiva förväntningar hos patienten. Förväntningarna är alltså avgörande för hur 

patienten antar uppgiften. Empowerment översätts till egenmakt på svenska. Målet är att 

öka patientens kontroll, vilket leder till förmågan att ta mer ansvar för den egna hälsan. 

Syftet med empowerment är att skapa reflektion i det dagliga livet. Empowerment utgår 

från patientens upplevelse och vårdaren anpassar patientutbildningen därefter. 

Handlingskompetens handlar om att skapa en grund för patienten så att denne kan fatta 

beslut och agera självständigt utifrån en kvalificerad grund.  Med handlingskompetens 

menas att patienten får kunskap så denne blir i stånd till att utföra en handling eller själv 

bedöma att handlingen behöver genomföras (Schnor, 2012). 
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Folkhälsomyndigheten (2013) beskriver att ett redskap till livsstilsförändring är det 

motiverande samtalet. Det anses vara ett av de viktigaste redskapen för att öka patienters 

motivation och målet med dessa samtal är att få patienten att vilja göra en 

livsstilsförändring. Det är viktigt att sjuksköterskan inte tar besluten åt patienten utan 

istället bidrar med att lägga fram olika alternativ som finns, så att patienten kan välja det 

som passar bäst. Det är viktigt att sjuksköterskan bekräftar patientens val av förändring på 

ett positivt sätt (Folkhälsomyndigheten, 2013). 

Egenvård 

Diabetesförbundet (2011) redogör för hur angeläget det är att patienten förstår hur viktigt 

det är att denne tar ansvar för sin egenvård. Hälso- och sjukvården har till uppgift att bidra 

till en bättre hälsa för den drabbade, genom att ge information till patienten om hur denne 

kan göra för att sköta sin sjukdom på ett så bra sätt som möjligt. Socialstyrelsen (2013b) 

anger att det är viktigt att vårdpersonal samarbetar med patienterna, för att så god egenvård 

som möjligt ska uppnås. Vårdpersonalens mål ska vara att få patienterna självständiga, ge 

kunskap om hur sjukdomen fungerar i olika situationer samt hjälpa dem till att själva 

kunna genomföra egenvården (Socialstyrelsen (2013b).  

I en studie gjord av Jallinoja, Pajari och Absetz (2008) framkommer det att patienter med 

diabetes typ 2 har stora möjligheter att påverka sin hälsa genom livsstilsförändring. Det 

finns olika personliga erfarenheter och uppfattningar om livsstilsförändring. Alla individer 

har skiftande möjligheter och inte lika stor motivation till att genomgå en 

livsstilsförändring och upprätthålla den.  

Orem (2001) definierar omvårdnad som en ersättning för egenvård i situationer där 

patienter inte själva klarar av att utföra sin egenvård. Orem (2001) betonar betydelsen av 

att patienterna ska uppnå så mycket självständighet som möjligt och har utvecklat en 

egenvårdsmodell som är uppdelad i tre områden såsom egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem. Egenvård handlar om att motivera patienten att själv ta initiativ till att 

främja sin hälsa och sitt välbefinnande. Om patientens möjlighet att själv utföra egenvård 

är mindre än de krav som finns för att uppnå hälsa, kan brist på möjlighet till egenvård 

uppstå. Denna brist leder till att patienten får behov av omvårdnad istället, vilket kan 

medföra att patienten känner mindre frihet. Patienten kan uppleva en begränsad kunskap, 

minskad förmåga att fatta egna beslut samt ett begränsat kunnande att utföra självvalda 

handlingar. Patienters egenvårdskapacitet ska innefatta motivation, mentala och praktiska 

färdigheter. Dessa behövs för att patienten ska kunna förstå sitt egenvårdsbehov och för 

planeringen av vilken egenvård som kan tänkas behövas. Orem (2001) anser att 

sjuksköterskan ska utbilda och stödja patienter och närstående i de fall där egenvården inte 

fungerar. Svensk sjuksköterskeförening (2008) beskriver att Orems egenvårdsteorier utgår 

ifrån att förmågan till att sköta sin egenvård påverkas ofta av olika faktorer i miljön. 

Egenvård är invanda beteenden, men även medvetna handlingar som påverkar patienten 

genom social och kulturell erfarenhet. Egenvård handlar om att patienten självständigt ska 

utföra egenvården med stöd från en sjuksköterska som instruerar och motiverar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). 
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Sjuksköterskans funktion och ansvar 

Sjuksköterskan har ett helhetsansvar för omvårdnaden och är fri att handla självständigt. 

Vården ska utgå från patientens behov och det är därför grundläggande med trygga och 

kunniga sjuksköterskor inom omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I ICN:s 

etiska kod (2012) för sjuksköterskor anges att sjuksköterskan har fyra grundläggande 

ansvarsområden vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. Sjuksköterskan ska bygga omvårdnaden på ett respektfullt sätt oberoende av ras, 

kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning och så vidare. Sjuksköterskan ska 

erbjuda vård till anhöriga, allmänheten som till enskilda personer. 

Sjuksköterskans funktion är att tillvarata patientens och eller närståendes kunskaper och 

utifrån deras önskemål arbeta för att främja hälsa och lindra lidande. Det är även viktigt att 

sjuksköterskan utgår från vetenskaplig forskning men också att tillvarata andra 

yrkesgruppers kunskapsområden för att bygga en så bra vård som möjligt (Socialstyrelsen, 

2005) 

PROBLEMFORMULERING 

Diabetes typ 2 är en ökande folksjukdom som ofta uppstår till följd av ohälsosamma 

levnadsvanor. Ofta blir första steget för den drabbade att ändra livsstil vad gäller kost och 

motion. Patienterna upplever förändringen av levnadsvanorna på olika sätt och är därför i 

behov av individuellt anpassat stöd. Det finns sedan tidigare ett brett forskningsmaterial 

om vad livsstilsförändring vid diabetes typ 2 är och vad det innebär. Det tydliggörs i 

tidigare forskning att livsstilsförändringar är grundläggande för att få en hälsosammare 

tillvaro. I nuläget finns mycket forskning inom området och för att förtydliga 

upplevelserna är en sammanställning av tidigare resultat aktuell. Det är viktigt att denna 

studie genomförs för att belysa patientens upplevelser och tydliggöra för personal hur det 

kan kännas för patienten. Genom att studera patienters upplevelser i samband med 

livsstilsförändringar möjliggörs adekvata kunskaper som kan bidra till att anpassa stödet 

och rådgivningen.  

SYFTE 

Syftet med denna litteraturbaserade studie var att belysa patienters upplevelser av 

livsstilsförändringar i samband med diagnosen diabetes typ 2. 

