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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Diabetes är en av världens största folksjukdomar där diabetes mellitus typ 2 

är den variant som är vanligast och ökar mest. För att kunna leva med sin 

sjukdom och uppnå bra livskvalité måste en livsstilsförändring genomföras. 

Då rutiner och vanor är baserat på den livsstil man har kan dessa 

förändringar vara påfrestande för individen. 

Syfte: Att beskriva hur vuxna personer med diabetes mellitus typ 2 upplever 

livsstilsförändring kopplat till sjukdomen. 

Metod: Studien är en litteraturöversikt Databaser som använts är Cinahl Complete 

och Nursing Allied Database. Antalet artiklar som analyserats är tolv 

stycken. Både kvalitativa och kvantitativa ansatser har inkluderats i 

litteraturöversikten. 

Resultat: Resultatet presenteras i fyra teman Upplevelsen av implementering av 

livsstilsförändring, Motiverande faktorer, Upplevelsen av den inre kampen, 

Behovet av socialt stöd. Första temat är indelat i två underteman; 

Individanpassad information samt Möjligheter och hinder vid hållbar 

livsstil.  

Diskussion: Upplevelsen att genomgå en livsstilsförändring har diskuterats och 

analyserats utifrån Orems egenvårdsteori samt konsensusbegreppet hälsa.  

Nyckelord: Diabetes mellitus typ 2, livsstilsförändring, upplevelse, hållbar livsstil, 

motivation, egenvård 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Diabetes is one of the most spread diseases throughout the world where 

diabetes mellitus type 2 is the most common and is also expanding quickly. 

To be able to live with the chronic condition and have a good quality of life, 

lifestyle changes have to be made. Habits and routines are based on the 

lifestyle one person has adapted to which means that these changes can be 

strenuous for the individual. This literature review sheds light on how 

people with diabetes mellitus type 2 experience lifestyle change. 

Aim: To describe how adult persons with diabetes mellitus type 2 experience 

lifestyle change due to their diabetes. 

Method: The study is a literature review including twelve articles of both qualitative 

and quantitative design. Databases that were used to obtain the articles were 

Cinahl Complete and Nursing Allied Database. 

Results: The literature review resulted in four themes: The experience of 

implementing a lifestyle change; Motivational factors; Experience of inner 

struggle; The need for social support. The first theme is divided in two 

subthemes; Personalized information; Possibilities and barriers of a 

sustainable lifestyle. 

Discussion: The results of the literature review have been discussed through Orem´s 

self-care theory together with the metaparadigm health. 

Keywords: Diabetes Mellitus type 2, lifestyle change, experience, sustainable lifestyle, 

motivation, self-care  
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Inledning 

Vårt samhälle har förändrats från att vara ett utvecklingssamhälle med smittsamma 

infektionssjukdomar till ett industrisamhälle dominerat av livsstilssjukdomar. Diabetes 

mellitus innebär flera sjukdomar, huvudtyperna är diabetes mellitus typ-1 (DM1) och diabetes 

mellitus typ 2 (DM2). Diabetes är en av världens största folksjukdomar där DM2 är den 

variant som är vanligast och ökar mest (Ringsberg, 2009). Sjuksköterskans roll i mötet med 

dessa patienter innefattar att delge information och undervisning angående en hållbar livsstil 

och att motivera till livsstilsförändring. Författarna har under den verksamhetsförlagda 

utbildningen kommit i kontakt med patienter som har diabetes och därmed har författarna 

utvecklat ett intresse för sjukdomen. Ett personligt intresse för hälsa och livsstil fanns även 

hos författarna sedan tidigare. I och med detta och att författarna i sin blivande profession som 

sjuksköterskor kommer att möta patienter med DM2 är författarna intresserade av att närmare 

studera hur vuxna personer upplever en livsstilsförändring relaterad till deras sjukdom.   

