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Abstrakt 

Bakgrund: Diabetes typ 2 är den vanligast förekommande formen av diabetes. 

Sjukdomens etiologi kan vara stigande livslängd, ärftlighet, obesitas, inaktiv livsstil, 

tobaksrökning, ökad stress samt felaktiga matvanor. Den grundläggande 

behandlingen för diabetes typ 2 är förändring av levnadsvanor. Tidigare forskning 

visar att diagnostisering av diabetes kan framkalla en ständig rädsla över 

komplikationer i relation till sjukdomen och att det därav blir svårt att känna 

livskvalitet.  
Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser av att förändra sina levnadsvanor 

vid diabetes typ 2.  

Metod: Studien har genomförts som en litteraturstudie med tio vetenskapliga 

artiklar. Samtliga artiklar är kvalitativa och kvalitetsgranskade. En integrerad analys 

utfördes enligt Kristensson (2014) beskrivning.   

Resultat: Resultatet redovisas med utgångspunkt från två huvudkategorier; 

“Hindrande faktorer och underlättande faktorer” samt sex underkategorier; 

“Känslomässiga utmaningar”, “Hindrande föreställningar”, “Begränsningar och 

krav”, “Motivation”, “Underlättande föreställningar” och “Stöd”.  

Slutsats: Majoriteten av personerna med diabetes typ 2 upplever förändring av 

levnadsvanor som ett hinder i livet. Personerna upplever flera känslomässiga 

utmaningar och viljan att förändra sina levnadsvanor påverkas av att de känner sig 

begränsade till följd av för höga krav. Personers föreställningar har en betydande 

roll vid en förändring, där “dålig” attityd är den största implikationen. Resultatet 

belyser också att motivation och stöd är betydande faktorer för att lyckas genomgå 

en förändring av levnadsvanor. En minoritet av personerna känner en tacksamhet 

och ser diabetes som en möjlighet att utveckla en mer hälsosam livsstil. 

Nyckelord 

Diabetes typ 2, egenvård, levnadsvanor, patientupplevelser, stöd.  

Tack 

Vi vill tacka vår handledare Cecilia Olin för en god handledning, god 

kommunikation samt ett gott stöd under vår uppsatsskrivning.    
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1 Inledning 

Diabetes är en ständigt växande folksjukdom. Antalet drabbade har ökat från 108 

miljoner år 1980, till 422 miljoner år 2014 (World Health Organization [WHO], 

2018) och det beräknas stiga till 624 miljoner år 2040. I Sverige har ungefär 500 

000 personer drabbats av diabetes, varav 85–90 procent av diabetes typ 2 

(Diabetesförbundet, 2017). Ett stort antal människor i Sverige har sjukdomen utan 

någon vetskap och när sjukdomen upptäcks har det i många fall redan uppstått 

komplikationer (Lindholm, 2010). Arvsanlaget spelar en stor roll i utvecklingen av 

diabetes typ 2 (Diabetesförbundet, 2017). Trots det beror i många fall ökningen på 

hur personen format sin livsstil (Sundin, 2008). Att allt fler drabbas av 

livsstilsrelaterade sjukdomar beror till stor del på deras levnadsvanor. En inaktiv 

livsstil, felaktig kosthållning, hög alkoholkonsumtion samt tobaksrökning kan leda 

till diabetes typ 2 (Folkhälsomyndigheten, 2014). Den grundläggande behandlingen 

för diabetes typ 2 är förändring av levnadsvanor (Toft, 2010). Som blivande 

sjuksköterskor är vår förhoppning att studien ska bidra till ökad kunskap och 

förståelse för den ständigt ökande patientgruppen.  

2 Bakgrund 

2.1 Diabetes typ 2 

Alvarsson et al. (2013) beskriver två typer av diabetes, diabetes typ 1 och diabetes 

typ 2. Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom och karaktäriseras av en absolut 

insulinbrist genom att kroppens immunförsvar angriper de insulinproducerande 

cellerna. Tillståndet leder till en upphörd insulinproduktion och insulinbehandling är 

nödvändigt. Diabetes typ 2 är vanligast förekommande och karaktäriseras av en 

insulinresistens. Insulinproduktionen fungerar men insulinet stimulerar inte cellerna 

till ett glukosupptag. Det föreligger flera orsaker till diabetes typ 2, exempelvis 

stigande livslängd, ärftlighet, övervikt, en inaktiv livsstil, tobaksrökning, ökad stress 

samt felaktiga matvanor. För att kunna fastställa diagnosen diabetes typ 2 mäts 

mängden glukos i blodet (plasmaglukosvärde).  
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2.1.1 Symtom och behandling 

Symtomen på diabetes typ 2 kan vara ökad törst, täta trängningar, större urinmängd, 

viktnedgång samt trötthet (Diabetesförbundet, 2017). Dessa klassiska symtom 

behöver dock inte drabba alla (Mulder, 2017). Vanligtvis kommer symtomen 

smygande och är i många fall relativt diffusa. Därav kan sjukdomen föreligga under 

flera år utan någon vetskap (Alvarsson et al, 2013). Diabetes typ 2 kan behandlas 

både farmakologiskt samt icke-farmakologiskt (Mulder, 2017). Toft (2010) 

beskriver dock att den grundläggande behandlingen är förändring av levnadsvanor. 

Detta gäller även hos de patienter som behandlas med läkemedel. Vid den 

farmakologiska behandlingen ligger fokus på att minska insulinresistensen, sänka 

glukosnivåerna i blodet samt förebygga sena diabeteskomplikationer. En icke-

farmakologisk behandling fokuserar på orsaken till diabetes, som sedan åtgärdas 

genom förändrade levnadsvanor. Ökad motion och viktnedgång kan leda till 

minskad insulinresistens vilket i sin tur minskar insulinbehovet. En förändrad 

kosthållning resulterar i att kroppen inte är i samma behov av en stor mängd insulin 

för att kontrollera blodets glukoskoncentration. Det minskar också risken för att 

drabbas av komplikationer. 

2.1.2 Komplikationer 

Diabetes typ 2 kan föranleda följdsjukdomar i kroppens olika organ. Exempel på 

dessa är hjärtsjukdom, stroke och ateroskleros. Komplikationer till följd av diabetes 

kan bland annat vara njurskador, hypertoni, retinopati samt skador på 

nervfunktionen. Personer med diabetes typ 2 kan även drabbas av akuta 

komplikationer, dessa är diabeteskoma och hypoglykemi. Det är av stor vikt att 

diabeteskomplikationer identifieras och behandlas, detta har en positiv inverkan på 

livskvalitén samt förlänger livslängden för dessa personer (Quittenbaum, 2013). 

2.1.3 Känslor och reaktioner vid diagnostisering av diabetes typ 2 

Diagnostisering av diabetes typ 2 kan framkalla flera olika känslor, exempelvis 

rädsla för sjukdomen och framtiden samt tankar på liv och död (Gabre, Wireklint 

Sundström & Olausson, 2018). Detta kan bidra till att det blir svårare att njuta av 

livet (Vicente, Candila, Gomez aguilar, Thomas, & Oliva Aviles, 2018) och att ha 

en positiv tro på framtiden (Lindh & Blomqvist, 2019), eftersom personerna har en 
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ständig rädsla över att drabbas av komplikationer (Lindh & Blomqvist, 2019; 

Vicente et al., 2018). Ett flertal personer har svårt att förstå och acceptera att 

diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som inte kommer försvinna. Vissa som 

diagnostiserats med diabetes typ 2 väljer att inte berätta detta för sin omgivning. De 

föredrar att dölja sjukdomen, detta med anledning att minimera risken för att 

omgivningen ska lägga sig i valet av livsstil. Vissa upplever också att deras diabetes 

typ 2 är något att skämmas för, då de känner mycket skuld för att ha drabbats. Vid 

diagnostisering av diabetes typ 2 reagerar vissa med att helt försöka avstå allt som 

har med diabetes att göra, medan vissa ser sitt liv med en ny identitet som enbart en 

“diabetiker”. Sedan finns det de som låter diagnosen bli en del av livet men som 

ändå ser sig själva som “normala”. Dessa personer låter inte sjukdomen styra hela 

deras liv, utan de ser diabetes som en möjlighet att ändra sina levnadsvanor till det 

bättre.  Enligt studien är det dessa som har lättare att acceptera diagnosen (Lindh & 

Blomqvist, 2019). Gabre et al. menar dock på att diagnostisering av diabetes typ 2 

även kan bidra till ett nytt sätt att se på livet och ge livet en ny mening. 

