


Sammanfattning 

Diabetes är en kronisk och obotlig sjukdom och antalet diabetiker fortsätter att öka 

ständigt Agardh et al. (2000). Risken för att utveckla diabetes typ 2 är: stigande 

ålder, låg fysiskt aktivitet, fetma, högt kaloriintag och rökning. Brister i egenvård 

kan medföra allvarliga komplikationer för patienten och höga kostnader för 

sjukvården. Kylberg och Lidell (2002) fastställer vilka komplikationer som kan 

uppstå som resultat av en äventyrad egenvård är kärlförändringar i de stora och små 

blodkärl, amputation och hjärtinfarkt. För att undvika komplikationerna krävs att 

diabetespatienten och omgivningen engagerar sig i egenvård. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur diabetiker upplever förändrade 

matvanor vid diagnos diabetes typ 2. Metoden är en kvalitativ innehållsanalys av 8 

vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar bearbetades enligt Malteruds (1998) 

analysprocess. Resultaten påvisade att de flesta typ 2 diabetiker i litteraturstudien 

upplevde barriärer när de skulle förändra matvanor. 
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INLEDNING 

 

Diabetes mellitus är en känd sjukdom sedan antiken. Ordet diabetes kommer 

från grekiskan och syftar på diabetikernas stora urinmängder och ordet mellitus 

syftar på att urinen har honungssötsmak. På 1670-talet upptäcker läkaren Tomas 

Willis att diabetespatienter mår bättre av att minimera kolhydratintag. Denna 

kostbehandling är fortfarande bra för dagens diabetespatienter (Ajanki, 1999).  

 

Lundman, Engström och Kallionen (2001) visar i sin studie att 34 % av typ 2 

diabetespatienter i Sverige har god metabolisk kontroll det vill säga att HbA1c (se 

ordlista bilaga 1) ligger under 6.5%. Trots intensiv patientutbildning och support 

så är det vanligt att typ 2 diabetespatienter har en annan tolkning på sin sjukdom 

och behandling. Patienter i denna studie tolkar inte diabetes typ 2 som en riktig 

diabetessjukdom. Det har sin förklaring i att de inte upplever eller påverkas av 

något symtom och det viktigaste i förändra matvanor är att reducera fettintag. 

Patienterna refererar helt enkelt inte sitt höga blodglukosvärde till 

kostsammansättningen (Holmström & Rosenqvist, 2005). Att följa 

kostrekommendationer upplevs som en svår uppgift bland nydiagnosticerade typ 2 

diabetespatienter (Woodcock & Kinmonth. 2000). 

Hörnsten, Sandström och Lundman (2004) tar upp i sin studie att 

sjukvårdspersonalen är mer eller mindre inriktad på egenvårdsresultat och 

komplikationsåtgärder medan diabetespatienter upplever olika slags begränsningar 

i det dagliga livet. 

Studien som är gjord av Albarran , Ballesteros, Morales och Ortega, (2006) visar 

att typ 2 diabetikerna har svårt att förändra sina matvanor för att de upplever 

sjukdomen som en socialbarriär. De känner sig utanför gemenskapen när de vill 

förändra sina matvanor och de möter inget stöd eller förståelse från omgivningen. 

Släktingar, vänner och familjemedlemmar kan inte tänka sig ändra på sina 

matvanor för deras skull. 

 

Upplevelse 

Ordet emotion betyder sinnesrörelse och kommer från latin. Emotioner är 

subjektiva känslouttryck på handlingar eller händelser. Vissa känslouttryck som 

rädsla, avsky och glädje är medfödda och kallas för primära emotioner. Men de 
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flesta känslouttryck såsom skam, skuld och avundsjuka utvecklas genom inlärning 

i den miljö där människan växer upp och kallas för avledda emotioner. Den 

kognitiva funktionen d v s tankeverksamhet spelar en viktig roll för den formar 

känslomässiga upplevelser. Känslomässiga upplevelser uppstår när människan 

tolkar den aktuella situationen utifrån sin föreställningsvärld (Bunkholdt, 2004). 

 

BAKGRUND 

Sjukdomen diabetes 

Det förekommer två huvudformer av diabetes mellitus och det är typ 1 diabetes och 

typ 2 diabetes. Typ 1 diabetes kallas för insulin dependent diabetes mellitus, denna 

typ av diabetes debuterar vanligen akut hos unga människor. Symtomen är stora 

urinmängder, törst, trötthet, viktnedgång, synstörningar, urinen kan avge acetonlukt 

och utandningsluften likaså. Orsaken är insulinbrist p g a att insulinproducerande 

betaceller i bukspottskörteln är förstörda. Därför behandlas typ 1 diabetespatienter 

med insulininjektioner. Typ 2 diabetes kallas även för non-insulin dependent 

diabetes mellitus. Denna typ debuterar långsamt hos vuxna människor och det som 

händer är att insulinproduktionen avtar successivt inom en 10 års period. Nedsatt 

fysisk aktivitet bidrar till insulinresistens och det innebär försämrat glukosupptag i 

de insulinberoende vävnaderna såsom muskelvävnader, lever och fettväv. 