 

Bakgrund 

Diabetes Mellitus typ 2 

Under World Health Day 2016 redovisades den första globala sammanställda rapporten om 

diabetes “Global report on diabetes” (WHO, 2016). I rapporten redovisas en fyrfaldig ökning 

av diabetes sedan 1980. Enligt rapporten lever idag ca 422 miljoner vuxna människor i 

världen med sjukdomen, 450 000 i Sverige (Guðbjörnsdottir et al., 2016). Livsstilsvanor som 

resulterar i övervikt och fetma beskrivs som de främsta orsakerna till ökningen av diabetes i 

världen. Förklaringen till skillnaderna mellan länder och insjuknande förklaras av 

levnadsvanor, miljö och ärftliga faktorer. Hjelm (2006) beskriver diabetes som en 

livsstilssjukdom som främst drabbar människor i länder där utvecklingen gått från ett 

traditionellt levnadssätt till ett modernt. I utvecklingsländer och i länder som nyligen 

industrialiserats har människor genomgått en förändring vilket innebär ett mer stillasittande 

och stressfyllt liv, vilket har lett till en ökning av DM2. En annan orsak till ökningen är att vi 

människor idag har en ökad livslängd vilket innebär en större risk att utveckla DM2. En 

demografisk omflyttning av människan sker i större utsträckning idag vilket innebär 

förändringar av levnadsvanor vilket i sin tur kan leda till DM2. Däremot anses inte DM2 alltid 

vara förknippat med en högre levnadsstandard utan ses ofta hos människor med låg 

socioekonomisk position (ibid.).  
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DM2 är den vanligaste formen av diabetes och är även den som ökar mest (Ericson & 

Ericson, 2012). I samband med att sjukdomen ökar sker en parallell ökning av fetma och 

övervikt. Tidigare var det framförallt äldre människor som fick sjukdomen men idag kan man 

se att den debuterar i allt lägre åldrar. Vid DM2 är det främst utvecklandet av insulinresistens i 

kroppens insulinberoende vävnader som är upphovet till funktionell insulinbrist.  Vanliga 

symptom vid DM2 är törst, stora urinmängder och trötthet. Symptomen kommer oftast 

smygande. En försämring av sjukdomen sker vanligtvis långsamt vid DM2. Försämringen 

sker dels när kroppens känslighet för insulin försämras, samt när produktionen av insulin från 

pankreas minskar (Ericson & Ericson, 2012). Motion, bra matvanor, rökstopp och mindre 

stress har en bromsande effekt på försämringen. Vid DM2 kan komplikationer såsom 

angiopati uppkomma. Angiopati delas in i makroangiopati och mikroangiopati. 

Makroangiopati innebär ateroskleros i artärer i hjärta, hjärna och perifera kärl. 

Makroangiopati ökar risken för perifer kärlsjukdom, stroke och hjärtinfarkt. Vid 

mikroangiopati som innebär kärlförändringar i de mindre kärlen kan ögonangiopati och 

neuropati uppkomma. Ögonangiopati ger skador på ögats näthinna. Neuropati innebär att 

nervfibrernas funktion blir lokalt nedsatta och kan drabba både somatiska och autonoma 

nerver, detta leder till lokal ischemi och försämrad nervfunktion (ibid.).   

 

Livsstilsfaktorer och deras betydelse för diabetes mellitus typ 2 

Livsstil, en persons levnadsvanor och psykosocial situation, är av betydelse för den 

individuella sjukdomsrisken (Orth-Gomér, 2008). Enligt Ringsberg (2009) finns det nio 

livsstilsfaktorer som påverkar människans hälsa. Dessa är kost, fysisk aktivitet, droger, 

riskfyllt beteende, arbete, ekonomi och konsumtion, familj och sociala relationer, psykisk 

hälsa samt stress. Dessa faktorer samverkar sinsemellan och kan således inte enkom ses 

enskilt från varandra. Vid en kronisk sjukdom som diabetes rekommenderas en 

livsstilsförändring för att kunna uppnå en god fysisk hälsa (ibid.). 