 

2.2 Levnadsvanor 

Levnadsvanor formas tidigt i livet (Rydholm Hedman, 2014). En orsak till att allt 

fler människor drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar grundas i våra 

levnadsvanor. En större del av världens befolkning ägnar i dagsläget för lite tid åt 

fysisk aktivitet, felaktig kost, hög konsumtion av alkohol samt tobaksrökning 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Gabre et al. (2018) beskriver att det vid diabetes typ 

2 är av stor vikt att det sker en förändring av levnadsvanor då det kan resultera i god 

hälsa och att det i vissa fall även är anledningen till att man överlever diabetes. 

Övervikt är en gemensam nämnare för många som drabbats av diabetes typ 2 

(Toft, 2010). Antalet överviktiga personer har fördubblats de senaste tjugo åren, 

även bland barn (Folkhälsomyndigheten, 2014). Toft beskriver att den mest 

effektiva kombinationen för en viktnedgång är minskat energiintag samt ökad fysisk 

aktivitet. Risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar ökar ytterligare vid 

användandet av tobak och skall därför undvikas. Vicente et al. (2018) nämner att 

diagnostisering av diabetes typ 2 resulterar i ett flertal förändringar. Förändringarna 

kan påverka personerna olika mycket, exempel på dessa är psykologiska-, 
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kostrelaterade- och ekonomiska förändringar. Det är av stor vikt att den drabbade 

förstår vilka levnadsvanor som orsakar diabetes och att en förändring måste ske. 

Detta kan upplevas problematiskt, då väl etablerade levnadsvanor kan vara svåra att 

bryta. Gabre et al. beskriver att vissa personer tar mer hand om sig själva efter sin 

diagnos. Innan förstod de inte att deras befintliga levnadsvanor kunde leda till 

diabetes. 

2.2.1 Kost 

Tjugo procent av Sveriges befolkning beräknas ha ohälsosamma matvanor. Detta 

ökar risken för sänkt livskvalité, sjukdom och en förtidig död. En kvalificerad 

rådgivning om ohälsosamma matvanor bör därför ges till personer med diabetes typ 

2 (Adolfsson Thors, 2012). En god kunskap om kosten är en avgörande faktor hos 

dessa personer eftersom kosten påverkar kroppens blodsockernivå (Aas, 2013). 

Quittenbaum (2013) menar att en sund kost bidrar till en metabol kontroll, en 

stabilare glukosnivå samt förebygger sena diabeteskomplikationer. Aas belyser även 

att våra matvanor påverkas av olika vanor, traditioner, ekonomi, tillgänglighet samt 

tid. Därför är det viktigt att hitta en balans för att inta en sund kost utan att påverka 

de grundläggande behoven att kunna välja mat utifrån önskemål, tillgänglighet och 

tradition. En kontrollerad kosthållning är viktig eftersom kroppen inte kan 

kompensera för en stor mängd socker på samma vis som hos en person utan 

diabetes. För ett gynnsamt resultat bör energiintaget individanpassas. 

2.2.2 Fysisk aktivitet 

Toft (2010) beskriver att fysisk aktivitet finns i många olika former i det vardagliga 

livet. Allt från vardagsmotion till konditionsträning eller styrketräning. Mulder 

(2017) förklarar att en ökning av fysisk aktivitet har en positiv påverkan på 

personens psykiska hälsa samt de patofysiologiska faktorerna vid diabetes typ 2. 

Regelbunden fysisk aktivitet leder till minskad insulinresistens och ökad 

blodcirkulation i muskulaturen vilket stimulerar glukosupptaget. 
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2.3 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans arbete grundar sig i International Council of Nurses (ICN) etiska 

kod. Koden utgår ifrån de mänskliga rättigheterna med mål att ge god omvårdnad. 

Omvårdnaden ska ske med ett respektfullt bemötande oavsett personens bakgrund 

och livssituation (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). För att individanpassa 

omvårdnaden behövs kunskap om personens situation och upplevelse (Florin, 

2019). Genom utbildning och information om vilka risker vissa levnadsvanor 

medför, utvecklas personens kunskap om sjukdomen (Ringsberg, 2019).  Enligt 

Wikblad (2012) har sjukvården länge kännetecknats av “compliance” som betyder 

följsamhet, vilket innebär att vårdpersonalen rekommenderar vad som bör förändras 

och personen förväntas göra det som sagts. Trots det menar Wikblad att detta 

koncept inte fungerar i 50–60% av fallen. I Rivellese et al. (2007) studie framgick 

ett liknande resultat, där enbart 3 procent av deltagarna följde rekommendationerna 

från vårdpersonalen. Istället används alternativet “empowerment”.  

Begreppet empowerment motsvarar det svenska ordet egenmakt, vilket innebär 

att personen ska känna att den har kontroll över sin situation (Elgán, 2019). Enligt 

Toft är empowerment ett centralt begrepp vid vård av diabetes. Detta innefattar ett 

betydelsefullt samarbete mellan den drabbade och vårdpersonal i syfte att stärka 

motivation och kunskap för sin egenvård och sjukdom. 

Empowerment kan tillämpas genom hälsocoachande samtal för att öka personens 

hälsa (Elgán, 2019). Ett exempel är motiverande samtal, där syftet är att öka 

personens motivation att genomföra en livsstilsförändring som bidrar till bättre 

hälsa (Farbring och Rollnick, 2015).  

 

3 Teoretisk referensram 

Diagnostisering av diabetes typ 2 medför att nya rutiner uppkommer som kan 

påverka personens egenvård, exempel på en sådan rutin är blodsockermätning. Det 

är viktigt att personen kan tolka resultatet och därefter agera (Diabetesförbundet, 

2017). Enligt Vicente et al. (2018) är fokus vid egenvård att personen utvärderar 

tidigare levnadsvanor, för att sedan jämföra med hur man vill att det ska och bör se 
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ut i framtiden. Denna process kan framkalla blandade känslor och många patienter 

med diabetes önskade att de åtgärdat sin livsstil tidigare, eftersom det kunde lett till 

att sjukdomen aldrig uppstått. Grunden för en optimal egenvård är tryggt 

bemötande, god kommunikation, individanpassad vård (Audulv 2019), kunskap, 

stöd (Wikblad, 2012) samt att stärka personens motivation (Toft, 2010). Gabre et al. 

(2018) beskriver att egenvård kan bestå av att koppla av och fokusera på annat än 

sin diabetes för en stund. Det kan vara mycket påfrestande att enbart tänka på sin 

diabetes då det i många fall är psykiskt jobbigt att få diagnosen. Personen måste 

alltså distansera sig emellanåt från sin sjukdom.  

3.1 Orems egenvårdsteori 

Enligt Lindell och Olsson (1993) inriktar sig Dorothea Orems egenvårdsmodell på 

individens egen förmåga att utföra egenvård. Egenvård definieras som praktiska 

aktiviteter som utförs i syfte att bibehålla hälsa och välbefinnande. Enligt Kirkevold 

(2000) beskriver Orem i sin teori att omvårdnaden ersätter personens egenvård när 

denne inte själv har förmågan att upprätthålla hälsa. Målet med omvårdnaden är att 

hjälpa patienten till att själv hantera sin egenvård.  

Det är av stor vikt att individen själv utför hälsofrämjande aktiviteter för att 

uppnå hälsa. Individens egen förmåga till egenvård är den centrala delen i Orems 

egenvårdsmodell och inkluderar både den fysiska, psykiska och sociala förmågan 

(Lindell & Olsson, 1993). Enligt Kirkevold belyser Orem i sin teori att ålder, 

hälsotillstånd, kulturella aspekter, erfarenheter, resurser, motivation, utbildning och 

kunskap påverkar förmågan till egenvårdskapacitet.  

Om individen har svårigheter i sin egenvård kan familj, vänner eller 

arbetskamrater vara till stor hjälp (Lindell & Olsson, 1993). Enligt Kirkevold menar 

Orem att målen vid omvårdnad är att hjälpa patienten agera så pass självständigt 

som möjligt. Om personen själv inte kan sköta sin egenvård så ska antingen 

anhöriga eller personal hjälpa denne person, med mål att personen ska vara så pass 

självständig som möjlig. Det är av vikt att personen får bidragande hjälp till få 

motivation och vilja för att utföra sin omvårdnad och egenvård. Detta kan ske 

genom att personen vägleds, ges stöttning och undervisning, samt att en miljö 

skapas där utveckling är möjlig. Personens behov av stöd är beroende på den 

individuella situationen. Det är av vikt att varje individuell person får den hjälp som 



 

7(31) 

 

personen är i behov av. Det personen kan göra, det ska personen själv få göra. En 

person kan vara oförmögen att utföra någon som helst egenvårdsåtgärd medan en 

annan person enbart behöver hjälp med egenvård under vägledning. Orem menar på 

att målet är att varje person ska utvecklas på ett sådant sätt så att personen till slut 

själv har möjlighet att tillgodose det egna egenvårdsbehovet. 