METOD 

En litteraturbaserad studie med kvalitativ ansats enligt Friberg (2012) är vald som metod 

för att besvara patienters upplevelser av livsstilsförändringar i samband med diagnosen 

diabetes typ 2. En litteraturstudie har som mål att skapa en sammanfattande bild av ett 

speciellt fenomen, med hjälp av tidigare publicerade forskningsresultat. Med kvalitativ 
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forskning som utgångspunkt kan ökad förståelse uppnås om patienters upplevelser, 

erfarenheter, behov och förväntningar (Friberg, 2012).  

Urval 

Sökningen fokuserade på att finna artiklar som belyser patienters upplevelser av 

livsstilsförändringar i samband med diagnosen diabetes typ 2. Inklusionskriterier var 

vetenskapligt granskade artiklar, som innehöll ett tydligt syfte, adekvat metod och en 

detaljerad analys. De skulle vara skrivna mellan år 2000-2014 för att vara så aktuella som 

möjligt. Inklusionskriterier utarbetades för att urvalet skulle motsvara kraven för studien 

(Olsson & Sörensen, 2011), detta för att få fram aktuell forskning som passar till det tänkta 

syftet. Exklusionskriterier var artiklar skrivna på annat språk än engelska och som inte hade 

länk till fulltext. 

Datainsamling 

För att finna relevanta artiklar genomfördes datainsamling via sökningar i databaserna 

CINAHL och MEDLINE som nåddes via biblioteket på Högskolan i Skövde. CINAHL och 

MEDLINE är databaser som innehåller forskning inom området omvårdnad och artiklarna 

i dessa databaser är kvalitetssäkrade. Sökorden var förankrade i syftet, vilka var: self-care 

in type 2 diabetes, Diabetes type 2 experience, lifestyle change, participants, intervention, 

prevent, type 2 diabetes, coping, prevention, food, effects, effects, nutrition, social support, 

health behaviours, Diabetes Mellitus, people, with diabetes food. Vid sökningarna 

användes ordet AND och trunkering (*) för att få så många böjningar som möjligt. Friberg 

(2012) beskriver trunkering som en möjlighet till att få träffar på dokument som innehåller 

ordets alla böjningar, vilket resulterar i ett bredare sökningsresultat (Friberg, 2012). Vid 

sökningen användes artiklar med tillgänglig länk till fulltext och abstrakt. För att få en 

överblick över artiklarna lästes först titlarna för att se om de stämde överens med studiens 

syfte. Även inklusions- respektive exklusionskriterier togs i beaktande. Detta gjordes för 

att först få en överblick över artiklarna. Abstrakten lästes i de artiklar som hade rubriker 

som tycktes stämma mest överens med syftet. Utifrån lästa abstrakt valdes 12 artiklar ut 

som lästes i sin helhet. Efter genomläsning gjordes en sammanställning av artiklarna i en 

tabell där syfte, metod och resultat presenterades (Bilaga 1). Artiklarnas metod samt deras 

syfte och resultat studerades för att se om de stämde med syftet. Slutligen gjordes en 

kvalitetsgranskning av de utvalda artiklarna. Granskningen kontrollerades huruvida deras 

syfte var tydligt skrivet, hur metoden var skriven och hur artiklarnas resultat har 

förtydligats av författarna (Friberg, 2012). Sökningarna av artiklarna presenteras i tabell 1. 

Totalt kom 12 kvalitativa artiklar att ingå i studien. 
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Databas Sökord 
Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal valda 

artiklar 

CINAHL 

struggle AND lifestyle 

change AND Experience 

AND type mellitus 2 diabetes 

227 5 2 

CINAHL 

motivation AND Exercise 

AND Diabetes AND lifestyle 

changes 

4 5 3 

MEDLINE 

metabolic control  AND self-

management AND type 2 

diabetes 

9 4 1 

MEDLINE 

Diet AND Diabetes type 2 

AND Behavior AND  Family 

support 

4 3 1 

MEDLINE 

Diabetes mellitus type 2 

AND patient AND quality of 

life AND treatment 

satisfaction AND well-being 

4 4 1 

MEDLINE 
Autonomy AND Diabetes 

type 2 
17 3 1 

MEDLINE 
Experienc* AND Diabetes 

AND illness 
193 7 1 

CINAHL 

Quality of life AND patients 

AND diabetes AND health-

related 

56 6 1 

CINAHL Living with type 2 diabetes 32 2 1 

Tabell 1. Sökhistorik och översikt över sökord, antal träffar och valda artiklar. 

Analys 

Att analysera datamaterial bestående av kvalitativa studier beskrivs i en modell av Friberg 

(2012). Analysprocessen beskrivs som en rörelse från helhet till delar, där helheten utgörs 

av de utvalda artiklarna. Delarna framkommer då helheten sönderdelas för att finna 

aspekter med betydelser för syftet (Friberg, 2012). Artiklarna lästes från helhet till delar för 

att återigen läsas i sin helhet. De valda artiklarnas resultat granskades för att hitta bärande 

begrepp som stämde in med studiens syfte. Den nya helheten skapades genom 

sammanställning av aspekterna, det är denna helhet som sedan blev resultatet.  

Datamaterialet lästes igenom enskilt av båda författarna noggrant upprepade gånger för att 

få en känsla för helheten. Studiernas resultat fokuserades. Därefter identifierades 

nyckelfynd i varje studies resultat i relation till syftet. En sammanställning görs för att få 

en överblick av varje artikels resultat. Likheter och skillnader identifierades. Den nya 

helheten i arbetet byggdes upp genom kategorier och underkategorier, detta för att få fram 

en tydlig struktur i studien. Korta sammanfattningar skrevs ner på lappar och delades sedan 

in i grupper med liknande innehåll. Datamaterial som hade likheter sammanfördes och 
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skapade övergripande rubriker. Genom detta arbetssätt framkom ett kategorisystem. 

Analysarbetet följdes hela tiden av en öppen dialog mellan författarna för att säkerställa att 

resultatet svarade mot syftet.  

Etiska överväganden 

Det är viktigt att vara ärlig med forskning och inte förvränga, plagiera eller förfalska 

resultat. Datamaterial ska handskas på ett etiskt korrekt sätt (Vetenskapsrådet, 2012). En 

noggrann översättning görs genom att en svensk-engelsk ordbok används så att materialet 

inte missförstås. Referenser som användes är korrekt angivna. Studierna ska även vara 

granskade och godkända av en etisk nämnd (Vetenskapsrådet, 2012). Författarna hade ett 

etiskt tänkande genom hela studien. De artiklar som valdes ut var etiskt godkända. 