Insulinresistens gör att blodsockernivån stiger. Symtomen för diabetes typ 2 är lik 

diabetes typ 1 men andra symtom som klåda i underlivet och dimsyn kan 

förekomma (Agardh, Berne, & Östman, 2005).  

 

Enligt folkhälsorapporten 2005 (Socialstyrelsen, 2005) insjuknar i Sverige 200 

vuxna personer per 100 000 invånare i diabetes per år. I Sverige finns det 

ungefär 300 000 diabetiker varav en tiondel har typ 1 diabetes och resterande 

tillhör typ 2 diabetes. Agardh et al. (2000) talar i sin studie om att diabetes typ 2 

fortsätter att öka och beräknas öka till 216 miljoner år 2010 globalt. Risken för 

att utveckla diabetes typ 2 är: stigande ålder, låg fysiskt aktivitet, fetma, högt 

kaloriintag och rökning. Brister i egenvård kan medföra allvarliga 

komplikationer för patienten och höga kostnader för sjukvården.  

Kylberg och Lidell (2002) definierar vilka komplikationer som kan uppstå och det 

är kärlförändringar i de stora och små blodkärlen, amputation, och hjärtinfarkt. För 
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att förebygga komplikationerna eftersträvas det att diabetespatienten engagerar sig i 

sin egenvård. Patientutbildning i egenvård utgör den centrala delen i diabetesvård 

och målet är att diabetespatienten skall kunna leva ett så normalt liv som möjligt. 

Sjukvården förmedlar kunskaper till diabetespatienten för att denne skall få kontroll 

över sin livssituation. 

 

Nationella riktlinjer  

Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 1999) får i uppdrag av regeringen att bearbeta 

och uppdatera evidensbaserade riktlinjer för vård och behandling av sjukdomar 

och diabetes mellitus är en av dem. Riktlinjerna utgår från medicinska och 

hälsoekonomiska fakta som tillsammans utgör ett underlag till resursfördelning. 

Syftet är att stärka patienternas möjligheter att få en likvärdig kunskapsbaserad 

vård. Nationella riktlinjerna är uppdelade i tre dokument och är avsedda för olika 

målgrupper; personal inom hälso- och sjukvård, politiska och administrativa 

beslutsförfattare, patienter med diabetes och dess anhöriga. De riktlinjer som 

riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal har använts. Målet för 

behandling av diabetes typ 2 är att förhindra akuta och långsiktiga komplikationer. 

Ketoacidos, hypoglykemi och hyperglykemi tillhör akuta komplikationer. 

Ketoacidos innebär att sura ämnen ansamlas i kroppen när fettsyror bryts ner till 

ketonkroppar. Hypoglykemi  och hyperglykemi står för onormalt låg 

blodsockerhalt respektive onormalt hög blodsockerhalt. De långsiktiga 

komplikationerna innebär kärlförändringar i de stora och små blodkärlen. 

 

 

Sjuksköterskans funktion vid diabetesvård 

Willow (2004) beskriver enligt SOSFS 1994:22 sjuksköterskans uppgift vid 

diabetesvård och det är att lära ut och träna typ 2 diabetespatienter i egenvård. 

Egenvård syftar till att upprätthålla normal blodsockernivå genom självtest av 

blodsocker, förändringar i kosten och ökad fysisk aktivitet. Patientens förmåga till 

egenvård skall uppmärksammas och utifrån det bedöma behovet av psykiskt eller 

socialt stöd. Information om symtom på hög eller låg blodsockernivå samt dess 

konsekvenser skall ges till patienten och eventuellt anhörig. 
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Diabetes typ 2 är ett tillstånd med kronisk hyperglykemi och det leder på sikt till 

diabeteskomplikationer (Socialstyrelsen, 1999). För att förebygga 

diabeteskomplikationer får patienten utbildning i egenvård det vill säga att få 

individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om tillgängliga 

metoder för förebyggande insatser, undersökning och behandling. Utformning av 

egenvård sker tillsammans med diabetespatienten, vårdteam (läkare, 

sjuksköterska, dietist, fotterapeut och kurator/psykolog) och hänsyn tas till 

diabetespatientens ålder, kön, kultur, sjukdomsinsikt, sjukdomsduration. Det 

förekommer även gruppbildning, där flera diabetespatienter deltar och tar del av 

varandras erfarenheter. Den initiala behandlingen är livsstilsförändring och det 

innebär förändrade matvanor och ökad fysisk aktivitet. Om livsstilsförändringen 

inte ger tillfredsställande B-glukos värde så ska behandlingen kombineras med 

peroral antidiabetika. När kroppen inte producerar tillräcklig med insulin så ska 

insulinbehandling inledas. 