4 Problemformulering 

Allt fler människor världen över drabbas av diabetes typ 2. Den grundläggande 

behandlingen för diabetes typ 2 är förändring av levnadsvanor, då levnadsvanor i 

många fall är orsaken till att sjukdomen uppstår. En större del av världens 

befolkning ägnar i dagsläget för lite tid åt fysisk aktivitet, felaktig kost, hög 

alkoholkonsumtion samt tobaksrökning. Diagnostisering av diabetes kan påverka 

personens egenvård. För att få en optimal egenvård behöver personer med diabetes 

typ 2 få kunskap, stöd, individanpassad vård samt motivation, dels för att förebygga 

komplikationer vid en befintlig sjukdom men också för att undvika att sjukdomen 

överhuvudtaget uppstår. Det är av stor vikt att det skapas ett betydelsefullt 

samarbete mellan den drabbade och vårdpersonal i syfte att stärka motivation och 

kunskap för personens egenvård samt sjukdom. Omvårdnadens mål är att personen 

ska bli så självständig som möjligt. Vid behov är det av vikt att både vårdpersonal 

och omgivningen visar sitt stöd genom att vägleda personen till att bli så 

självständig som möjligt.  Målet är att personen ska utvecklas så denne kan 

tillgodose sitt egna egenvårdbehov. Tidigare forskning visar att följsamheten i 

vården inte fungerar i 50–60% av fallen, det vill säga personerna följer inte 

vårdpersonalens rekommendationer kring vad som bör förändras. Därför är det av 

stor betydelse att sjuksköterskan har en bred kunskap och förståelse om personens 

situation och dennes upplevelse. Detta leder till att sjuksköterskan, på ett bättre sätt, 

kan bidra med hjälp att öka motivationen till förändring samt att personen på så vis 

vill behålla den nya hälsosamma livsstilen.  



 

8(31) 

 

5 Syfte 

Syftet var att belysa personers upplevelser av att förändra sina levnadsvanor vid 

diabetes typ 2.  

6 Metod 

Designen som genomförts i detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie. 

En litteraturstudie är enligt Kristensson (2014) en studie av vetenskaplig litteratur. 

Den systematiska processen ökar studiens kvalité och trovärdighet. Inledningsvis 

formulerade vi ett syfte. Därefter utfördes en systematisk litteratursökning för att 

finna lämplig litteratur kopplat till syftet. Sedan granskades utvald litteratur och 

sammanställdes. Vi valde en induktiv ansats då detta svarar på syftets perspektiv. 

Vid en induktiv ansats utgår man enligt Kristensson från delarna till helheten.  

6.1 Datainsamling 

Datainsamlingen för de vetenskapliga artiklarna har utförts på databaserna Cinahl 

och PsycINFO. Databaserna valdes ut för att finna tidskrifter inom omvårdnad. För 

att använda relevanta sökord, utgick vi ifrån tre specifika huvudämnen ur syftet: (1) 

patientens upplevelser, (2) diabetes typ 2 samt (3) levnadsvanor/livsstil. 

Sökstrategin omfattade både fritextsökning och ämnesord. Sökningen utfördes med 

hjälp av de booleska sökoperatorerna OR och AND. För att hitta synonymer till 

sökorden användes sökoperandan OR och för att kombinera blocken med varandra 

användes sökoperandan AND, detta med anledning att generera en bredare sökning 

(Kristensson, 2014). Därefter gjordes en blocksökning mellan de olika 

huvudämnena. Inklusions- och exklusionskriterier valdes sedan ut. 

  

Sökningen i Cinahl såg ut på följande sätt: Block 1 innehöll orden “diabetes type 2” 

OR “type 2 diabetes” OR “diabetic patients” OR “diabetes mellitus, type 2”. Block 

2 innehöll orden “Experience” OR “attitude” OR Attitude to illness” OR “patient 

attitudes” OR  “life experience”. Block 3 innehöll orden ”life style” OR “life style 

changes” OR “behavioral changes” OR “daily living” OR “quality of life” OR 

“diet” OR “physical activity”. Block 4 innehöll ordet “qualitative”. Blocken 
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kombinerades med varandra med hjälp av sökoperandan AND. Därefter 

inkluderades Peer Reviewed samt tidsperioden 2010–2019. Se bilaga 1. 

 

Sökningen i PsycINFO såg ut på följande sätt: Block 1 innehöll orden “diabetes 

type 2” OR “type 2 diabetes” OR “diabetic patients” OR “diabetes mellitus”. Block 

2 innehöll orden “Experience” OR “attitude” OR “experiences events” OR 

“Attitude formation” OR “client attitudes” OR “life experience”. Block 3 innehöll 

orden ”lifestyle” OR “lifestyle changes” OR “daily life” OR “diet” OR “physical 

activity”. Blocken kombinerades med varandra med hjälp av sökoperandan AND. 

Därefter inkluderades Peer Reviewed samt tidsperioden 2010–2019. Se bilaga 2.    

6.2 Urval 

Urvalet bestod av 10 artiklar från databaserna Cinahl och PsycINFO. De 

avgränsningar som valdes ut i databaserna inkluderade artiklar som var kvalitativa, 

Peer Reviewed samt publicerade mellan år 2010–2019. Därefter genomfördes en 

manuell gallring av våra valda exklusions- och inklusionskriterier.  

Vi exkluderade artiklar som inte utgick ifrån ett patientperspektiv och vi 

inkluderade artiklar där de medverkande skulle ha en fastställd diagnos av diabetes 

typ 2, etiskt godkända samt publicerade på engelska.  

 

Våra sökningar resulterade i 293 träffar i Cinahl och 138 i PsycINFO. Efter denna 

sökträff utförde vi en kritisk granskning av samtliga artiklarna enligt Kristensson 

(2014) beskrivning. Kristensson menar att det är viktigt att varje steg dokumenteras. 

Först läste vi alla titlar som vår sökning resulterade i. Därefter valdes lämpliga 

artiklar ut för en granskning av abstrakt, för att sedan välja ut de som var relevanta 

för studiens syfte. De utvalda artiklarna lästes därefter i fulltext. Artiklarna som 

fortfarande ansågs relevanta granskades då via en granskningsmall. Antalet artiklar 

som granskades från Cinahl var 10 stycken respektive 5 stycke från PsycINFO.  

6.2.1 Kvalitetsgranskning 

Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna användes Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. Granskningen utfördes enskilt för att sedan diskutera varandras 

resultat och därefter utfördes ytterligare en granskning på de artiklar där vi hade 
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olika resultat. Detta innebär att vi poängsatte artiklarna enligt kriterierna i 

granskningsmallen, där maxpoängen var 48 poäng. Totalpoängen omvandlades till 

procentform för att kunna användas i en tregradig skala. Därefter klassificerades 

kvaliteten på artiklarna utifrån skalan. Grad 1 (80–100%), grad 2 (70–79 %) och 

grad 3 (60–69%). Vi använde artiklar som klassificerades till grad 1 och grad 2. 

Artiklar av grad 3 valdes bort, vilket innebär att kvalitetsgranskningen resulterade i 

att 5 artiklar föll bort på grund av för låg kvalitét. Av de 10 utvalda artiklarna bestod 

5 av grad 1 och 5 av grad 2. Dessa artiklar har redovisats i en artikelmatris. Se 

bilaga 3.  

6.3 Dataanalys 

Efter kvalitetsgranskningen utfördes en integrerad analys av artiklarnas resultat med 

utgångspunkt från Kristensson (2014) beskrivning. En integrerad analys innebär 

enligt Kristensson att det sker en analys av texten, där likheter och skillnader ska 

identifieras. Målet med analysen är att finna olika kategorier utifrån texten.  

 

Vi började den integrerade analysen med att var för sig analysera de utvalda 

artiklarna, genom att identifiera likheter och skillnader från artiklarnas resultat som 

svarade till studiens syfte. I det andra steget fördes en gemensam diskussion där 

respektive tankar kring texten togs upp. I det tredje steget sammanställdes alla fynd 

för att sedan kodas enskilt av författarna. I det fjärde steget diskuterade vi respektive 

koder för att sedan tillsammans formulera fram underkategorier utifrån de 

identifierade fynden. Slutligen diskuterades huvudkategorierna fram och de 

identifierade fynden sammanställdes under varje specifik underkategori respektive 

huvudkategori. Analysen resulterade i två huvudkategorier och sex underkategorier. 

Huvudkategorierna är; ”Hindrande faktorer” och “Underlättande faktorer”. 

Underkategorierna; “Känslomässiga utmaningar”, “begränsningar och krav” och 

“hindrande föreställningar” tillhör huvudkategorin “Hindrande faktorer”. 

Underkategorierna; ”Motivation”, ”Stöd” och “underlättande föreställningar” 

tillhör huvudkategorin “Underlättande faktorer”. Se bilaga 4. 
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6.4 Forskningsetiska aspekter 

Kristensson (2014) beskriver att forskningsetiskt ställningstagande är viktigt vid en 

litteraturstudie. Detta innebär att författarna granskar etiken i de utvalda artiklarna. 