Översättningen och tolkningen av resultat skedde med stor försiktighet för att undvika 

eventuella feltolkningar som kunde påverka resultatet felaktigt. Författarna diskuterade 

sinsemellan förförståelse och tog under hela studiens arbetsgång aktivt förförståelsens 

möjliga påverkan i beaktande. En noggrann referenshantering har skett genom hela arbetet 

för att minska risken för plagiat.  
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RESULTAT 

Ur analysen av datamaterialet framkom tre kategorier och sju underkategorier som belyser 

patienters upplevelser av livsstilsförändringar i samband med diagnosen diabetes typ 2. 

Dessa presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier som framkommit från analysen av 

datamaterialet. 

Kategorier Underkategorier 

Påfrestande omställning i livet 

 Oro inför framtiden 

 Kamp för autonomi 

 Försämrad livskvalité 

Orka ta eget ansvar 
 Tvingas till kostrestriktioner  

 Längtan till en aktivare livsstil 

Ökad vilja genom uppbackning 
 Olika känslor i vårdkontakter 

 Känner att omgivningen ställer upp 

Påfrestande omställning i livet 

Diabetes typ 2 medför en krävande omställning i livet för individen. Patienten står inför 

förändringar som kommer påverka alla delar av livet. Sjukdomen medför ofta negativa 

upplevelser och många patienter upplever omställningen som en pågående kamp. Detta 

innefattar oro inför framtiden, kamp för autonomi samt försämrad livskvalité.   

Oro inför framtiden 

En stor del av patienter med diabetes typ 2 upplevde skuld efter det att diagnosen var satt. 

De klandrade sig själva och undrade vad de gjort för att förtjäna diagnosen. De flesta 

upplevde inledningsvis livsstilsförändringarna som negativa. Patienterna upplevde 

omställningen som en kamp och hade svårigheter att anpassa sig till de nya 

levnadsvanorna. Många upplevde känslor av maktlöshet och frustration. Diagnosen kunde 

innebära svårighet med att se någon mening med livet. Patienterna kunde inte längre se en 

positiv framtid, utan såg bara alla komplikationer och kände en känsla av vanmakt inför att 

leva med sin sjukdom. De insåg att deras livsplaner skulle behöva förändras på grund av de 

livsstilsförändringar som krävdes. Många patienter upplevde dessutom stress och rädsla 

inför eventuella komplikationer som sjukdomstillståndet kunde medföra (Choe, Padilla, 

Chae & Kim, 2001; Moser, Van der Bruggen, Spreeuwenberg & Widdershoven, 2007).  
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Kamp för autonomi 

Patienter som drabbats av diabetes typ 2 upplevde en förlust av sin autonomi. De upplevde 

en minskad möjlighet att påverka valen i sitt liv. Förlusten av autonomin upplevdes mest 

inledningsvis i sjukdomen och patienten hade känslor som förnekelse, chock, rädsla och 

ilska i samband med detta (Moser et al., 2007; Handley, Pullon, & Gifford, 2010). 

Patienterna genomgår olika faser under livsstilsförändringen för att återta autonomin. 

Dessa faser hanterades på ett individuellt plan och visade hur patienterna hanterade sin 

sjukdom, från att tappa kontrollen, till att återfå kontrollen för att slutligen ha kontroll. Det 

gällde att bestämma sig för att ta över kontrollen över sjukdomen. Patienterna upplevde att 

kunskap om sjukdomen var ett viktigt verktyg i kampen om att återfå autonomin (Handley 

et al., 2010). Patienterna upplevde svårigheter och motgångar i kampen om att förändra sitt 

liv. Många upplevde att det tog mycket kraft att anpassa sig till nya levnadsvanor. De 

upplevde att livsstilsförändringarna var ett påtvingat beslut, men då patienterna upptäckte 

de positiva effekterna blev förändringarna enklare att genomföra och upplevelsen av 

autonomi återvände. Autonomi upplevdes då patienterna hade kontroll över sjukdomen och 

kunde hantera den på ett korrekt sätt (Moser et al., 2007). Allteftersom patienten lärde sig 

att hantera livsstilsförändringarna återkom känslan av självbestämmanderätt i livet 

(Handley et al., 2010). När patienterna fått sjukdomsinsikt och kunde jämföra sitt nya 

hälsotillstånd med hur de mådde innan förändringarna, kom autonomin och kontrollen 

tillbaka (Moser et al., 2007; Handley et al., 2010).  

Patienterna upplevde rädsla för att tvingas påbörja insulinbehandling. Detta faktum 

tvingade dem att ta kontroll av sin diabetes genom livsstilsförändring. Många patienter 

blev mer öppna för förslag och upplevde motivation till förändring till följd av detta 

(Malpass, Andrews & Turner, 2008).  

Försämrad livskvalité 

Många patienter upplevde att diabetes typ 2 hade en negativ påverkan på livskvaliteten, 

speciellt vad gällde välbefinnandet och den fysiska funktionen. Den psykosociala pressen 

som uppkom till följd av sjukdomen påverkade ofta motivationen till livsstilsförändring 

negativt. Symtom som nedstämdhet och orkeslöshet kunde uppstå, vilket ledde till att 

patienten ofta blev oförmögen att fatta hälsosamma beslut. Depression är vanligare bland 

patienter med diabetes, vilket påverkade individens livskvalitet (Svenningsson, Marklund, 

Gedda & Attvall, 2011). Patienterna var tvungna att lära sig hantera sjukdomen för att 

uppnå förbättring och bibehålla livskvaliteten (Lundberg & Thrakul, 2011). Patienterna 

upplevde ofta sig själva som offer och ansåg att livet behandlade dem orättvist. Det var 

vanligt att patienter förnekade tillståndet och försökte hitta anledningar till att slippa 

förändringen. En bred kunskap gav bättre förutsättningar till bättre livskvalitet för 

individen. Informerade patienter hanterade sjukdomen bättre än de som inte var tillräckligt 

informerade. För vissa individer ledde dock den ökade informationen till förnekelse (Ahlin 

& Billhult, 2012).  
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Orka ta eget ansvar 

Diabetes typ 2 kan förebyggas och förbättras genom ökad fysisk aktivitet och 

hälsosammare kost men detta förutsätter krafter att ta tag i sin situation. Sjukdomen kan i 

hög utsträckning påverkas av individens val av livsstil. Det är grundläggande att patienten 

tar eget ansvar för sin sjukdomssituation men i många fall har patienten svårt att hitta 

motivation. Detta innefattar att tvingas till kostrestriktioner samt längtan till en aktivare 

livsstil. 