Teoretisk referensram 

Enligt Antonovsky (2005) så är den mänskliga tillvaron full av stressorer det vill 

säga påfrestningar, motgångar och krav. Att förändra matvanor är en typ av kronisk 

stressor och detta innebär kontinuerlig och livslång beteendeförändring. Människor 

oavsett kön, ålder och etnicitet upplever och hanterar kroniska stressorer på sitt 

individuella sätt, det beror på hur våran sinnen tolkar dem. Positiv tolkning av 

stressorer innebär att individen har hög problemhanteringsförmåga så kallad 

copingförmåga samt belastningsbalans. Belastningsbalans är en upplevd jämvikt 

mellan stressorer och individens hanteringsresurser. Individen som har nedsatt 

copingförmåga upplever överbelastning av stressorer. Överbelastning uppstår när 

individens sinnen tolkar stressorer som ett problem därav spänning som resulterar i 

känsloreaktioner. Överbelastningen medför attindividen vid den aktuella situationen 

inte har tillräckliga resurser för att hantera problemet. Antonovsky har utvecklat 

begreppet KASAM ( Känsla Av SAManhang) för att beskriva människans 

copingförmåga. Denna copingförmåga är individuell och är beroende på hur stark 

KASAM är hos den enskilde människan. Den som har stark KASAM förknippas 

med hög copingförmåga medan svag KASAM ger motsatt effekt. KASAM består 

av tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet är 

tolkning och förståelse av stressorer i positiv eller i negativ riktning. Hanterbarhet 
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är en upplevelse att det står resurser till ens förfogande. Meningsfullhet är en 

upplevelse av mening i den mänskliga tillvaron. 

 

SYFTE 

Syfte med denna studie är att undersöka hur patienter upplever förändrade 

matvanor vid diagnos diabetes typ 2. 

 

METOD 

En litteraturstudie valdes att göra för att granska och beskriva ett specifikt 

problemområde och i detta fall om typ 2 diabetikernas upplevelser av förändrade 

matvanor. Litteraturstudien innebär att göra systematisk sökning på 

forskningsstudier samt att kritiskt granska dem. För att belysa om typ 2 

diabetikernas upplevelser om förändrade matvanor valdes kvalitativ 

forskningsmetod. Metoden fokuserar på att tolka, skapa mening och förståelse i 

människans subjektiva upplevelse av omvärlden (Forsberg & Wengström, 2003). 

Litteratursökning 

Databaserna som användes i litteratursökningen var ELIN, CINAHL och Academic 

Search Elite. Sökningen begränsades från år 1996 till 2006. Exklusionskriterier var 

personer över 35 års ålder men ändrades till över 18 år. Anledningen var två 

relevanta artiklar som hittades och hade deltagare som var från 18 år och uppåt. 

Sökorden var omdefinierade till meshtermer i Swedish MeSH (Svensk MeSH 

Medical Subject Headings). Sökord som användes var: type 2 diabetes, diet, food 

habits, self-care, experience, food preferences, self-management, disease-

perception, coping, chronic illness. De ovannämnda sökorden kombinerades på 

olika sätt för att få ett optimalt resultat (se bilaga 1, 2, 3, 4). Om sökresultaten gav 

över 100 artiklar utökades sökningen med ett nytt sökord. I bilagorna angavs en 

noggrann beskrivning av sökprocessen för att framtida läsare lätt ska kunna se 

texternas relevans (Fribergs 2006). Grovsortering utfördes det vill säga de artiklar 

som inte uppfyllde kriterier för vetenskaplig artikel, inte svarade på studiens syfte 

och kvantitativa artiklar sorterades bort. 

 

I databasen Academic Search Elite gjordes följande begränsningar: peer- rewied, 

från 1996-2006, english, article. Antal uttagna artiklar efter grovsorteringen var 15 
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st. Dessa 15 artiklar lästes igenom varav tre artiklar användes i resultatet. 

Sökresultaten från denna databas presenteras i bilaga 1.  

 

I databasen Elin gjordes följande begränsningar: från 1996-2006 och full text. 

Andra begränsningar som english, peer-rewied och article kunde ej göras på grund 

av att förhandsval ej kunde väljas. Antal uttagna artiklar efter grovsorteringen var 

egentligen sex stycken men likställs med noll eftersom dessa sex artiklar redan 

fanns med i de övriga databaserna. Sökresultaten från denna databas presenteras i 

bilaga 2. 

 

I databasen CINAHL gjordes följande begränsningar: Publication year greater than 

1997 english, article, peer-rewied. 1997 valdes för att 1996 inte kunde väljas. Antal 

uttagna artiklar efter grovsorteringen var åtta st. Dessa åtta artiklar lästes igenom 

varav tre artiklar användes i resultatet. Sökresultaten från denna databas presenteras 

i bilaga 3. 

  

Forskningsstudier som inte fanns med vid databassökningen men omnämnts i 

artiklarna, ledde till manuell sökning. Manuell sökning utfördes på databasen Elin 

med hjälp av namn på respektive forskare. Antal uttagna artiklar efter 

grovsorteringen var åtta stycken. Dessa åtta artiklar lästes igenom varav två artiklar 

användes i resultatet. Artiklar som hittades här granskades manuell för att 

kontrollera att de uppfyllde kriterierna för vetenskapliga artiklar. Den manuella 

sökningen presenteras i bilaga 4.  