Det är ett krav att deltagarna i en studie ska informeras om att deltagandet är 

frivilligt och ej bindande, det krävs även en underskrift om att de vill medverka. Det 

är av vikt att vinsten med forskningen väger över risken för skada. 

Helsingforsdeklarationen utvecklades år 1964 och detta styrdokument fokuserar på 

medicinsk forskning där människor medverkar. Exempel på punkter som ingår är 

deltagarnas integritet, att deltagarna ingetts information, deltagarnas autonomi samt 

att studie är etiskt godkänd av en kommitté. I denna studie har författarna 

säkerhetsställt att artiklarna tydliggjort etiska överväganden genom att de är 

godkända av en etiskt godkänd kommitté. Författarna har refererat korrekt enligt 

APA, inte undanhållit information från de funna artiklarna samt inte utfört en fri 

tolkning av det funna resultatet. 

7 Resultat 

Efter att analysen var genomförd återfanns två övergripande huvudkategorier: 

Hindrande faktorer och underlättande faktorer. Huvudkategorierna har tre specifika 

underkategorier vardera som i resultatet presenteras i underrubriker, se tabell 1 

nedan.  

 

Tabell 1. Huvudkategorier och underkategorier  

Kategorier Underkategorier 

Hindrande faktorer - Känslomässiga utmaningar 

- Begränsningar och krav 

- Hindrande föreställningar 

Underlättande faktorer - Motivation 

- Stöd 

- Underlättande föreställningar 
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7.1 Hindrande faktorer 

7.1.1 Känslomässiga utmaningar 

Diagnostisering av diabetes typ 2 kan leda till negativa känslor över framtiden vilket 

kan resultera i en utmaning vid förändring av levnadsvanor (Carolan, Holman & 

Ferrari, 2015; Ågård, Ranjbar & Strang, 2016). Förändrade levnadsvanor upplevs 

som orättvist, svårt (Ahlin & Billhult, 2012; Ågård et al., 2016) och ett hot mot 

livskvalitén (Sebire et al., 2018). När förändringen inte lett till ett önskat resultat 

resulterar det i en besvikelse (Carolan et al., 2015; Booth, Lowis, Dean, Hunter & 

Mckinley, 2013) samt ångest och hög press (Ahlin & Billhult, 2012). Enligt Mogre, 

Johnson, Tzelepis & Paul (2016) upplever personerna att det oönskade resultatet i 

sin tur kan leda till svårigheter att uppfatta de positiva effekterna som förändringen 

för med sig. 

Personerna kände en oro över vilka riktlinjer som ska följas eftersom det upplevs 

svårt att komma ihåg och bearbeta all kunskap de fått kring sjukdomen (Booth et al., 

2013). De uttrycker också att de har en kunskapsbrist för hur blodsockervärdet 

påverkas av träning och matvanor, vilket leder till en känsla av osäkerhet kring 

kroppen och dess reaktioner (Blomqvist et al., 2018). Majoriteten av deltagarna 

upplever att förändrade kostvanor är den mest utmanande förändringen (Mogre et 

al., 2019; Booth et al., 2013) samt att det är svårt att följa den rekommenderade 

kosten (Hushie, 2019; Mathew, Gucciardi, De Melo & Barata, 2012; Abuelmagd, 

Osman, Håkonsen, Jenum & Toverud, 2019; Ahlin & Billhult, 2012), vilket orsakar 

stress (Abuelmagd et al., 2019; Ahlin & Billhult, 2012). Det är en stor utmaning i att 

behöva ersätta en kost de tycker om mot en ny kost de tycker mindre om (Booth et 

al., 2013; Mathew et al., 2012; Mogre et al., 2019; Abuelmagd et al., 2019) eftersom 

den upplevs vara smaklös (Abuelmagd et al., 2019). Vid sociala tillställningar där 

alternativet ”sockerfritt” erbjuds beskriver personerna att detta ger upphov till en 

tvivelaktig och plågsam känsla. Personerna upplever sig inte passa in och känner en 

ensamhet (Ahlin och Billhult, 2012). Blomqvist et al. belyser att personerna med 

diabetes typ 2 även upplever det svårt att hantera omgivningens attityder, 

kommentarer och reaktioner på deras sätt att leva, vilket leder till att personerna 

undviker att be om hjälp eftersom det känns obekvämt och problematiskt. Hushie 
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beskriver upplevelser av rädsla över att bli en belastning för sin familj vid 

förändring av levnadsvanor, vilket resulterar att ingen förändring sker. 

7.1.2 Begränsningar och krav 

Förändrade levnadsvanor vid diabetes typ 2 kan upplevas som en begränsning i livet 

(Carolan et al., 2015; Sebire et al., 2018). I många fall känner sig personerna 

pressade och stressade över att det finns för många krav att uppnå, vilket resulterar i 

att de utformar bortförklaringar för att inte genomgå en förändring (Ahlin & 

Billhult, 2012; Carolan et al., 2015; Sebire et al., 2018). Personer med diabetes typ 2 

beskriver att förändringar kring den fysiska aktiviteten uteblir när förväntningarna 

är för höga (Ahlin & Billhult, 2012). Tidigare sjukdomar (Mogre et al., 2019; Booth 

et al., 2013), hög ålder eller smärtor upplevs vara hinder vid försök till förändring av 

fysisk aktivitet (Mogre et al., 2019). Deltagarna i Abuelmagd et al. (2019) studie 

upplever att deras okunskap kring fysisk aktivitet är stor. De anser att förändring 

kring kosten som viktigare och positivare än vid den fysiska aktiviteten. Det visade 

sig att enbart ett få antal förstår innebörden av fysisk aktivitet vid diabetes. De anser 

att de inte har tillräckligt med kunskap för att utföra fysisk aktivitet på ett 

tillfredsställande sätt (Abuelmagd et al., 2019). Tidsbrist har också visat sig vara en 

gemensam faktor som upplevs påfrestande genom att orsaka en svårighet i ett 

regelbundet matintag (Ahlin & Billhult, 2012; Blomqvist et al., 2018) och en 

svårighet i att hålla sig till sitt kostschema (Carolan et al., 2015). Ett stort antal 

personer upplever att den nya kosten leder till ett begränsat levnadssätt (Booth et al., 

2013; Carolan et al., 2015; Sebire et al., 2018; Ågård et al., 2016). Booth et al., 

Blomqvist et al., Hushie (2019) och Mathew et al. (2012) beskriver att personerna 

med diabetes typ 2 upplever att sociala tillställningar påverkar hanteringen av sin 

nya livsstil på ett negativt sätt. Det erbjuds frestelser som är svåra att motstå, vilket 

leder till en svårighet i att följa rekommendationer och därmed bibehålla en 

hälsosam kost. 

Personerna upplever att den restriktiva dieten fråntar möjligheten för spontana 

beslut eftersom att de inte kan välja fritt vad de vill äta. Detta resulterar i att de 

undviker sociala sammanhang eftersom det finns en risk att frångå 

rekommendationerna (Carolan et al., 2015). I vissa fall har det visat sig att familjen 

även kan hindra förändringsprocessen på grund utav att de insisterar på att inte 
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anpassa sig till de behov som personen har (Abuelmagd et al., 2019; Blomqvist et 

al., 2018; Hushie, 2019). Specifika måltider behövs förberedas till både sig själv och 

familjen, vilket personerna upplever som omständigt (Abuelmagd et al., 2019; 

Blomqvist et al., 2018) och isolerande (Mathew et al., 2012). Detta leder till att 

anhöriga och deras handlingar används som en ursäkt för att kunna fortsätta med 

ohälsosamma vanor (Ahlin & Billhult, 2012). 

7.1.3 Hindrande föreställningar 

Inställningen till en förändring anses vara beroende av olika omständigheter och 

dilemman i livet. Många personer upplever att andra människor i världen har det 

mycket värre och att deras tillstånd därav inte är lika allvarligt eller viktigt (Ågård et 

al., 2016). Vissa personer upplever att det är förutbestämt att de drabbats av diabetes 

typ 2, vilket leder till att de inte anser sig vara ansvariga för sitt tillstånd. De är 

övertygande om att det inte är någon mening att påverka sjukdomen och förändra 

sina levnadsvanor (Ahlin & Billhult, 2012; Carolan et al., 2015; Ågård et al., 2016). 