En livsstilsförändring kan innebära stora svårigheter för den enskilda individen (Ewles & 

Simnett, 2005). Vid en livsstilsförändring läggs fokus på den enskilda individens 

levnadsvanor och rekommenderade förändringar utgår ifrån dennes levnadsvanor. Ewles & 

Simnett (2005) menar dock på att detta bör ifrågasättas och större vikt bör läggas på de yttre 

faktorerna som påverkar personens livsstil och dennes beteende. Människan idag anpassar sig 

till miljön som ur ett hälsoperspektiv innebär mer ohälsosamma vanor än tidigare. Vidare 

menar Ewles och Simnett att miljön bör göras hälsosammare för att den enskilda individens 

möjligheter till att göra hälsosamma val skall öka. Detta framkommer även i “Global report 
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on diabetes” (WHO, 2016) som riktar sig till regeringar runt om i världen och förmedlar att 

människans möjlighet till att kunna göra hälsosamma val är en regeringsfråga. Hälsosamma 

val innebär ökad fysisk aktivitet och hälsosam kost, samt en minskning av stillasittande. 

Övervikt och fetma betonas i redovisningen som en stor bidragande faktor till ökningen av 

diabetes.  

När en person rekommenderas en livsstilsförändring finns det flera aspekter att beakta för 

att förstå vad det för individen kan innebära (Ewles & Simnett, 2005).  Ekonomiska, sociala 

och kulturella faktorer kan inverka på livsstilen, även attityder, förståelse och förmåga till 

mottaglighet påverkar. Det bör inte heller tas för givet att personen anser att en 

livsstilsförändring alltid är av största prioritet, det kan finnas andra delar i livet som personen 

upplever är av större prioritet. Ewles och Simnett beskriver också att personer som 

rekommenderas en livsstilsförändring inte alltid är av samma uppfattning som “experten”, och 

ett allt för ivrigt propagerande för en livsstilsförändring kan skapa negativa känslor hos 

personen.  

För att personer med DM2 ska kunna göra hälsosamma val och må bra i sin kroniska 

livslånga sjukdom krävs det enligt Wikblad (2006) att personen har möjlighet till egenvård. 

Sjuksköterskan identifierar personens förutsättningar samt behov för att skaffa sig en 

uppfattning om vilken information och utbildning som personen behöver angående sin 

egenvård. Egenvård vid diabetes kan delas upp i tre olika stadier, primär-, sekundär- och 

tertiärprevention. Den primära preventionen handlar om att minska risken att få diabetes vilket 

kan handla om kostomläggning samt mer fysisk aktivitet i vardagen. Sekundär prevention sker 

om personen ändå drabbats av diabetes för att undvika senare komplikationer, genom att 

bland annat undvika oregelbundna plasmaglukosstegringar och sänkningar. Tertiär prevention 

sker när komplikationer uppstått för att undvika vidare, allvarligare komplikationer som 

amputation av extremitet eller blindhet (ibid.). 

 

Kost 

Mosand och Stubberud (2011) skriver att kostrekommendationer vid diabetes inte skiljer sig 

nämnvärt från vanliga rekommendationer, grunden är en sund välbalanserad kost som är 

fördelad under dygnet. På grund av att glukosregleringen inte fungerar tillfredsställande hos 

en person med DM2 bör personen ha kunskap om de olika livsmedlens inverkan på glukosen 

och vilka sammansättningar av måltider som fungerar bäst för individen. I studien av 

Heerman et al. (2015) framkommer det att patienter som inte har kunskap om vilken kost som 

passar dem bäst även tenderar att motionera mindre och håller en livsstil som har en negativ 
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inverkan på deras hälsa. Kolhydrater som polysackarider bryts ned av kroppen innan de kan 

tas upp igen vilket medför att glukosstegringen sker långsamt. Även fibrer är ett bra livsmedel 

då det fördröjer absorptionen av glukos i tarmen vilket även det leder till lägre glukosstegring. 

Snabbt nedbrytbara kolhydrater och socker bör undvikas eller intas tillsammans med övriga 

födoämnen då de annars går ut i blodet direkt och skapar en hög glukosstegring. Ericson och 

Ericson (2012) redogör för att då övervikt är vanligt förekommande hos personer med DM2 är 

viktminskning och minskat energiintag viktigt för denna grupp. Behandling av DM2 försvåras 

ifall övervikt förekommer. Därför är det extra viktigt för dessa personer att tillskottet av fett 

inte överstiger en tredjedel av totala energibehovet. Vid stort energitillskott ökar 

insulinresistensen i kroppen och glukosen förhöjs (ibid.). Livsstilsförändringar så som att 

ändra sin kost och öka sin fysiska aktivitet kan minska graden av glukosstegring och fungerar 

som sekundär prevention när nedsatt glukostolerans hos patienten är fastställd (Nilsson, 2008; 

Knowler et al., 2002).  