 

Analysmetod 

Malterud (1998) beskriver analysen av kvalitativa data i fyra faser; 1) att få ett 

helhetsintryck, 2) att identifiera meningsbildande enheter, 3) att abstrahera 

innehållet i de enskilda meningsbildande enheterna och 4) att sammanfatta 

innebörden i detta innehåll. 

De utvalda artiklarna lästes översiktlig för att få ett helhetsintryck. Meningar som 

beskrev typ 2 diabetikernas upplevelser om förändrade matvanor stryktes under. 

Meningsbildande enheter som relaterades till en eller flera tema kodades genom att 

markeras med färgpennor. Koderna kategoriserades med hjälp av färgmarkeringen. 
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Meningsbildande enhet som var representativ för koden lyftes fram, översattes till 

svenska samt tilldelades en innebörd/förklaring. I den sista fasen sammanfattades 

resultatet och nya beskrivningar skapades (se bilaga 5). 

Teoretisk referensram med Antonovskys (2005) KASAM relaterades till resultatet 

för att beskriva typ 2 diabetikernas copingförmåga. Copingförmågan hade ett starkt 

samband med hur individen upplevde sin situation, för det tangerade begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

RESULTAT 

Denna litteraturstudies resultat bygger på åtta vetenskapliga artiklar och finns 

presenterade i bilaga 6 med artiklarnas titlar, syften, metoder och resultat. 

Presentationen är på engelska och avsikten är att bibehålla dess originalitet. I 

analysen av vetenskapliga artiklar framkommer två huvudkategorier. 

I den första kategorin upplevde deltagare från litteraturstudien tryck från sin 

omgivning när de skulle förändra sina matvanor. De omgivningar som beskrevs i 

litteraturstudien var hemmet, arbetsplatsen och platser för sociala sammankomster. 

I den andra kategorien handlade det om typ 2 diabetikerna hade eller inte hade makt 

över sin situation. I de situationer där de inte hade makt över sin situation gällde 

matplanering, matlagning och självkontroll. 

 

Tryck från omgivningen 

Många typ 2 diabetiker prioriterade arbetet, familjen och andra aktiviteter framför 

att förändra sina matvanor (Miller & Savoca, 2001). Kvinnor med typ 2 diabetes var 

mest utsatta för tryck i hemmet. Att förändra matvanor blev deras problem och inte 

familjemedlemmarnas. Familjemedlemmars matvanor fick högre prioritet än deras 

egna (Douglas, Lawton, Parry & Peel, 2005). Även i Hepworths (1999) studie var 

det familjens matvanor som alltid gick före det egna hos kvinnor som var typ 2 

diabetiker.  

 

“I’m not going to cook up something different for myself. This is way beyond me. 

It’s too much” 

(Hepworth 1999., s 263). 
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En del typ 2 diabetiker som var kvinnor var oroliga om att de inte skulle bli 

accepterade på sin arbetsplats därför ville de inte att andra skulle veta om deras 

diabetessjukdom. De kände sig frustrerade när de hade lunch tillsammans med sina 

kollegor därför att de inte kunde äta samma mat. Kvinnorna ville inte bli sedda som 

annorlunda (Ellison & Rayman, 2004). På arbetsplatsen blev typ 2 diabetikerna 

frustrerade av att se kollegornas snabbmat medan de fick nöja sig med sina 

dietanpassade  lunchboxar hemifrån (Miller & Savoca, 2001).  

 

Ett flertal typ 2 diabetiker speciellt kvinnor undvek sociala evenemang, dels för att 

de blev bjudna på mat som inte var dietanpassad och dels för att de fick 

tillrättavisande kommentarer. Kontrollerande och tillrättavisande kommentarer var 

inte alltid välkommen, såsom ”du bör inte äta det” och de upplevde det väldigt 

frustrerande. Upplevelse av depression på grund av kommentarerna var inte 

ovanligt (Koch, Kralink & Taylor 1999).  

 

“I am never happy. I am by myself. Can´t do what I want, I feel weak…I am tired.” 

(Koch et al., 1999, s719) 

 

 

Makt över sin situation 

Brown och Millers (2005) studie fokuserade på typ 2 diabetikernas upplevelser om 

att förändra matvanor. Dessa upplevde att de hade makt över sin situation när 

familjemedlemmarna också var delaktiga och engagerade.   

 

”I think people hat to realize that you got to work together on something like this. It 

becomes … a full-time job…” 

(Brown & Miller 2005, s. 228) 

 

Ett fåtal typ 2 diabetiker i Ellisons och Raymans (2004) studie upplevde att de hade 

makt över sin situation när de skulle förändra sina matvanor för de vågade testa 

vilka maträtter som var lämpliga. 
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“I say you just have to make up your mind right now that if you have diabetes, you 

can. . . . It’s in your mind what you do. . . . You have to boss your own mind.” 