Likaså gäller om det inte finns några symtom från sjukdomen, då upplever 

personerna inte att det är meningsfullt med en förändring (Mogre et al., 2016). Vissa 

anser sig vara lata, ovilliga (Ågård et al., 2016) och ointresserade av sin diagnos. De 

belyser att de generellt sett hade en dålig inställning till att ta hand om sig själva 

redan innan diagnosen. Personerna upplever att de kommer dö oavsett om de 

genomgår en förändring eller inte (Ågård et al., 2016; Mogre et al., 2019). Många 

upplever att dessa argument och ursäkter resulterar i att de fortsätter med de 

ohälsosamma levnadsvanorna, (Ågård et al., 2016; Mogre et al., 2019; Ahlin & 

Billhult, 2012) vilket i sin tur orsakar dåligt samvete (Ahlin & Billhult, 2012). 

Deltagarna i Carolan et al. studie menar på att de har ett egenansvar vid förändring 

av levnadsvanor. Personerna beskriver en föreställning om att de är ensamma i sin 

diabetes. Oavsett hur mycket stöd och support de får anser de att allt ansvar ändå 

enbart ligger hos dem. Detta resulterar i känslor som utanförskap och hjälplöshet.  

I flera studier framgår det att personerna upplever den nya kosten som enformig 

(Booth et al., 2013), komplicerad, jobbig (Booth et al., 2013; Blomqvist et al., 2018; 

Mathew et al., 2012; Mogre et al., 2019; Ågård et. al 2016) och tråkig, vilket leder 

till att en förändring inte känns tilltalande (Booth et al., 2013; Ågård et al., 2016). 

Vid förändring av fysisk aktivitet anser sig vissa vara för trötta för denna åtgärd. De 
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upplever även att behovet av fysisk aktivitet uppfylls när att de tar hand om sina 

barn, utför hushållsarbete eller rörelserna som utförs när de ber (Abuelmagd et al., 

2019). 

7.2 Underlättande faktorer 

7.2.1 Motivation 

Personer med diabetes typ 2 menar att motivation är av stor betydelse vid förändring 

av levnadsvanor. (Abuelmagd et al., 2019; Blomqvist et al., 2018; Booth et al., 

2013; Sebire et al., 2018). Vissa anser sig finna motivation vid upplevelsen av att 

känna sig hälsosam, viljan av att inte bli sjukare eller drabbas av sena 

diabeteskomplikationer. De beskriver också att de motiveras genom rädslan för att 

bli påkommen av att inte ha lyckats följa rekommendationerna och de uppsatta 

målen (Abuelmagd et al., 2019; Blomqvist et al., 2018; Booth et al., 2013; Sebire et 

al., 2018) eller genom rädslan över att drabbas av komplikationer till följd av att inte 

utföra en förändring. Personerna upplevde dock att rädslan över att känna skuld gav 

större motivation än rädslan över vilka komplikationer som en avsaknad förändring 

kan ge (Seibre et al., 2018). Familjen anses också, i många fall, vara en bidragande 

faktor för att finna motivation och vilja att förändra. Det upplevs betydelsefullt att få 

tillbringa tid med familjen och få vara en del av familjens framtid, detta resulterar i 

att motivationen kvarhålls (Booth et al., 2013; Carolan et al., 2015; Sebire et al., 

2018). Personer i Blomqvist et al. studie menar även på att vårdpersonal i många 

fall kan bidra till en ökad motivation. Dock anser vissa att vårdpersonal kan bidra 

till att motivationen hindras, personerna anser att de borde uttryckt sig annorlunda 

vid informationen kring diabetes. Istället för att ge information om vad som måste 

ske så bör istället rekommendationer ges. De beskriver att detta resulterar i större 

motivation att genomföra en förändring. 

7.2.2 Stöd 

En faktor som är betydelsefull och upplevs underlätta förändringen av levnadsvanor 

vid diabetes typ 2 är stöd, både från familj, vårdpersonal och stödgrupper 

(Blomqvist et al., 2018; Booth et al., 2013; Sebire et al., 2018; Hushie, 2019; Mogre 

et al.,2019; Mathew et al., 2012; Carolan et al., 2015). För att lyckas genomgå en 
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förändring upplevs uppmuntran (Booth et al., 2013; Carolan et al., 2015; Sebire et 

al., 2018) samt förtroende (Blomqvist et al., 2018) från omgivningen vara av stor 

betydelse (Blomqvist et al., 2018; Booth et al., 2013; Carolan et al., 2015; Sebire et 

al., 2018). Vårdpersonalens stöd beskrivs som en betydelsefull faktor eftersom de 

bidra med hjälp att finna och bibehålla viljan att förändra, därav uttrycker 

personerna en rädsla och oro för att de ska gå miste om detta stöd (Sebire et al., 

2018). Familjestödet har också uttryckts vara en viktig del i hanteringen av nya 

riktlinjer och vanor (Hushie, 2019). Ett otillräckligt stöd från både vårdpersonal och 

familjen innebär att personerna känner sig uppgivna och tappar viljan att genomgå 

en förändring (Hushie, 2019; Mogre et al., 2019; Sebire et al., 2018). Enligt 

deltagarna i Hushie och Mathew et al. studie förenklar familjen, i många fall, 

förändringen av levnadsvanor vid diabetes typ 2. De anpassar sig efter personens 

behov och livsstil samt hjälper personerna att hålla sig till rekommendationerna. 

7.2.3 Underlättande föreställning 

Personer med diabetes typ 2 beskriver att det krävs ett egenansvar vid förändring av 

levnadsvanor, utan egenansvar försvåras processen (Carolan et al., 2015; Sebire et 

al., 2018; Ågård et al., 2016; Hushie, 2019). Självförtroende (Blomqvist et al., 

2018), ett positivt tankesätt, envishet och en vilja (Sebire et al., 2018) upplevs även 

de vara viktiga och avgörande faktorer (Sebire et al., 2018; Blomqvist et al., 2018) 

En del av deltagarna i studien beskrev en tacksamhet över att ha diagnostiserats med 

diabetes typ 2. De ser diabetes som en möjlighet att få kunskap för att på så sätt 

förbättra hälsan (Carolan et al., 2015).  I Sebire et al. och Booth et al. (2013) studie 

beskriver personer med diabetes typ 2 att förändring av fysisk aktivitet lett till flera 

positiva upplevelser. Personerna beskriver att de känner sig mer hälsosamma men 

även att deras livskvalité och välmående förbättras.  
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Vi valde att utföra en kvalitativ litteraturstudie. Detta för att vi ville undersöka 

personers upplevelser av att förändra sina levnadsvanor vid diabetes typ 2. 

Kristensson (2014) beskriver att en kvalitativ metod kan tillämpas när studiens syfte 

fokuserar på människors upplevelser, tankar eller erfarenheter. Därför hade studien 

också kunnat genomföras som en kvalitativ intervjustudie. Vi ansåg att detta inte var 

lämpligt till vår studie då det inte var tillåtet att intervjua patienter, samt på grund av 

att denna metod är tidskrävande och att vi ansåg att vi inte hade tillräckligt med tid. 

Valet av litteraturstudie möjliggjorde att syftet kunde studeras på en global nivå, 

vilket vi anser är en styrka.  

8.1.1 Datainsamling 

Vi valde att använda databaserna Cinahl och PsycINFO eftersom dessa fokuserar på 

omvårdnad, vilket är lämpligt för vårt syfte och därmed ökar trovärdigheten för vårt 

resultat. Vi anser även att tillförlitligheten för vår studie ökade genom att vi använde 

två databaser istället för enbart en. Detta resulterar i ett bredare resultat och risken 

att missa relevanta artiklar minimeras. Till en början sökte vi efter artiklar med 

fritextord och de booleska sökoperanderna. Detta resulterade i ett alltför stort och 

brett sökresultat. Detta kunde ha lett till att relevanta artiklar som svarade på vårt 

syfte riskerade att förbises. Efter handledning av sökstrategi kombinerades 

sökningen med både fritextord, booleska sökoperander samt ämnesord, vilket gav 

oss ett mer avgränsat och relevant sökresultat. Enligt Kristensson (2014) är det en 

fördel att använda ämnesord vid sökningen eftersom det leder till ett mer specifikt 

sökresultat. Under sökprocessen så hade vi dock i åtanke att vara uppmärksamma på 

att sökresultatet inte fick bli för smalt. Till en början upplevde vi en utmaning i att 

hitta rätt typ av sökord för att få artiklar som svarade till vårt syfte, det vill säga 

artiklar som innehöll patienternas beskrivning av sina upplevelser. I vår slutgiltiga 

sökning anser vi att vi åstadkom detta, då vi fann relevanta artiklar som svarade på 

studiens syfte. Ett par artiklar som innehöll vårdpersonalens beskrivning av 

patienternas upplevelse fanns dock fortfarande kvar bland sökträffarna, dessa valdes 

bort manuellt. En av dessa var studien av Mogre, Johnson, Tzelepis och Paul (2019) 
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och denna artikel valdes trots detta att tas med i resultatet, eftersom vi ansåg att 

artikeln innehöll viktig och relevant fakta som vi inte ville gå miste om. Under 

analysprocessen fokuserade vi på upplevelserna från personer med diabetes typ 2 

och valde bort vårdpersonalens beskrivning. Detta kan ses som en svaghet då risken 

för misstolkning finns och att vi trots det råkat få med vårdpersonalens beskrivning. 