En positiv aspekt är att i många fall kan intag av läkemedel reduceras hos personer med 

DM2 ifall viktminskning sker och kostintaget är tillfredsställande (Ericson & Ericson, 2012). 

Dessutom visar en studie av Knowler et al. (2002) att kostrådgivning och motion har bättre 

effekt än läkemedelsbehandling hos denna grupp. 

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är ett brett begrepp som innefattar flera aktiviteter. I fysisk aktivitet inkluderas 

friluftsliv, motion, fysisk träning och idrott, samt vardagsmotion, som exempelvis 

trädgårdsarbete, promenader och cykling (FYSS, 2011). Att fysiskt röra på sig med kroppen 

har en hälsofrämjande effekt och påverkar kroppen fysiologiskt (ibid). Enligt Basuk och 

Manson (2005) minskar risken för att utveckla diabetes med 30-50% vid kontinuerlig fysisk 

aktivitet till skillnad från de personer som är stillasittande. Även Ekblom-Bak (2013) menar 

att stillasittande livsstil och utebliven vardagsmotion har negativ effekt på hälsan. Fysisk 

aktivitet påverkar högt blodtryck, förhöjda triglycerider, övervikt och insulinresistens (Ericson 

& Ericson, 2012). För en person med DM2 innebär detta i kombination med kostreglering att 

glukosupptaget i musklerna ökar, detta leder till en förbättrad glukosbalans (Ericson & 

Ericson, 2012). Fysisk aktivitet påverkar även blodcirkulationen och kapillärutveckling 

positivt, positiva effekter ses även på lungornas och vävnadernas syreupptagningsförmåga, 

samt en stärkande effekt på hjärtmuskeln. Vid DM2 rekommenderas personer aerob aktivitet 

och beroende på intensitet på den aeroba aktiviteten rekommenderas den att utföras tre till sju 
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dagar i veckan (FYSS, 2015). Vidare rekommenderas muskelstärkande aktivitet att utföras två 

till tre gånger i veckan.  

 

Stress 

I samspelet mellan de olika livsstilsfaktorer som tidigare nämnts förekommer stress 

(Ringsberg, 2009). Stress kan påverka livsstilen likväl som livsstilen kan innebära stress. 

Stress ur ett psykologiskt perspektiv kan definieras som att de inre och/eller yttre krav som 

ställs på personen upplevs påfrestande och oöverstigliga. Danielsson et al. (2012) menar att 

stress kan beskrivas som en obalans mellan kraven som ställs på en person och förmågan att 

hantera dessa. Vid stress frisätts och samverkar flera hormoner i kroppen, adrenalin, 

noradrenalin, kortison, glukagon och tillväxthormon (Ringsberg, 2009). När dessa hormoner 

frisätts försämras kroppens känslighet för insulin och glukosen i blodet stiger 

(Diabetesförbundet, 2016). Det är den stress som upplevs under längre perioder som 

framförallt påverkar individens hälsa negativt (ibid). En av de negativa hälsoeffekter som 

visar sig vid långvarig stress är högt blodtryck, som i förlängningen kan bli kroniskt 

(Ringsberg, 2009). Högt blodtryck under en längre tid försämrar blodkärlens väggar och 

resulterar i en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. För en person med DM2 ökar risken för 

skador på blodkärlen redan i och med sjukdomen, DM2 i sig ger även upphov till olika 

kärlsjukdomar.   

 

Information och kommunikation 

Enligt Socialstyrelsen (2015) bör alla patienter med DM2 erbjudas undervisning både 

individuellt och i grupp och detta ska ske av en person med god kunskap om ämnet och med 

pedagogisk kunskap. Det ingår även i sjuksköterskans profession att informera och förse 

patienter med rätt verktyg för att på bästa sätt hantera sin sjukdom (Socialstyrelsen, 2005). En 

sjuksköterskas roll i detta avseende är att förse patienten med den information och kunskap 

som patienten behöver för att kunna hantera sin diabetes och uppnå god livskvalité (Mosand 

& Stubberud, 2011). Initialt har sjuksköterskan en stor roll i patientens hantering av sin 

diabetes, vilket avtar allt eftersom patienten känner sig trygg och har tillräckligt med förmåga 

att hantera sin nya situation. I slutfasen agerar sjuksköterskan enbart som handledare och 

patienten kan själv applicera teori till praktik och hantera sjukdomen på ett sätt som minskar 

risken för akuta och sena komplikationer (ibid.). 