Tvingas till kostrestriktioner 

Vårdpersonalens stöd i form av information om kostens betydelse var viktig och 

underlättade livet för patienter med diabetes typ 2. Genom förändring av kosten förebyggs 

komplikationer och får patienten att uppleva hälsa och välbefinnande. Patienterna upplevde 

stöd i regleringen av matintaget som fördelaktig. De största fördelarna uppstod då 

patienten reducerade intaget av kolhydrater och sötsaker. Egenvård var en viktig del i 

hanterandet av sjukdomen och det var essentiellt att vårdpersonal kunde möjliggöra den 

(Lundberg & Thrakul, 2011). 

Att lägga om och förändra kostvanor var svårt och beskrevs som en kamp. Patienterna 

upplevde att kostförändringar var ett hårt arbete, som de inte fick betalt för. En del 

patienter tappade motivationen om de inte såg resultat i form av viktnedgång och sänkt 

blodsocker. Vid uteblivna fysiska symtom sänktes motivationen hos patienterna och 

kostförändringen blev svårare att genomföra. Patienter som genomförde bestående 

förändringar hade en stadig viktnedgång och kände sig mer vältränade och hälsosammare. 

Ohälsosam kost motiverade till ökad fysisk aktivitet genom att patienterna fick dåligt 

samvete och ville kompensera kaloriöverskottet genom träning (Malpass et al., 2008).  

Längtan till en aktivare livsstil 

Patienter ville undvika att bli insulinbehandlade och i stället sänka blodsockernivån genom 

ökad fysisk aktivitet och därmed slippa farmakologisk behandling. Ökad fysisk aktivitet 

sänkte blodsockernivån och kunde även fungera som en inkörsport för andra positiva 

livsstilsförändringar (Malpass et al., 2008).  

Patienter med diabetes typ 2 upplevde att deras självförtroende och acceptans av 

sjukdomen var de mest betydelsefulla faktorerna som kunde associeras till fysisk aktivitet. 

Den fysiska aktiviteten resulterade i en mer positiv livssyn och ökat välbefinnande 

(Malpass et al., 2008; Korkiakangas, Taanila et al., 2011). Många patienter saknade att ha 

en aktiv livsstil. De beundrade sina vänner som var aktiva och samtidigt upplevdes det som 

motiverande. Det var viktigt för patienterna att kunna få vara en god förebild för sina barn 

(Korkiakangas, Alahuhta, et al., 2011). Utomhusaktiviteter, naturen och sociala relationer 

förstärkte motivationen och upplevelsen av fysisk träning. Patienter upplevde att träningen 

gav dem välbefinnande, mer energi, förbättrat humör och att de hanterade problem i livet 

bättre. De beskrev att deras psykiska hälsa förbättrades då de ökade den fysiska aktiviteten. 

Patienterna insåg att förändringarna var livsviktiga, trots att de ibland var svåra att 

genomföra (Korkiakangas, Taanila et al., 2011). Äldre patienter motiverades av den 
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fysiska aktivitetens positiva hälsoeffekter och att träning upplevdes som något 

meningsfullt. Målet för dem var att kunna bibehålla mobilitet och så länge som möjligt 

klara sig själva trots åldrande. Träning upplevdes som något meningsfullt och stärkte 

individens upplevelse av hälsa (Malpass et al., 2008; Korkiakangas, Taanila et al., 2011). 

Vid fysisk aktivitet upplevdes delaktighet och möjligheten gavs till att kunna bidra och 

påverka sin behandling (Malpass et al., 2008).  

Det fanns hinder till fysisk aktivitet och anledningar till varför träning uteblivit. Vanliga 

bidragande faktorer till inaktivitet var dåligt väder, hälsobekymmer, arbetsrelaterade 

faktorer och motivationsbrist. Hälsoproblem såsom värk i rygg och knän minimerade 

träningen för många individer eftersom den fysiska aktiviteten blev väldigt smärtsam att 

genomföra. De arbetsrelaterade faktorer som identifierades var stress och trötthet. 

Patienterna upplevde trots hinder, fysisk aktivitet som positiv och ett steg i rätt riktning 

mot en livsstilsförändring (Korkiakangas, Alahuhta et al., 2011).  

Ökad vilja genom uppbackning  

Det är viktigt att känna att det finns någon att luta sig mot i svåra situationer då viljan 

tryter. Uppbackning från omgivningen och vården kan vara svår att klara sig utan. 

Lyhördhet från personal bidrar till en tryggare tillvaro. Att bli bekräftad av andra är viktigt 

för att förstärka viljan hos patienten. Detta innefattar olika känslor i vårdkontakter och 

känner att omgivningen ställer upp. 

Olika känslor i vårdkontakter 

Vårdpersonalens attityd och hur de kommunicerade är en viktig del i acceptansen av den 

kommande livsstilsförändringen. Ett dominant beteende från personalen uppfattade 

patienterna som ett hot, vilket resulterade i att de blev irriterade och inte upplevde 

situationen som stödjande. Känslor som frustration och låg motivation inför den krävande 

livsstilsförändringen upplevdes (Albarran et al., 2006). Det fanns de patienter som var 

besvikna över att personalen inte tog deras oro på allvar och upplevde att allt bara skulle 

handla om läkemedelsdoser eller blodsockernivåer. De uppgav även att de kände sig 

besvikna när råden som gavs var felaktiga. Negativa känslor uppstod då personalen ibland 

gav patienterna ansvar för uppgifter de inte själva valt, som att samordna vården mellan 

olika enheter. Patienterna upplevde negativitet när de mötte personal som saknade 

kompetens inom diabetes (Kneck et al., 2011). 

En stor del av patienter upplevde personalen som en klippa att luta sig mot. De upplevde 

sjukvården som pålitlig och säker när de kände sig förvirrade inför nya händelser. En 

förutsättning för att tilliten till vården skulle byggas upp var att sjukvårdspersonalen var 

tillgänglig samt lyhörd och fokuserad (Kneck et al., 2011). För att patienterna skulle klara 

av att hantera blodsockret, kosten och symtom var stödet från vårdpersonalen väsentlig 

(Whittemore, Melkus & Grey, 2004). Patienterna upplevde att patientutbildningen var en 

grundläggande del i vårdpersonalens stöd. De patienter som fick tillräcklig utbildning om 

sjukdomstillståndet upplevde att de nått en djupare kunskap om sjukdomen och en större 

förståelse för varför en livsstilsförändring var så viktig. De patienter som deltog i 
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informativa möten upplevde dem som positiva och de blev motiverade att skapa förändring 

(Albarran et al., 2006).  