Vi valde dock att analysera denna artikel extra noga för att minimera denna risk.  

 

Vid sökning av artiklar användes både exklusions- och inklusionskriterier. Vi valde 

också att använda oss av artiklar som publicerats under de senaste 10 åren eftersom 

detta resulterar i aktuell forskning, dock kan detta ha lett till en begränsning av antal 

artiklar. Kvantitativa artiklar valdes bort då de enligt Kristensson (2014) fokuserar 

på objektivitet och standardiserade mätmetoder, fokuset ligger där på att mäta och 

undersöka kontinuiteten av det dom undersöks. Kristensson menar även på att 

kvalitativa studier fokuserar på personens upplevelser och tolkning av sitt tillstånd. 

Kvalitativ forskning går inte ut på att generalisera på ett sådant sätt som kvantitativ 

forskning gör. Fokuset i kvalitativ forskning är istället att nå en djupare och 

detaljerad beskrivning. Vi ansåg att de kvalitativa artiklarnas resultat kunde bidra 

till bredare och aktuell information för studiens syfte. Därav valde vi att exkludera 

de kvantitativa artiklarna, detta kan ses som en svaghet då studiens resultat kan ha 

påverkats. Under sökningsprocessen fann vi artiklar som innefattade både diabetes 

typ 2 och andra kroniska sjukdomar. Dessa valde vi att exkludera vilket kan ha lett 

till att vi förlorat artiklar med relevant information. Att artiklarna även skulle 

inkludera enbart ett engelskt språk kan ses som en svaghet eftersom vi därmed 

exkluderar artiklar på vårt modersmål, svenska. Efter en granskning av vår sökning, 

fann vi att inga artiklar i våra sökträffar var skrivna på svenska, vilket innebär att 

detta kriterium inte påverkade resultatet. Majoriteten av artiklarna är publicerade 

inom en femårsperiod, vilket vi anser styrker denna studie då de innehåller relevant 

och aktuell forskning.  

 

Artiklarna som vi fann var från Sverige, Kanada, Ghana, Australien, England, 

Norge och Iran. Vi anser att det är en styrka att artiklarna har en global bredd, att vi 

hämtat information från flera olika delar i världen, vi menar på att detta leder till att 
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överförbarheten kring vårt resultat ökar. Trots att det finns kulturella skillnader 

mellan de olika länderna så tydliggör vårt resultat att personer med diabetes typ 2 

upplever sin sjukdom på ett liknande sätt.  

8.1.2 Kvalitetsgranskning 

De valda artiklarna behöver enligt Kristensson (2014) genomgå en kritisk 

granskning för att identifiera om artiklarna är av hög eller låg kvalité. Vi valde att 

tillämpa Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall vid vår kvalitetsgranskning, 

då den hade ett tydligt graderingssystem samt förutbestämda poäng på de olika 

frågeställningarna. Totalpoängen för artikeln omvandlades till procentform för att 

kunna appliceras i en tregradig skala. Detta ansåg vi har stärkt tillförlitligheten i 

granskningen eftersom vi inte behövde tillämpa en personlig värdering i hur 

frågorna skulle poängsättas och därefter graderas. En enskild granskning av 

artiklarna utfördes, sedan jämförde vi våra respektive granskningsmaterial med 

varandra för att ytterligare styrka kvalitén. Vid vår jämförelse med varandras 

resultat fann vi att vi hade klassificerat tre artiklars kvalité olika, vilket ledde till att 

vi gjorde en gemensam granskning av dessa artiklar för att försäkra oss om att det 

blev en korrekt bedömning av kvalitén. Efter vi utfört en kvalitetsgranskning av 

respektive artikel behövde vi tillämpa en värdering vid valet av vilka artiklar, utifrån 

skalan, som skulle ingå i resultatet. Vi valde att ta bort artiklar av grad 3 eftersom vi 

ansåg att de hade en för låg kvalité och därav inte var relevanta för vår studie. Detta 

kan ses som en svaghet då andra författare kunde uppfattat grad 3 som hög kvalité, 

vilket kan ha lett till att relevanta artiklar valts bort. Efter att kvalitetsgranskningen 

var klar valde vi att ytterligare utföra en granskning för att kontrollera så artiklarna 

var vetenskapliga. Detta gjordes genom att vi försäkrade oss om att de utvalda 

tidskrifterna endast gav ut akademiska artiklar, vilket vi anser stärker studien. Vi 

anser att våra utvalda artiklar var av god kvalité men även relevanta då de svarade 

på vårt syfte. 

8.1.3 Analysprocessen 

Vi anser att det är en styrka att vi påbörjade den integrerade analysen genom att vi 

var för sig analyserade de utvalda artiklarna, genom att identifiera likheter och 

skillnader från artiklarnas resultat som svarade till studiens syfte. Detta ledde bland 
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annat till att vi fick individuella uppfattningar om textens innehåll. Denna metod 

kallas enligt Kristensson (2014) för forskartriangulering, en metod som kan 

användas för att stärka trovärdigheten i en studie. När vi sedan diskuterade de 

identifierade fynden med varandra hade vi i de flesta fall hittat samma fynd, vilket 

vi upplever som en stärkande faktor för vårt resultat. 

     I analysprocessen gjordes en översättning från engelska till svenska, eftersom de 

valda artiklarna var skrivna på engelska. Detta kan ha bidragit till en feltolkning av 

texten och därav påverkat vårt resultat. För att minimera denna risk användes 

Google translate men att det även fördes en diskussion kring språket. Vi anser att vi 

på detta sätt utförde en korrekt översättning och därav fick en god förståelse för 

ursprungstexten. 

8.1.4 Etiska överväganden 

För att förenkla för läsaren att själv kontrollera om studiens innehåll förhåller sig till 

etiska riktlinjer så har en noggrann dokumentation genomförts. Vi har beskrivit 

vilka inklusions- och exklusionskriterier som använts men även presenterat en 

artikelmatris som består av de utvalda artiklarna, se bilaga 3. Forskartriangulering 

vid analysprocessen har även använts, vilket anses ha styrkt studiens resultat. 

Kristensson (2014) menar på att denna metod stärker trovärdigheten i en studie. Vi 

inkluderade även artiklar som var etiskt godkända av en etiskt godkänd kommitté då 

vi anser att detta stärker artiklarnas trovärdighet och leder till en etisk grund i vår 

studie. Vi har även haft med oss de etiska övervägandena genom att inte undanhålla 

information från de funna artiklarna samt att en fri tolkning inte genomförts.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa personers upplevelser av att förändra sina levnadsvanor 

vid diabetes typ 2. Resultatet visade att majoriteten har negativa upplevelser vid 

förändring av levnadsvanor. Det framkom även att vårdpersonalen är av stor 

betydelse under förändringsprocessen. Kunskapsbrist hos personer med diabetes typ  

2 visade sig vara en återkommande faktor i flera studier, vilket visar på att kunskap 

är avgörande för att en förändring ska ske. Personer med diabetes typ 2 önskar att 

vårdpersonal hade lagt fram kunskapen kring diabetes annorlunda så att 
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förändringarna inte uppfattas som krav utan som rekommendation. Detta upplevs i 

sin tur påverka personens motivation.  

  

8.2.1 Känslomässiga utmaningar 

Resultatet visar att majoriteten av personerna ser diabetes typ 2 som ett hinder i livet 

då förändring av levnadsvanor upplevs som orättvist, svårt och ett hot mot 

livskvalitén. Detta leder till känslor som ångest och hög press. De är övertygade om 

att det inte är någon mening att påverka sjukdomen och förändra sina levnadsvanor. 

Detta stärks av Karlsen (2013) som beskriver att förändring av väl etablerade vanor 

kan upplevas svårt och konfliktfyllt. Diagnosen kan upplevas som en ständig 

stressfaktor och förändring av levnadsvanor ses som ett måste i stället för en 

möjlighet. Denna press kan i sin tur leda till att personen blir deprimerad och får 

ångest. Enligt Kirkevold (2000) belyser Orem i sin teori att personens vilja är av 

stor betydelse för att en förändring ska vara möjlig. Att se förändringen som enbart 

ett måste för att må bättre i sin sjukdom är en hindrande faktor. Vi blev förvånade 

över vårt resultat då vi inte hade förstått hur stor andel av de drabbade som har en 

negativ syn på förändring av levnadsvanor. Anledningen till vår förvåning var att vi 

trodde majoriteten av personerna med diabetes typ 2 skulle känna en positiv känsla 

inför en förändring, att detta är deras möjlighet att förändra sina levnadsvanor. Vi 

trodde också att fler personer hade kunskap om vilka konsekvenser som kan ske vid 

att inte utföra en förändring och att det i sin tur bidrar till en förändring.  