(Ellison & Rayman, 2004, s. 908) 

 

Mannen i familjen som var typ 2 diabetiker betonade samarbetet med frun och på så 

sätt kände han sig ha makt över sin situation och ville lära sig mer om att förändra 

matvanor (Koch, Kralink & Taylor, 2000). 

 

”…having to catch that information up now.” 

(Koch et al., 2000, s. 250) 

 

Att planera in vad de ska äta och att hålla tiderna var ett gemensamt problem bland 

typ 2 diabetikerna. Många av dem slängde i sig mat eller hoppade över måltiderna 

för de upplevde det stressig (Miller & Savoca , 2001, Adams, 2003). Ett stort antal 

kvinnor med typ 2 diabetes i Miller och Savocas (2001) studie lagade två 

uppsättningar av mat vid varje måltid, en för dem själva och en för sina 

familjemedlemmar. Dessa kvinnor upplevde mycket stress och frustrationer när de 

skulle laga mat.  

 

”No sooner do I finish breakfast than I have to start thinking about what I´m going 

to have for lunch because I have to figure out what I have in the house……” 

(Adams 2003., s 261). 

 

Många typ 2 diabetiker jämförde ofta vad de hade kunnat äta före 

diabetesdiagnosen med vad de inte längre kunde äta just nu. De upplevde att de inte 

hade makt över sin situation när de skulle förändra matvanor och de kände sig arga 

och deprimerade. De måste nu ägna en stor del av sin tid åt matplanering och 

matlagning (Ellison & Rayman, 2004). 

  

” It’s been very hard for me, very hard. I have become very angry and depressed, 

just upset because it’s [diabetes] going to change my lifestyle. Things I used to 

jump up and do, I can’t do anymore. ... I’m just a ball of nerves and my anxiety is 

out of control. . . .” 
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(Ellison & Rayman, 2004, s. 905) 

 

Typ 2 diabetiker kämpade med att förändra sina matvanor och många längtade efter 

livet före sjukdomsdebuten (Ellison & Rayman, 2004). 

  

”You have to plan so many things; then when you have to plan, it’s like what little 

free time you have….” 

(Ellison & Rayman, 2004, s. 905) 

 

Anhöriga med mindre kunskap om diabetes dieten framkallade känsloreaktioner. En 

typ 2 diabetiker blev bjuden på mat lagad med socker av sin syster. Detta upplevdes 

av diabetikern frustrerande och som ett förräderi (Ellison & Rayman,  2004).  

 

“My sister invited me to eat and then cooked with sugar. Why doesn’t she just shoot 

me?” 

(Ellison & Rayman, 2004, s. 907) 

 

Mannen till en typ 2 diabetiker gick ut i uthuset när han ville äta något som han 

visste var olämpligt för sin hustru. Hustrun kunde på så vis undvika konfrontation 

med frestelse och ha självkontroll (Hepworth, 1999). 

 

”If he wants eat other things that I am not supposed to eat, he might have a cup of 

coffee and a piece of cake, well he usually goes down in the shed so I can’t see it.” 

(Hepworth, 1999 s. 262) 

 

En mamma med typ 2 diabetes ville inte tvinga sina barn till att förändra sina 

matvanor. Samtidigt var det svårt att veta att huset var fullt med mat som inte var 

tillåtet för en diabetiker  (Douglas et al. 2005). 

 

”Yeah, and having the fridge full of stuff and the cupboards full of stuff.” 

(Douglas et al., 2005, s. 784) 

 

I Millers och Savocas (2001) studie kände typ 2 diabetikerna sig stressade och 

deprimerade och de tröståt för att må bra. De kände sig mätta men de fortsatte ändå 
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att äta tills maten tog slut. Frustration och en ständig känsla att vara utslagen var ett 

hinder för typ 2 diabetikerna att förändra sina matvanor.  

 

”I used to eat until I was miserably full”. 

(Miller & Savoca, 2001 s. 227) 

  

Typ 2 diabetiker tog en viss frihet från dieten vid speciella tillfällen som 

födelsedagar, jul och söndagar. Efteråt kände sig kvinnorna oroliga och arga på sig 

själva för de inte hade självkontroll och åt något som inte var tillåtet (Koch et al. 

1999).  

Typ 2 diabetikerna utsattes för frestelse när de såg sötsaker och mat som inte var 

dietanpassad framför allt när det fanns inom räckhåll. De köpte inte sötsaker men 

om de fanns hemma så åt de upp dem (Ellison & Rayman, 2004).  

 

”I don’t really have a problem with manage it, it’s just I am lazy, I just love 

chocolate. . . . If it’s there [in her house] I will eat it. . . . I don’t buy it, . . . but if it 

gets into the house, I’ll eat it. . . . I have no will power.” 

(Ellison & Rayman, 2004, s. 909) 

METOD 

Metoddiskussion 

Datainsamlingen genomfördes enligt Forsberg och Wengström (2003) på ett 

systematiskt tillvägagångssätt. Sökresultaten i de utvalda databaserna gav många 

träffar men det var inte många som svarade på syftet. Fler relevanta artiklar hade 

kunnat hittas om sökningen hade gjorts i andra databaser och med andra sökord än 

de som användes. Det hade i så fall gått åt mycket tid för att göra datainsamlingen 

och resterande tid hade kanske inte räckt till för att göra analysarbetet. 