Patienters behov av stöd var lika viktigt som att få bekräftelse när det gällde deras 

erfarenheter om sjukdomen. Bekräftelse ledde till en positiv inverkan till 

livsstilsförändringen. En del patienter upplevde att det hade varit tillräckligt med anhörigas 

stöd medan andra även ville ha professionellt stöd. Patienter som fick stöd och bekräftelse 

från personer i samma situation fick mer motivation till att genomföra de 

livsstilsförändringarna som krävdes (Moser et al., 2007; Albarran et al., 2006). Många 

patienter upplevde gruppmöten som positiva. Möten beskrevs som en befrielse och 

patienterna upplevde att de kunde slappna av på ett mer tillfredställande sätt tillsammans 

med människor som var i samma situation. Många av patienter blev deprimerade och 

kände sig ensamma utan gruppen och längtade till mötesdagen. Gruppmötena beskrevs av 

patienterna som en semester från sjukdomen. En del upplevde inledningsvis stödgrupperna 

som skrämmande. Frustrationen över sjukdomssituationen förhindrade dem att delta i 

diskussionerna, de kände sig utanför och kunde inte finna ro (Albarran et al., 2006). 

Känner att omgivningen ställer upp 

I sjukdomens inledande skede var det väsentligt med ett fungerande stöd från 

omgivningen. Många patienter upplevde att de hade blivit påtvingade en ny verklighet med 

nya prioriteringar och förändringar i deras liv. Patienterna kände att alla situationer som 

innan diagnosen hade varit enkla, nu helt plötsligt var problem som hela tiden behövde tas 

i beaktande. De upplevde att vissa situationer var stressande och de blev tvungna att tänka 

på ett annat sätt. Majoriteten av individerna upplevde de nya behoven som arbetsamma, då 

de nu fick börja planera vardagen mer detaljerat vad gällde kost och fysisk aktivitet. De 

upplevde att ett fungerande stöd, tiden precis efter diagnosen var satt, var viktigt för 

motivationen (Kneck et al., 2011). Det var viktigt att patienter fick stöd från omgivningen 

vid livsstilsförändring. Stödet visade sig ha en stor betydelse för att patienterna skulle hålla 

motivationen uppe. En del av patienterna saknade stöd från vänner och familj. De anhöriga 

var inte alltid villiga att ändra sin kost eftersom de ansåg att det inte var de som var sjuka. 

De anhöriga upplevde ofta livsstilsförändringarna som begränsande och besvärliga. 

Patienter konstaterade att relationer till och med hade förstörts på grund av 

livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 (Albarran et al., 2006). 

En stor del av patienterna upplevde att närstående såsom vänner och släkt förväntade sig se 

en förändring av livsstilen på grund av sjukdomen. Hos en del patienter ledde 

förväntningarna till förändring, men många patienter upplevde istället förtvivlan och 

osäkerhet. Konsekvensen av detta blev att de inte tog ansvar för sjukdomen och 

livsstilsförändringen uteblev (Moser et al., 2007; Albarran et al., 2006). 

  



15 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa patienters upplevelser av livsstilsförändringar i 

samband med diagnosen diabetes typ 2. För att undersöka detta har en litteraturbaserad 

studie genomförts där artiklar har analyserats som beskriver patientens upplevelser i 

samband med livsstilsförändringen. En litteraturstudie ansågs vara en relevant metod för 

att kunna besvara studiens syfte. Då artiklarna beskrev deltagarnas egna ord, sågs 

kvalitativa artiklar med upplevelser som grund, som relevanta. Friberg (2012) förklarar att 

syftet med en litteraturbaserad studie är att skaffa sig en översikt över vilka kunskaper som 

finns inom det valda studieområdet och vad som saknas.  

En nackdel med att göra en litteraturbaserad studie med vetenskapliga artiklar kan vara att 

det kan uppstå oklarheter som inte kan redas ut. Det går heller inte att ställa ytterligare 

frågor till deltagarna för att kunna gå in mer på djupet. En annan möjlig risk är att feltolka 

eller missuppfatta artiklarnas resultat när studier görs baserat på tidigare gjorda studier 

(Friberg, 2012). En alternativ metod i denna studie hade varit att göra en intervjustudie. 

Denna möjlighet fanns, men då tiden inte räckte till valdes intervjustudie bort.  

Sökningar efter artiklar gjordes enbart i databaserna CINAHL och MEDLINE och 

eftersom relevant material fanns utökades inte sökningen. Livsstilsförändringar vid 

diabetes typ 2 är ett brett område och genom att kombinera olika sökord i sökningarna har 

upplevelser i samband med förändring hittats. Sökningen avgränsades inte till Sverige utan 

ett globalt perspektiv användes. Författarna antog att patienters erfarenheter av 

livsstilsförändringar i samband med diagnosen diabetes typ 2 är densamma oavsett var den 

drabbade bor.  Författarna valde att förutom svenska artiklar inkludera artiklar som var 

skrivna i Thailand, Finland, Sydkorea, USA, Nya Zeeland, England och Nederländerna. 

Att välja ett globalt perspektiv på artiklarna har inte påverkat resultaten utan det framkom 

att patienterna upplevde förändringen i samband med diagnosen på liknande sätt oavsett 

var de bodde i världen.  

En svaghet i artiklarna kan ha varit tidpunkten för intervjuerna av deltagare. De valda 

artiklarnas intervjuer skedde oftast i samband med att diagnosen ställts och fokuserade 

därför på patienternas upplevelser inledningsvis i sjukdomen. Om intervjuerna istället 

genomförts längre tid efter diagnos hade resultatet kanske blivit annorlunda. Det hade då 

möjligtvis framkommit mer information om hur livsstilsförändringarna upplevts av 

individen under en längre period. De artiklar som valdes till studien påträffades tidigt i 

sökprocessen. Tiden för arbetet var knapp och författarna fattade beslutet att bredda syftet 

till att belysa patienters upplevelser av livsstilsförändringar i samband med diagnosen 

diabetes typ 2. Syftet var ursprungligen att belysa genomförda livsstilsförändringar i 

samband med diabetes typ 2, men författarna insåg snart att datamaterialet inom detta 

område var begränsat och skulle ta för lång tid att samla in. En annan svaghet i det valda 

datamaterialet kan vara att när sökning i databaser gjordes framkom så många artiklar att 

författarna fick begränsa antalet lästa abstrakt. Det kan även vara så att intressanta artiklar 

har sållats bort på grund av att de haft mindre intressanta abstrakt.  
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Styrkor i arbetet var det stora datamaterialet som framkom vid sökningarna. Detta gav 

studien en bred grund att bygga på. Analysförfarandet ska enligt Friberg (2012) ske 

metodiskt. Detta gjordes bland annat genom att författarna läste igenom artiklarna från 

helhet till delar för att återigen läsa helheten, vilket resulterade i ett välstrukturerat resultat.   