8.2.2 Kunskapens påverkan 

I resultatet framkom det även att vissa personer med diabetes typ 2 ser diagnosen 

som en möjlighet att förbättra sin hälsa genom kunskap och därav förändring av 

levnadsvanor. Dock kände personerna en svårighet i att komma ihåg och bearbeta 

all kunskap de fått kring sjukdomen vilket gjorde att de upplevde en kunskapsbrist 

och oro över vilka riktlinjer som skulle följas. Kirkevold (2000) beskriver att Orems 

teori belyser kunskapens påverkan på personens egenvårdskapacitet, alltså hur 

personen anser att egenvården bör hanteras. Orem menar alltså att kunskap är en 

viktig faktor för att kunna genomföra rekommenderade åtgärder.  

    Tidigare forskning visar att ny och uppdaterad kunskap är av vikt för förståelse av 
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förändrade levnadsvanor och att kunskapen bidrar till en förändring (Pikkemat, 

Bengtsson Boström & Sandberg, 2019; Fink, Fach, & Schröder, 2019; Lundberg & 

Thrakul, 2018; Lindh och Blomqvist, 2019). Eftersom personens val av åtgärder är 

helt avgörande för hur sjukdomen kommer att utvecklas är det av stor vikt att de får 

en god kunskap i hanteringen av sjukdomen för att kunna göra ett mer korrekt val. 

Vårdpersonalen har en medicinsk kunskap medan personen med diabetes typ 2 har 

en betydande kunskap om sig själv och sin situation. Utnyttjar båda parter varandras 

kunskap finns stora möjligheter att få goda resultat vid förändring av levnadsvanor 

(Allgot, 2013). Wikblad (2012) menar därför att personen med diabetes behöver få 

en individanpassad utbildning för att kunna utöva en adekvat egenvård. Detta görs 

genom att ta reda på information om personens bakgrund, deras befintliga kunskap 

om diagnosen, personens färdigheter samt dess attityd till sjukdomen.  

     Orem beskriver att personen kan få både psykiskt men även fysiskt stöd av 

sjuksköterskan. Genom undervisning och vägledning så kan patienten bland annat få 

insikt i hur komplikationer kan undvikas (Kirkevold, 2000). Vi anser att det är av 

stor vikt att vården är personcentrerad och att informationen därav är utifrån den 

individuella personens kunskapsnivå, så personen kan ta in, bearbeta och därefter 

agera. Enligt Forsman, Nilsson Kajermo och Wallin (2019) är både vårdpersonalens 

och personens kunskap av betydelse. Personens erfarenheter är en central del i 

personcentrerad vård samt att det vårdande mötet baseras på ett gott samarbete.   

     Orem beskriver att om det uppstår svårigheter vid egenvården så är det 

sjukvårdens ansvar att utföra den vård som personen inte är kapabel till. Det är dock 

av stor vikt att personen själv är aktiv och tar ansvar för sin hälsa. I denna vård så är 

det viktigt att utbildning om diabetes erbjuds samt stöttning (Lindell & Olsson, 

1993). Detta styrks i Matthews, Peden och Rowles (2009) studie där deltagarna 

upplevde att vårdpersonal inte var rak på sak, utan enbart pratade runt ämnet. De 

upplevde även mötet som en föreläsning istället för en diskussion i ämnet, vilket 

upplevdes negativt för en förändring. Vårdpersonalens varningar om vad som inte 

ska göras upplevdes som ett hinder för att finna motivation till förändring. När de 

uttalade sig på detta sätt så ökade inte personens kunskap om sin diabetes utan 

tvärtom. De upplevde det som att personalen såg sig större och kunnigare medan 

personerna skulle sitta snällt och inta all information, för att sedan agera enligt 

instruktioner från personal. Dahlberg och Segesten (2012) menar att det är av stor 
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vikt att vårdpersonal inte uttrycker sig i svåra medicinska termer, då detta kan 

upplevas främmande för personen. Informationen som ges ska inte framföras som 

en föreläsning utan via en dialog. Detta fick ett flertal av deltagarna att känna sig 

sårade av mötet men även att de inte såg en anledning till att utföra förändring. I 

likhet med detta visar vårt resultat på att det finns en önskan om att vårdpersonal ska 

ge rekommendationer istället för att informera om vad som måste göras. Allgot 

(2013) menar därför på att vårdpersonalens stöd är betydelsefullt.  

8.2.3 Betydelsen av stöd 

I resultatet framgår det att stöd från vårdpersonal samt anhöriga upplevs som en 

betydelsefull faktor som underlättar förändringen av levnadsvanor. Detta styrks i 

tidigare forskning från Miyamoto et al. (2019) och Halkoaho, Kangasniemi, 

Niinimäki, Pietilä (2013) där deltagarna beskriver att stöd från vårdpersonal 

resulterar i ett större fokus och förståelse för vad förändringen har för nytta. De 

menar på att stödet resulterar i att en förändring av levnadsvanor sker. Vi anser att 

det är av vikt att vårdpersonal fokuserar på att utföra en individanpassad vård för att 

ge personen den bästa möjliga vården. På detta sätt så är det fokus på personens 

egna erfarenheter och känslor vilket får personen att känna sig sedd, hörd och 

därmed delaktig. Vi tror att detta ökar deras vilja till förändring och att de på ett 

bättre sätt kan hantera sin sjukdom. Enligt Dahlberg och Segesten (2012) ska 

personens livsvärld vara i fokus i vårdmötet, detta innebär att vårdpersonal ska vara 

väl insatt i sjukdomshistoria och hur personens vardag påverkats av sjukdomen. Det 

är av vikt att vårdpersonal har en förståelse för personens syn på en förändring av 

levnadsvanor och deras vilja till förändring.  

    Personer med diabetes typ 2 upplever att de även får stöd genom att omgivningen 

har förståelse för hur diabetes fungerar, vilka svårigheter som kan uppstå vid 

förändring av levnadsvanor samt att omgivningen är fördomsfria och förstående 

(Miyamoto et al. 2019). Det styrks i vårt resultat där personerna nämner att de 

upplever att stöttning kan ske på olika stadier, såsom uppmuntran och visat 

förtroende från omgivningen. Detta stöd upplevs bidra med hjälp att finna och 

bibehålla viljan att förändra men resulterar även i en rädsla och oro för att förlora 

detta stöd. Ett otillräckligt stöd innebär att personerna känner sig uppgivna och 

tappar viljan att genomgå en förändring.  
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    Orem beskriver i sin teori att när personen själv inte klarar av vissa delar i sin 

egenvård så är det av stor vikt att anhöriga finns där som stöd. Stöttning kan visas 

genom att ta sig an de delar som upplevs svåra att hantera (Kirkevold, 2000). I 

enlighet med detta så visar vårt resultat att familjen kan visa sitt stöd genom att de 

anpassar sig efter personens behov och livsstil. Om en anpassning inte sker så kan 

detta resultera i att anhöriga och deras handlingar används som en ursäkt för att 

kunna fortsätta med ohälsosamma vanor.  

     Detta kan relateras till Orems teori som beskriver att om personen varken har 

vilja eller förmåga att utföra det som egenvården kräver så kan detta leda till 

egenvårdsbrist. I en sådan situation så utförs inte åtgärder som egenvården kräver. 

Det är då av stor vikt att personen får hjälp och stöttning av anhöriga och 

vårdpersonal (Kirkevold, 2000). Enligt Lindh och Blomqvist (2019) upplevde dock 

personerna, i vissa fall, en oro för om de borde involvera omgivningen i sin 

sjukdom eller inte. De anser att om stödet uteblir minskas risken att bli dirigerad och 

dömd för sina val. Trots detta belyser ändå personerna vikten av att ta emot, 

acceptera och uppskatta stödet från familj, vänner och vården eftersom det är till 

stor hjälp för en förändring. Vi anser att stödet från omgivningen är av stor vikt för 

att en förändring ska ske, då anhöriga har visat sig ha en stor påverkan under 

förändringsprocessen. Vi menar även på att vårdpersonal ska involvera anhöriga i 

utbildningen så de får en bättre förståelse för personen med diabetes typ 2 och att 

personen därefter upplever att de får det bästa möjliga stödet. Enligt Karlsen (2013) 

är ett socialt stöd, i form av anhöriga, kollegor och vänner, av stor betydelse vid 

förändring av levnadsvanor. De påverkar motivationen positivt och bidrar till 

personens vilja att bibehålla en hälsosam livsstil.  