Analysresultaten hade troligtvis påverkats av fler antal artiklar eller om kvantitativa 

forskningsstudier hade inkluderats. Resultaten från kvantitativa forskningsstudier 

kunde förstärka resultaten från kvalitativa forskningsstudier genom att visa hur 

utbrett problemområde var. Samtliga utvalda artiklar var skrivna på engelska. Detta 

kunde möjligtvis påverkat resultatet på grund av feltolkningar i översättningen. 

Eftersom många engelska ord inte direkt kunde översättas till svenska dessutom var 

denna litteraturstudie baserad på andras färdigtolkade forskningsstudier. 
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Trovärdigheten hade kunnat se annorlunda ut om fältstudier hade gjorts som 

alternativ. 

De vetenskapliga artiklarna som användes i litteraturstudien kom från olika länder 

dock inga från Sverige. Det hade varit intressant om flera forskningsstudier om att 

förändra matvanor från Sverige hade kommit med. För en jämförelse hade varit 

möjligt mellan de svenska forskningsstudier och de utanför Sverige. Om 

forskningsstudier på barn med diabetes eller med typ 1 diabetiker hade inkluderats 

skulle kunna fler positiva eller negativa upplevelser ha framkommit. Två av 

artiklarna hade samma författare och det kan möjligtvis ha påverkat trovärdigheten i 

denna litteraturstudie. Analysprocessen enligt Malterud (1998) krävde mycket tid 

och engagemang för att skapa en helhetsbild och förståelse. Det är möjligt att andra 

hade kommit fram till liknande resultat men tolkningen hade kanske sett annorlunda 

ut i de tidigare analysfaserna. Erfarenheter på att göra litteraturstudie hade påverkat 

tolkningsresultaten. 

  

Resultatdiskussion 

Diabetessjukdomen påverkar på olika sätt livsföringen och drabbar grundläggande 

behov som mat. Resultaten i denna litteraturstudie visar att majoriteten av typ 2 

diabetiker upplever olika barriärer när de förändrar sina matvanor. Att förändra 

matvanor är en process som tar tid och engagemang och för många innebär det 

problemhantering. De upplever tryck från människor i omgivningen för dessa har 

ofta synpunkter på vad som är tillåtet eller förbjudet.  

Typ 2 diabetiker är ibland osäkra över hur han/hon vill att omgivningen ska förhålla 

sig till deras diabetessjukdom. Denna osäkerhet och behandlingskrav på att förändra 

matvanor utlöser känsloreaktioner som stress och frustrationer. I Meeng, Nagelkerk, 

och Reicks (2005) studie framkommer det att de hinder som bidrar till att 

diabetikerna inte lyckas bra med att förändra sina matvanor är bland annat brist på 

socialt stöd. I denna situation handlar det om överbelastning av stressorer och 

relateras till Antonovskys (2005) KASAM. Typ 2 diabetiker upplever upprepande 

stressorer, först ställs de inför kravet på att förändra matvanor sedan upplever de 

tryck från omgivningen. Denna överbelastning som diabetikerna är utsatta för 

resulterar i låg KASAM som innebär att copingförmågan är nedsatt. Begriplighet i 

denna situation är låg och stressorerna tolkas i negativ riktning för typ 2 
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diabetikerna blir ”omyndigförklarade” i sociala sammanhang och får tillrättavisande 

kommentarer från omgivningen. Detta leder till att spänning uppstår på grund av att 

de inte upplever sig ha tillräckliga resurser för att bearbeta stressorer och 

hanterbarheten av sjukdomen är därför låg. När det gäller resurser så kommer det 

delvis från inlärda erfarenheter på problemlösning och delvis från det sociala stödet 

(Antonovsky, 2005). Kvinnor med typ 2 diabetes som är överbelastade av stressorer 

och upplever hinder att förändra matvanor finner ändå meningen i tillvaron och det 

är att ta hand om sin familj.     

 

Att vara ensam om att förändra matvanor och ha brist på socialt stöd resulterar i 

upplevelsen att inte ha makt över sin situation. Exempel på detta är när anhöriga 

inte tar hänsyn till behandlingskraven och frestar med fet mat och sötsaker. Även i 

denna situation handlar det om överbelastning av stressorer utifrån Antonovskys 

(2005) KASAM. Anhöriga respekterar inte typ 2 diabetikerns behov av att förändra 

matvanor och det utlöser känsloreaktioner såsom frustrationer och ilska. Det leder i 

sin tur till låg KASAM.  Studier av Meengs et al. (2005) och Arjun, Dutta, 

Montague och Nichols (2005) har funnit att stress, ilska och depression är barriärer 

i matvanor förändrings processen.  