Tillvägagångssättet från sökning till analys av data har redovisats tydligt och författarnas 

förförståelse har inte fått påverka. Alla sökord och databaser som använts är tydligt 

redovisade och läsaren har därmed enkel tillgång till alla artiklar som resultatet är 

uppbyggt på. Analysprocessen genomfördes noggrant på ett strukturerat sätt. Författarna 

har strävat efter att vara så objektiva som möjligt under analysen. Den öppna dialogen 

mellan författarna gjorde att förförståelse och tidigare erfarenheter av ämnet i minsta mån 

fick påverka resultaten.  

Denna studie kan bidra till ny kunskap och kan anses vara överförbar. Studien kan även 

användas när det är aktuellt för andra patientgrupper att göra livsstilsförändringar. 

Överförbarhet är enligt Wallengren och Henricson (2012) att studiens resultat går att föra 

över till andra grupper och situationer.  

Resultatdiskussion 

Av resultaten framgår att livsstilsförändringarna är en påfrestande omställning som 

påverkar livet negativt. Patienter upplever en osäkerhet inför framtiden, förlorad autonomi 

och en försämrad livskvalitet, vilket är i linje med Öhman och Söderbergs (2009) 

beskrivning av upplevelsen av att drabbas av sjukdom. Patienten upplever ofta förlust och 

sorg i samband med diagnos. Det handlar om förluster av det vanliga livet exempelvis 

kontrollen över framtiden, kunna känna sig oberoende av andra och i sociala kontakter. Det 

skapas i samband med sjukdomsbeskedet en skillnad mellan verklig och önskad 

livssituation. Att vara sjuk innebär ofta att känslan av minskad kapacitet och begränsning 

uppstår (Öhman & Söderberg, 2009).  

Känslan av autonomi och kontroll återkom då patienten fick tillräcklig information om sitt 

sjukdomstillstånd. Dahlberg och Segesten (2010) framhåller att sjuksköterskan har till 

uppgift att stärka och stödja hälsan när den försvagas. Genom att i vårdande samtal 

identifiera vilken kunskap som saknas hos patienten kan sjuksköterskan stödja genom att 

ge relevant kunskap och utbildning (Dahlberg & Segesten, 2010). Öhman och Söderberg 

(2009) tydliggör att omvårdnaden ska planeras och genomföras så att den sjuka personen 

och de anhöriga respekteras. Patientens behov av trygghet och integritet ska tillgodoses. En 

medvetenhet om människans lidande är grunden för all omvårdnad. Det är viktigt att skilja 

på sjukdom som begrepp och på upplevelsen att leva med sjukdom. Då förståelse för 

lidandet finns kan patienten bemötas, bekräftas och stödjas (Öhman & Söderberg, 2009).     

Resultaten tydliggör att avgörande för livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2 är att 

orka ta eget ansvar. En aktiv livsstil med hälsosamma matvanor var något som många 

patienter strävade efter. Ett hälsosamt leverne är en form av egenvård vid diabetes typ 2 då 

det verkar hälsofrämjande och behandlande. Den fysiska aktiviteten gav patienterna en mer 
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positiv livssyn och ett ökat välbefinnande. Patienter behövde kunskap om kost och fysisk 

aktivitet för att höja motivationen. De patienter som såg resultat fick mer motivation 

genom detta. Ringsberg (2010)  beskriver att genom sättet att leva påverkas hälsan positivt 

eller negativt. Kosten och den fysiska aktiviteten tillsammans med en mängd andra 

faktorer samverkar för välbefinnandet hos individen. Kroppen är från början gjord för att 

röra på sig. Välbefinnandet höjs och livskvaliteten upplevs som förbättrad vid tillräcklig 

fysisk aktivitet. Det ökade intresset för mat i samhället har skapat osunda relationer till mat 

hos många individer och det är inte alltid lätt att förändra detta. För att möta ökande 

hälsoproblemen krävs konkreta lösningar, flexibilitet och samarbete. Om sjuksköterskan 

får sådan kunskap uppstår en stor möjlighet att kunna arbeta hälsopromotivt (Ringsberg, 

2010). Sjuksköterskan har således en viktig roll i sjukdomsinformationen och i den 

kliniska verksamheten kan det vara bra att belysa den problematik som patienterna 

upplever. 

Schnor (2012) beskriver att en förutsättning för att patienterna ska uppnå en känsla av 

kontroll över sjukdomen är kunskap om symtom och faktorer som påverkar 

sjukdomsutvecklingen och behandlingen. Hälso- och sjukvården måste aktivt arbeta för att 

möta dessa patienter och engagera dem. Detta leder till en frihet för individen och ökar 

oberoendet. Det är viktigt att framhålla att patienten själv väljer om denne vill utbilda sig i 

sin sjukdomssituation och få mer kunskap om den. Det finns de patienter som upplever att 

de inte kan hantera egenvården på ett fungerande sätt trots tillräcklig information och ger 

därför ett större ansvar till sjukvården (Schnor, 2012). Orem (2001) menar att egenvård ger 

patienten möjlighet att bli så självständig som möjligt. Motivation är grundläggande i 

egenvården och målet är att stödja patienten till att ta egna initiativ och främja sin hälsa. 

Det essentiella verktyget för att möjliggöra egenvård är kunskap i form av mentala och 

praktiska färdigheter (Orem, 2001). 

Av resultaten framgår att patienter med diabetes mellitus typ 2 upplever ökad vilja genom 

uppbackning till livsstilsförändringar från en omgivning som lyssnar. En del patienter 

upplevde att stödet från anhöriga var tillräckligt medan andra även ville ha ett 

professionellt stöd. Det visade sig att ökad uppbackning gav ökad vilja till att förändra sin 

livssituation. Det essentiella i denna del av resultatet var att patienter behöver känna att 

någon bryr sig och lyssnar. Utan stöd från omgivningen upplevde de att det är svårare att 

genomföra en livsstilsförändring. Ett fungerande stöd leder till ökad motivation och 

därmed högre kontroll på sjukdomen. Detta överensstämmer med Elegan och Fridlunds 

(2010) beskrivning av sjuksköterskans ansvar. Sjuksköterskan kan uppmuntra till 

självständighet, genom att ha ett coachande förhållningssätt. Stödet kan uppnås genom att 

identifiera och påpeka vilka förmågor patienten faktiskt har, men kanske själv inte är 

medveten om. Syftet med detta förhållningssätt är att identifiera och stärka (Elegan & 

Fridlund, 2010). Sjuksköterskan kan även erbjuda kontakt mellan patienter som befinner 

sig i samma situation och på så sätt möjliggöra vårdande relationer. 