8.2.4 Motivationens betydelse 

I vårt resultat framgår det att vårdpersonal och anhöriga även upplevs ha förmågan 

att bidra till ökad motivation och vilja att förändras. I likhet med detta beskriver 

deltagarna i Wermeling, Thiele-Manjali, Koschack, Lucius-Hoene och Himmel 

(2014) studie en önskan om få hjälp från vårdpersonal att finna motivation. De hade 

svårt att hitta motivationen att vidta konkreta åtgärder trots en förståelse för vilka 

konsekvenser en frånvaro av förändring kan orsaka. Resultatet visar även att 

motivation kan komma från upplevelsen av att känna sig hälsosam, en önskan om 
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att inte bli sjukare, rädslan för att inte uppnått rekommenderade riktlinjer och därav 

känna skuld samt drabbas av komplikationer. I likhet med detta påvisar tidigare 

forskning att rädsla är en motiverande faktor för att kunna hantera sin sjukdom 

(Fink, Fach & Schröder, 2019). Orem beskriver att personens egenvårdskapacitet 

påverkas av motivation, detta påverkar hur personen anser att egenvården bör 

hanteras. Orem nämner även att vårdpersonalens rekommendationer kan bidra till 

motivation (Kirkevold, 2000).   
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9 Slutsats 

Studiens syfte var att belysa personers upplevelser av att förändra sina levnadsvanor 

vid diabetes typ 2. Denna studie visar att majoriteten av personerna med diabetes 

typ 2 upplever det svårt att förändra sina levnadsvanor. De beskrev fler negativa 

känslor inför en förändring än positiva och upplevde att förändringarna var ett hot 

mot deras livskvalité då deras innersta känslor samt sociala liv påverkas.  Stöd, 

kunskap och motivation visade sig vara nyckelfaktorer för att en förändring kring 

levnadsvanor skulle kunna ske. I personens hantering av sin sjukdom upplevdes 

stödet vara särskilt betydelsefullt. Dels ett stöd från vårdpersonal men också från 

omgivningen. Sjuksköterskan har en betydande roll i att kunna hjälpa personen att 

finna motivation till en förändring och motivationen kan uppstå med hjälp av 

kunskap och stöd. Orem menar på att motivationen påverkar egenvårdskapacitet, 

vilket tyder på att motivationen har en avgörande betydelse för att utföra egenvård. 

Genom att sjuksköterskan ger omgivningen tillräckligt med kunskap och förståelse 

för sjukdomen kan omgivningen på ett bättre sätt finnas där och hjälpa den drabbade 

i sin egenvård. Personens intryck av vårdmötet är av stor betydelse för den fortsatta 

vården. Det är viktigt att vårdpersonal ger rekommendationer istället för att ge 

personen ultimatum samt att det sker en dialog istället för en föreläsning för att 

personens vilja till förändring ska öka. Vi anser att det är av stor vikt att vi som 

blivande sjuksköterskor fokuserar på ett gott samarbete med personen för att bidra 

till upplevelsen av delaktighet samt viljan att utföra förändring av levnadsvanor.  

 

Vi anser att det är betydelsefullt att det sker en vidare forskning kring personers 

upplevelser av att förändra sina levnadsvanor vid diabetes typ 2, speciellt då studien 

visar på att det sker en ständig ökning av diabetes typ 2. Detta leder i sin tur till en 

ökad mängd upplevelser, då varje upplevelse är individuell. Under arbetets gång 

fann vi knappt någon forskning om personers upplevelse kring fysisk aktivitet, 

därav anser vi att även detta är ett område som måste beforskas mer, för att 

vårdpersonal ska kunna bidra med hjälp till de personer som upplever svårigheter 

vid förändring av levnadsvanor genom ökad fysisk aktivitet.  
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Titel  

Tidskrift Syfte 
Metod 

(ansats, datainsamling, urval 

och analys) 
Resultat Gradering 

Mathew, Rebecca; 

Gucciardi, Enza;  

De Melo, Margaret; 

Barata, Paula 

Kanada 

2012 

”Self-management 

experiences among men 

and women with type 2 

diabetes mellitus: a 

qualitative analysis” 

Syftet med studien var 

att förstå skillnader 

mellan män och kvinnor 

i självhantering av 

diabetes, specifika 

behov, hinder och 

utmaningar.  

Kvalitativ studie. 35 deltagare 

från ett diabetesutbildningscenter 

i Kanada deltog i fokusgrupper. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. En tematisk 

analys utfördes med en induktiv 

ansats. 

Resultatet belyser beteenden 

och upplevelser kring 

förändrade levnadsvanor i det 

dagliga livet. Med fokus på 

strikta matvanor, stöd och 

utbildning.  

Grad 2 

Mogre, Victor;  

Johnson, Natalie A.;  

Tzelepis, Flora;  

Paul, Christine 

 

Australien 

2019 

”Barriers to diabetic 

self-care: A qualitative 

study of patients’ and 

healthcare providers’ 

perspective” 

 

Journal of Clinical 

Nursing  

Syftet var att utforska 

patienters och 

vårdgivares perspektiv 

om patienters barriärer 

för att utföra diabetiska 

självvårdsbeteenden i 

Ghana. 

Kvalitativ 

studie. Semistrukturerade 

intervjuer som inkluderade totalt 

37 personer från Ghana (23 

personer med diabetes typ 2 och 

14 vårdgivare). Intervjuerna var 

inspelade och transkriberade 

ordagrant. 

Resultatet belyser upplevda 

hinder som påverkar egenvården 

vid diabetes. Tre teman 

identifierades; Hinder relaterat 

till attityder, Hinder relaterat till 

subjektiva normer samt hinder 

relaterat till faktorer som 

påverkar personens beteende.  

Grad 2 

 

 

 

 

 



 

7(8) 

 

Författare 

Land/ År 
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efterlevnaden. 

 Kvalitativ studie. 24 personer 

deltog i enskilda intervjuer. 

Inklusionskriterier för studien var 

över 18 år med diabetes typ 2 

och ingen historia av allvarlig 

eller uppenbarlig psykiatrisk 

störning. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades ordagrant. 

Resultatet belyser att diabetes 

inte upplevs vara ett problem. 

Fyra kategorier identifierades; 

Betrakta diabetes som en 

livslång diagnos, men inte ett 

verkligt problem; En bagatell i 

förhållande till den dagliga 

kampen; Något utan kontroll; 

Något som inte är värt att ge 

upp de goda sakerna i livet för. 

Grad 1 
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Bilaga 4 – Exempel ur analysprocessen 
Artikel Identifierade fynd Kod Underkategori Kategori 

Diabetes in the shadow of daily life: 

factors that make diabetes a marginal 

problem. 

Some respondents felt that they had got diabetes because 

it was predetermined or because they were victims of 

certain circumstances … As they were not responsible, 

there was no point in trying to influence the disease and, 

as a result, no incentive to adhere to lifestyle advice. 

Förutbestämt att de ska 

drabbas, meningslöst 

att förändras. 

Hindrande 

föreställning 

Hindrande 

faktorer 

 

 

 

Experience of kurdish immigrants with 

the management of type 2 diabetes: a 

qualitative study from Norway. 

…That participants had found it difficult to make changes 

to their diet. They also stressed how hard it was to 

maintain this healthier diet. 

Svårt att följa ny 

kostvana, vilket 

orsakar stress 

Känslomässiga 

utmaningar 

Diet and physical activity in the self-

management of type 2 diabetes: barriers 

and facilitators identified by patients and 

health professionals. 

Most of the patients had comorbidities such as arthritis, 

and previous major operations that limited their ability to 

attempt to tolerate increased physical activity. 

Tidigare sjukdomar 

begränsade utövandet 

av fysik aktivitet. Begränsningar och 

krav 
Lifestyle changes - a continuous, inner 

struggle for women with type 2 diabetes: 

A qualitative study. 

This woman was so overwhelmed by demands that she 

found no motivation whatsoever to make lifestyle 

changes. 

Höga krav leder till 

omotivation 

Experience of diabetes self- managemen: 

a focus group study among Australians 

with type 2 diabetes. 

Some described spouses and children as motivating them 

to remain healthy, and this motivation took the form of 

support and encouragement and also of monitoring and 

commenting on their behaviour. 

Familjen bidrog till 

motivationen 
Motivation 

Underlättande 

faktorer 

Exploring the barriers and facilitators of 

dietary self-care for type 2 diabetes: a 

qualitative study in Ghana. 

Most participants reported how family support was an 

important part of managing their diabetes. 

Vikten av 

familjestödet 
Stöd 

Experience of diabetes self- managemen: 

a focus group study among Australians 

with type 2 diabetes. 

…participants indicated that they were grateful for having 

been diagnosed and viewed their diagnosis as an 

opportunity to learn about and to adopt measures to 

improve their health. 

Tacksam för sin 

diagnos 

Underlättande 

föreställning 

 