Att få tag på information angående sin sjukdom är för de flesta patienter idag inte svårt och 

fördelen med detta är att patienter själva kan hålla sig uppdaterade och välinformerade 
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(Ringsberg, 2009). Det stora problemet för sjuksköterskor och övrig vårdpersonal idag är att 

guida patienter till information som är evidensbaserad och relevant för den enskilda patienten 

(ibid.). Funnel (2006) beskriver det som att vårdpersonalen är experter på sjukdomen diabetes 

medan patienterna är experter på sig själva, de vet vad de behöver förändra, vilka beteenden 

och levnadsvanor de behöver hjälp och stöd i att förändra. Ett samspel mellan vårdpersonal 

och patient ger möjlighet till individanpassad kommunikation och information. Detta samspel, 

även kallat empowerment, är ett alternativt förhållningssätt till följsamhet (compliance) som 

vanligtvis används inom vården (ibid.). Empowerment kan på svenska översättas till 

egenmakt och syftar till att ha makt över sin situation och faktorer som påverka hälsan (Elgán 

& Fridlund, 2009). Ur ett omvårdnadsperspektiv är patienten högst delaktig i sin vård och har 

möjlighet att bestämma hur vårdplanen ska se ut (Funnel, 2006). Egenmakt möjliggör också 

för patienten att skapa inflytande i sin livssituation genom att fatta beslut och ta kontroll över 

sitt liv (Ewles & Simnett, 2005). Vid följsam vård (compliance) är det vårdpersonalen som 

styr över vården, undervisar och talar om för patienten vad som behövs göras för att uppnå 

målet. (Funnel, 2006). 

I en studie utförd av Piccinino, Griffey, Gallivan, Lotenberg och Tuncer (2015) har det 

undersökts, vid tre olika tillfällen, 2006, 2008, 2011 hur allmänhetens kunskap om diabetes 

ser ut. Studien behandlade ämnen som egenvård, riskfaktorer för diabetes och livsstilsfaktorer. 

Forskarna kom fram till att deltagarna vid sista undersökningen hade dålig kunskap om 

livsstilsfaktorer och riskfaktorer för diabetes. Detta trots att en satsning på information och 

utbildning inom ämnet diabetes har genomförts sedan första undersökningen 2006. 

 

Problemformulering 

I bakgrunden framkommer att en livsstilsförändring rekommenderas till patienter med DM2 

för att de ska kunna vara välmående i sin kroniska sjukdom. Vårdpersonalens arbetsuppgifter 

inkluderar att förmedla nödvändig kunskap och information till patienten angående en 

livsstilsförändring men även att motivera patienten att utefter sin egen förmåga genomgå en 

livsstilsförändring. Vidare ställs det krav på patientens att ta till sig den information som 

sjukvården ger och omvandla den till en praktisk förmåga genom egenvård. Människor har 

olika förutsättningar för att kunna förändra beteenden och vanor vilket vården behöver kunna 

bemöta och anpassa sig till. Då författarna i sin blivande roll som sjuksköterskor kommer att 

möta personer med DM2, vill vi med denna studie undersöka och bearbeta befintlig forskning 

för att få en djupare förståelse för hur personer som rekommenderas livsstilsförändring 

upplever dessa förändringar. 
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Syfte 

Syftet var att beskriva hur vuxna personer med Diabetes Mellitus typ 2 upplever 

livsstilsförändring kopplat till sjukdomen. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Resultatet kommer att analyseras och diskuteras utifrån Orems egenvårdteori (Orem, 2001) 

samt konsensusbegreppet hälsa (Ewles & Simnett, 2005). 