Stöd i form av information var grundläggande för välbefinnandet. Diabetes typ 2 påverkar i 

hög grad patienternas känsla av självständighet. Ökad kunskap om det egna 

sjukdomstillståndet ökar möjligheterna till lyckad livsstilsförändring. Ökad självständighet 

är ett sätt för patienten att få en möjlighet att kunna hantera sjukdomen. Då patienter ska 

utöva ändamålsenlig egenvård behövs ett fungerande samarbete med vårdprofessionella. 

Schnor (2012) beskriver att syftet med patientutbildning är att patienter ska uppnå större 
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frihet och bli mindre beroende av hälso- och sjukvården. Ett annat syfte är att minska 

kostnaderna för hälso- och sjukvården (Schnor, 2012).  

Konklusion och kliniska implikationer 

Denna studies resultat har bidragit med kunskaper om patienters upplevelser av 

livsstilsförändringar i samband med diagnosen diabetes typ 2. Resultaten visar att de 

nödvändiga livsstilsförändringar som följer diagnosen har en stor påverkan på det dagliga 

livet i form av begränsningar och beroende av andra människor. Livsstilsförändringarna 

upplevdes tidigt i sjukdomen som svåra att genomföra och många patienter upplevde att 

det var en ständig kamp. Behovet av motivation och stöd var en stor del i resultatet och 

visade på patienternas behov. Detta blir betydelsefullt för den kliniska verksamheten då 

patienternas upplevelser av livsstilsförändringar belyses och möjliggör förståelse hos 

vårdpersonalen. I studien framkommer behovet av vidareutbildning av personal i egenvård. 

Det finns ett behov av att sjukvårdspersonal blir medvetna om dessa upplevelser för att 

kunna ge bästa möjliga omvårdnad i form av stöd och patientutbildning. Det är viktigt för 

sjuksköterskan att vara medveten om betydelsen av egenvård och därmed kunna stödja på 

ett fungerande sätt. Egenvården är inte bara viktig i behandlingen av diabetes typ 2 utan 

även grundläggande i andra sjukdomar. Det krävs stöd och motivation för att genomföra en 

förändring och det är ofta ett stort steg för individen. De nödvändiga 

livsstilsförändringarna uppfattas ofta som en pågående kamp och många patienter upplever 

press och höga förväntningar från omgivningen. Patienter som drabbats av diabetes typ 2 

kan genom självhjälp förbättra sjukdomssituationen betydligt.  

 

Denna studie fokuserar på livsstilsförändringar i samband med diagnosen diabetes typ 2 

och hur viktigt bland annat stöd, motivation och egenvård är vid en så stor förändring i 

livet. Vidare forskning inom ämnet skulle kunna vara hur livsstilsförändringar kan främjas 

vid sent skede i en diabetesdiagnos, då det fanns mest studier på hur man förebygger 

diabetes typ 2. En annan tänkbar studie skulle kunna vara att studera hur dagens 

kommunikation via internet kan vara ett hjälpbart redskap vid livsstilsförändringar när det 

gäller samtalsterapi, stöd och motivation och hur patienter upplever att få stöd via en dator 

istället för via kontakt. 
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BILAGA 

Bilaga 1.  

Översikt över artiklar som ingår i resultatet 

Författare: Ahlin, K., & Billhult, A 

Titel: Lifestyle changes – a continuous, inner struggle for women with 

type 2 diabetes: A qualitative study 

 

Årtal: 2012 

Syfte: Att beskriva hur kvinnor hanterar nödvändiga livsstilsförändringar 

på grund av en kronisk sjukdom med hjälp av diabetes som en 

modell. 

Metod: Djupintervjuer och analyser utfördes med hjälp av 

fenomenologiska idéer. 

Resultat: Det framkommer i studien att det är viktigt att sjukvårdspersonal 

behandlar kvinnor med typ 2 diabetes med stor respekt och 

förståelse för den kamp som de går igenom. Genom att vara 

medveten om den börda dessa kvinnor känner och respektera att de 

vill att deras liv ska fortsätta som förut, kan personalen hjälpa 

kvinnor att förändra deras synsätt på att leva med sjukdomen och se 

livsstilsförändringarna som en utmaning istället för ett hinder. 

 

Författare: Albarran, N.B., Ballesteros, M.N., Morales, G.G., & Ortega, M.I. 

Titel: Dietary behavior and type 2 diabetes care 

Årtal: 2006 

Syfte: Att undersöka en förändring av riskfaktorer samt hinder och 

möjliggöra en beteende förändring för patienter med typ 2 diabetes 

och deras familjer. 

Metod: Kvalitativ 

Deltagare: 

Patienter =49 Anhöriga=38 Fem möten under åtta månader. 

Resultat: Det framkom att omgivningens attityder kan vara avgörande för att 

kunna utföra en livsstilsförändring. Det framkom även att 

sjukvården och den information som ges bör förbättras för att 

kunna ge det stöd som behövs för en livsstilsförändring. 

 



 
 

Författare: Choe, M-A., Padilla G-V., Chae Y-R. & Kim, S. 

Titel: Quality of life for patients with diabetes in Korea I: the meaning of 

health-related quality of life. 

Årtal: 2000 

Syfte: Att beskriva effekterna av diabetes och betydelsen av hälsorelaterad 

livskvalitet för 22 manliga och kvinnliga patienter i Korea. 

Metod: Kvalitativ med öppna intervjufrågor. 

Resultat: Det framkom att de flesta patienter upplevde livsstilsförändringen 

som en stor kamp och kände att det var svårt att anpassa sig till det 

nya livet. De kände rädsla inför eventuella komplikationer till följd 

av sjukdomen. 

 

Författare: Handley, J., Pullon, S., & Gifford, H. 

Titel: Living with type 2 diabetes: ‘Putting the person in the pilots’ seat’ 

Årtal: 2010 

Syfte: För att bättre förstå patienternas upplevelser av typ 2-diabetes, i 

synnerhet, deras historiska och nuvarande förmåga att själv hantera 

denna sjukdom. 

Metod: Kvalitativ metod baserad på djupintervjuer med 9 deltagare, 4 män 

och 5 kvinnor. 