 

Det finns bara en mindre grupp typ 2 diabetiker som upplever att de har makt över 

sin situation. De här diabetikerna lyckades med att förändra sina matvanor med 

förståelse och stöd från sin omgivning. Meengs et al. (2005) studie har kommit fram 

till samma slutsats och identifierat att familjestödet är en avgörande komponent i 

egenvården. Diabetikerna som får stöd från en större grupp människor såsom familj, 

vänner och vårdpersonal har en mer positiv attityd och lyckas bättre med att 

förändra matvanor. Det framkommer att dessa typ 2 diabetiker har hög 

copingförmåga  och kan relateras till Antonovskys (2005) KASAM. Förståelse i 

denna situation är hög för de tolkar inte stressorer som en spänning. De upplever att 

de har resurser för att hantera stressorer och dessa resurser kommer delvis från 

inlärda erfarenheter på problemlösning och delvis från det sociala stödet. De är inte 

ensamma om att förändra matvanor och känner därför meningsfullhet i sin tillvaro.  
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SLUTSATS 

 

Resultaten visar att typ 2 diabetiker i många sammanhang inte har makt över sin 

situation och de upplever för det mesta mer negativa känslor än med positiva 

känslor. De som har stöd och samarbete från omgivningen har lättare att förändra 

sina matvanor. Det sociala samspelet har en stor betydelse i en människas liv därför 

att det ger förutsättningar för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Alla 

diabetikerna har strävat efter en förändring i sina matvanor men alla var inte lika 

motiverade och alla fick inte stöd från omgivningen. Denna litteraturstudie kan vara 

ett bra hjälpmedel för en sjuksköterska som behöver en insikt i diabetikernas olika 

upplevelser av de livslånga förändringar de måste göra i samband med sin sjukdom.  

Som ett framtidsperspektiv kan en allmän utbildning om hälsosamt mat på 

arbetsplatser behövas för att ge kunskap om typ 2 diabetikernas behov av att 

förändra matvanor. Beteendeförändring som att skapa sig nya matvanor som sker 

inom små grupper exempelvis på arbetsplatsen eller med hjälp av familjen kan ge 

goda förutsättningar för att de ska lyckas. Socialt stöd kommer förutom från 

familjen också från omgivningar där människor vistas tillsammans. 
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http://elin.lub.lu.se.miman.bib.bth.se/elin?func=record&resid=ccee4631282a2f27af4826fe0860a945&lang=se&query=%28all%3A%22gender%20and%20the%20capacity%22%29%20AND%20year%3A%5B1996%20TO%202007%5D&start=0&sessionId=ADD721213C7AE3223C406E76247C2AE3&orgFunc=basicSearch&ftxtOnly=on&sdi=
http://elin.lub.lu.se.miman.bib.bth.se/elin?func=record&resid=ccee4631282a2f27af4826fe0860a945&lang=se&query=%28all%3A%22gender%20and%20the%20capacity%22%29%20AND%20year%3A%5B1996%20TO%202007%5D&start=0&sessionId=ADD721213C7AE3223C406E76247C2AE3&orgFunc=basicSearch&ftxtOnly=on&sdi=


Bilaga 5: Analysresultat 

Meningsenhet Kondensering Subkategori Kategori 

“I say you just 

have to make up 

your mind right 

now that if you 

have diabetes, 

you can. . . .” 

 

“ It’s in your 

mind what you 

do. . . . You have 

to boss your own 

mind.” 

 

”Jag talar om för dig du 

måste ta itu med din 

inställning just nu, du har 

diabetes…”  

 

 

 

”… Du vet innerst vad du 

måste göra… Du måste 

vara herre över dina 

handlingar.” 

 

Omgivningens 

påpekande 

 

 

 

 

Måste 

kontrollera sin 

situation 

 

Tryck från 

omgivningen 

 

 

 

 

Makt över sin 

situation 

It’s been very hard 

for me, very hard. I 

have become very 

angry and 

depressed, just 

upset because it’s 

[diabetes] going to 

change my 

lifestyle. Things I 

used to jump up 

and do, I can’t do 

anymore. . .. I’m 

just a ball of 

nerves and my 

anxiety is out of 

control. . . .” 

 

Det är mycket svårt för 

mig, mycket svårt. Jag 

har blivit mycket arg och 

deprimerad därför det är 

[diabetes] kommer att 

förändra mitt livsstil. 

Saker jag brukade göra, 

jag kan inte göra 

längre… Jag är ett 

nervpaket och min oro är 

utan gränser…  

 

 

Känsla av 

maktlöshet. 

 

 

Makt över sin 

situation 

“I don’t really 

have a problem 

with manage it, 

it’s just I am 

lazy, I just love 

chocolate. . . . If 

it’s there [in her 

house] I will eat 

it. . . . I don’t buy 

it, . . . but if it 

gets into the 

house, I’ll eat it. . 

. . I have no will 

power.” 

Jag har inga problem att 

hantera det, det är bara 

att jag är lat, jag älskar 

choklad… om det finns [i 

hemmet] jag kommer att 

äta det… Jag köper inte 

det, … men om finns i 

hemmet jag kommer att 

äta det… Jag har ingen 

vilja.  