Resultat: Det framkom att patienter med diabetes typ 2 har svårt att anpassa 

sig till den egenvård som krävs för att hantera sjukdomen på en 

vardaglig nivå. Det framkom även att patienterna lättare tog emot 

stöd från vännerna och familjen än från sjukvårdspersonal. 

 

  



 
 

Författare: Kneck, Å., Klang, B. & Fagerberg, I. 

Titel: Learning to live with illness: experiences of persons with recent 

diagnoses of diabetes mellitus. 

Årtal: 2010 

Syfte: Att få en förståelse av hur det är att lära sig att leva med diabetes de 

två första månaderna. 

Metod: Fenomenologisk kvalitativ metod. Det gjordes 13 intervjuer.   

Resultat: Deltagarna i studien kände sig påtvingade att göra många 

förändringar. De var tvungna att planera allt de skulle göra och 

upplevde att de behövde prioritera utifrån sjukdomen. De upplevde 

att sjukdomen blev som en väckarklocka som fick dem att göra 

förändringar. Sjukvården såg de som något att luta sig mot. 

 

Författare: Korkiakangas, E., Alahuhta, M., Husman. P., Keinaanen-

Kiukaanniemi, S., Taanila, A., & Laitinen, J. 

Titel: Motivators and barriers to exercise among adults with a high risk of 

type 2 diabetes: A qualitative study. 

Årtal: 2011 

Syfte: Att beskriva motivationsfaktorer och hinder för träning bland vuxna 

med en hög risk för typ 2 diabetes. 

Metod: Kvalitativa data som samlades in från videoinspelade gruppterapi 

sessioner och analyserades med hjälp av innehållsanalys. 

Resultat: Det framkom att det upplevdes många hinder för att komma i gång 

med motion som väder/årstid, hälsoproblem, brist på tid och brist på 

intresse.  Stressen på jobbet påverkade motivationen till fysisk 

aktivitet.  

 

  



 
 

Författare: Korkiakangas, E., Taanila, A., & Keinanen- Kiukaanniemi, S 

Titel: Motivation to physical activity among adults with high risk of type 

2 diabetes who participated in the Oulu substudy of the Finnish 

Diabetes prevention study: A qualitative study. 

Årtal: 2011 

Syfte: Att beskriva drivkrafter och hinder för fysisk aktivitet hos individer 

med hög risk för typ 2 diabetes 

Metod: En kvalitativ metod och byggde på enkäter med öppna frågor  

Resultat: Det framkom att motivationsfaktorer till fysisk aktivitet är 

viktkontroll, känslor av fysisk och psykiskt välbefinnande. 

Dessutom visade det sig att sociala relationer i samband med 

motion var viktiga för att öka motivation. 

 

Författare: Lundberg, P.C., & Thrakul, S. 

Titel: Type 2 diabetes: how do Thai Buddhist people with diabetes 

practice self-management? 

Årtal: 2011 

Syfte: Att studera hur personer upplever egenvård vid diabetes typ 2 

Metod: En deskriptiv kvalitativ studie genomfördes och 30 patienter med 

diabetes, i åldern 28-79 år, deltog.  

Resultat: Det framkom att det var viktigt att vårdpersonal motiverade, gav 

stöd till egenvård och informerade patienten om hur viktig kosten 

var för livsstilsförändringen. Målet var att förebygga 

komplikationer och få patienten att uppleva hälsa och 

välbefinnande. 

  



 
 

Författare: Malpass, A., Andrews, R. & Turner, K. 

Titel: Patients with type two diabetes experiences of making multiple 

lifestyle changes 

Årtal: 2008 

Syfte: Att bedöma om patienterna upplevde fysisk aktivitet som ett stöd 

för kostförändring och vice versa. 

Metod: Kvalitativ metod med 30 intervjuer. Patienterna djupintervjuades 

under 6-9 månaders tid. 

Resultat: Det framkom i studien att en kostförändring gjorde deltagarna 

motiverade till att utföra en motionsförändring. Kunskapen och 

rädslan om vad som kunde hända med kroppen, motiverade dem 

till livsstilsförändringar. 

 

Författare: Moser, A., van der Bruggen, H., Speeuwenberg, C., & 

Widdershoven, G. 

Titel: Autonomy through identification: a qualitative study of the process 

of identification used by people with type 2 diabetes 

Årtal: 2007 

Syfte: Att klargöra processen för identifikation vid diabetes som en 

dimension av självständighet beskriven av människor med diabetes 

typ 2 

Metod: Kvalitativ, induktiv och kartläggande studie.  

De intervjuade 15 deltagare som har haft diabetes typ 2 under 1-16 

års tid. 

Resultat: Det framkom i studien att sjuksköterskan ska främja patienternas 

självständighet i egenvården genom att hjälpa dem att ta kontroll 

över sin sjukdom vilket leder till autonomi. 

  



 
 

Författare: Svenningsson, I., Marklund, B., Attvall, S., & Gedda, B. 

Titel: Type 2 diabetes: perceptions of quality of life and attitudes towards 

diabetes from a gender perspective 

Årtal: 2011 

Syfte: Att jämföra viktiga och normalviktiga personer med typ 2-diabetes, 

med fokus på deras inställning till sjukdomen, livskvalitet och 

behandling utifrån ett genusperspektiv. 

Metod: Kvalitativ där 287 personer deltog i en tvärsnittsstudie.  

Resultat: Det fram kom att det fanns en skillnad i synen på livskvalitet för 

överviktiga kvinnor med diabetes. De upplevde fler begränsningar i 

det dagliga livet på grund av fysiska och emotionella problem. 

Jämfört med normalviktiga kvinnor med diabetes upplevde 

överviktiga kvinnor mer smärta i kroppen och fick mer allvarliga 

fysiska konsekvenser.  

 

Författare: Whittemore, P., Melkus, G., & Grey, M. 

Titel: Metabolic control, self-management and psychosocial adjustment 

in women with type 2 diabetes 

Årtal: 2004 

Syfte: Att undersöka faktorer som är förknippade med metabol kontroll, 

självförvaltning och psykosocial anpassning i kvinnor med typ 2-

diabetes. 

Metod: Tvärsnittsdesign gjord med kvinnor som är diagnosticerade med 

diabetes typ 2. 

Resultat: Det framkom för att patienterna skulle kunna hålla kontroll på 

blodsockret, kosten och diabetesrelaterad symtom, var stöd och 

förtroende viktiga delar i vården. Dessutom hade kvinnor svårt att 

ha realistiska mål för motion, men berättade att de hade annan 

fysisk aktivitet. 

 

 

 