 

 

Självkontroll 

 

 

 

Makt över sin 

situation 

 



Bilaga 6: Presentation av artiklar 

Författare Titel/ Tidskrift Syfte Metod Resultat 

Adams, C, R. 

 

Lessons learned 

from urban 

Latinas with 

type 2 diabetes 

mellitus (2003) 

 

Journal of 

Transcultural 

Nursing 

 

To investigate 

the meaning of 

the experiences 

of Latinas 

diagnosed with 

type 2 diabetes 

Qualitative According to 

study 

participants, 

living with 

diabetes meant 

losing your 

personal identity 

to the broader 

identification of 

being “a 

diabetic”. Role 

confusion 

resulted as 

children felt free 

to “nag” their 

mothers about 

their eating 

pattern 

 

Brown, M., 

Miller, J, L. 

 

Marital 

Interaction in 

the process of 

dietary change 

for type 2 

diabetes (2005) 

 

Journal of 

Nutrition 

Education and 

Behavior  

 

To explore how 

couples adjust to 

dietary 

management of 

type 2 diabetes 

 

Qualitative 

 

Three couple 

categories 

emerged 

cohesive 

(teamwork), 

enmeshed and 

disengaged, 

representing 

adaptation to the 

diabetic diet. The 

majority of the 

couples were 

disengaged. 

 

Douglas, M., 

Lawton, J., 

Parry, O., Peel, 

E. 

 

Taking the 

biscuit? A 

discursive 

approach to 

managing diet in 

type 2 diabetes 

(2005) 

 

Journal of 

Health 

Psychology 

 

To contribute by 

examining how 

people newly 

diagnosed with 

type 2 diabetes 

construct 

managing their 

diet 

 

Qualitative 

 

Women in the 

study tended to 

construct dietary 

practices as an 

individual 

concern, while 

men presented 

consumption as a 

family matter. 



 

Författare  Titel/ Tidskrift Syfte Metod Resultat 

Ellison, G, C., 

Rayman, K, M. 

Home alone: the 

experience of 

women with 

type 2 diabetes 

who are new to 

intensive control 

(2004) 

 

Health Care 

Women 

International 

 

To describe the 

early experience 

and day-by-day 

reality of 

learning to self-

manage type 2 

diabetes among 

women who 

were new to 

intensive control 

Qualitative 

 

Engagement in 

the self-

management 

process resulted 

in strong 

emotional 

responses, self-

blame and 

negative 

characterization 

of self. 

Hepworth, J. Gender and the 

capacity of 

women with 

NIDDM to 

implement 

medical advice 

(1999) 

 

Scandinavian 

Journal of 

Public Health 27 

To demonstrate 

the meanings of 

living with 

diabetes and the 

impact of 

gender on 

women´s 

capacity to 

implement 

medical advice 

and promote 

health 

Qualitative 

 

Meeting the 

foods preferences 

of husbands and 

dietary 

requirements of 

diabetic 

husbands were 

dominant themes 

in women´s 

accounts of 

marriage, and in 

various ways 

women justified 

their husbands´ 

lack of support. 

 

Koch,T., 

Kralink, D., 

Sonnack, D. 

 

Women living 

with type II 

diabetes: the 

intrusion of 

illness (1999) 

 

Journal of 

Clinical Nursing 

 

To create an 

understanding of 

how people with 

type II diabetes 

incorporated 

chronic illness 

into their lives 

 

Qualitative 

 

There was a 

wellness theme 

around taking 

time out, but 

considering the 

other dominant 

negative 

experiences. 



 

Författare  Titel/ Tidskrift Syfte Metod Resultat 

Koch, T., 

Kralink, D., 

Sonnack, D. 

Men living with 

diabetes: 

minimizing the 

intrusiveness 

(2000) 

 

Journal of 

Clinical Nursing 

To understand 

how people with 

type two 

diabetes 

incorporate 

chronic illness 

into their lives 

Qualitative  

 

The men 

expressed that 

diabetes had 

made a positive 

impact on their 

lifestyle; they 

viewed diabetes 

as part of life not 

as an illness. 

Men chose foods 

with confidence; 

their concern 

about potential 

complications 

meant they chose 

to take better 

care of 

themselves. 

 

Savoca, M., 

Miller, C. 

 

Food selection 

and eating 

patterns: themes 

found among 

people with type 

2 diabetes 

mellitus (2001) 

 

Journal of 

Nutrition 

Education  

 

To examine the 

beliefs and 

perspectives 

among people 

with type 2 

diabetes mellitus 

about dietary 

requirements, 

food selection 

and eating 

pattern, and 

attitudes about 

self-

management 

practices 

 

Qualitative 

 

Eating patterns 

were influenced 

by participants´ 

knowledge of 

diabetes 

management. 

Challenges that 

participants 

encountered 

when applying 

nutrition 

recommendations 

were lined to 

their prior 

practices. Dietary 

self-efficacy, 

social support 

and time 

management 

were identified as 

mediating 

variables that can 

influence dietary 

behaviours. 

 

 

 