 

Orems egenvårdsteori 

Egenvårdsteorin enligt Orem (2001) är uppdelad i tre olika delar: Teorin om egenvård, teorin 

om egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystemet. Dessa teorier är länkade till varandra 

där egenvårdsteorin beskriver hur man som person har kapacitet att vårda sig själv och andra. 

Teorin om egenvårdsbrist handlar om begränsningar en person har gällande att genomföra 

egenvård och hitta egenvårdsbalans. Den sista teorin beskriver omvårdnadssystemet vilket är 

de handlingar som sjuksköterskor, anhöriga och patient utför. En variant av detta är att 

sjuksköterskan i samråd med patienten och anhöriga utformar en omvårdnadsplan.  

Omvårdnadsplanen utförs för att personen tillsammans med sjuksköterskan och närstående 

ska hitta egenvårdsbalans och reducera avståndet mellan egenvårdskraven och 

egenvårdskapaciteten.  

Enligt Orem (2001) har människan en egenvårdskapacitet vilket är en förmåga att ta vara 

på sig själv, sin hälsa och närstående på bästa sätt för att finna en balans i sin vardag. 

Egenvårdskapacitet skapas av personens livsberättelse och erfarenheter. Ibland kan denna 

kapacitet brista exempelvis när en person diagnostiseras med en kronisk sjukdom som 

diabetes och då kan flera egenvårdsbehov uppstå hos människan. Orem beskriver olika 

egenvårdsbehov som hon kallar för universella behov vilket innefattar fysiologiska behov som 

att kunna andas och inta föda. Utöver de universella behoven finns sociala behov som att hitta 

balans mellan aktivitet och vila, balans mellan att vara ensam och det sociala samspelet. Vid 

nedsatt egenvårdskapacitet har människan en egenvårdsbrist och behöver omvårdnad och stöd 

för att återigen hitta sin egenvårdsbalans, detta beskriver Orem (2001) som en del i 

omvårdnadssystemet. I samband med egenvårdsteorin skriver Orem även om 

närståendeomsorg vid egenvård, vid sviktande hälsotillstånd hos närstående kan en person 
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använda sig av egenvårdsteorin för att stötta personen att återigen hitta egenvårdsbalans 

genom att minska avståndet mellan den närståendes egenvårdskrav och egenvårdskapacitet. 

Centralt i Orems (2001) teori om egenvård är att människan är kapabel att ta hand om sig 

själv och sina närstående. Vidare beskriver Orem att vid en förändring måste människan 

använda sitt förnuft och anpassa sig till situationen, och som den kapabla människan 

utvärdera, omvärdera och förhålla sig till förändringen. 

 

Konsensusbegreppet hälsa 

Begreppet hälsa innebär för Orem (2001) att värna om sin kropp, skapa förutsättningar för ett 

välbefinnande, både fysiskt, psykiskt och socialt.  

Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL, SFS1982:763), 1 §, föreskriver att vården ska “främja 

hälsa”. Thorsén (2002) beskriver hälsa som omvårdnadsarbetets centrala mål. Hälsa som 

konsensusbegrepp är ett komplext begrepp (Ewles & Simnett, 2005). På individnivå formas 

begreppet utifrån erfarenheter, kunskaper, värderingar och förväntningar. Vidare beskrivs 

hälsa utifrån fysiska, psykiska och samhälleliga dimensioner, faktorer som inverkar på de 

olika dimensionerna påverkar upplevelsen av hälsa ur ett holistiskt synsätt på begreppet hälsa 

(ibid.). Denna breda definition på hälsa innebär att flera aspekter på hälsa ses (Ewles & 

Simnett, 2005). Ewles och Simnett beskriver att hälsa ur ett befolkningsperspektiv är något 

som kan tas för givet innan sjukdom eller andra problem med hälsa uppstår. Hälsa för 

individen är individuellt, och attityden till hälsa och uppfattningen av vad som påverkar 

hälsan skiljer sig från person till person. Hälsa för individen kan vara nära förknippat med 

känslor och stämningslägen, upplevelsen av balans och jämvikt kan även påverka hur 

personen upplever hälsa. För att uppnå hälsa kan det även innebära att individen förhandlar 

med sig själv. Ett exempel på detta är att en person som röker väljer att röka fastän denne vet 

att det är skadlig, känslan av lugn och tillfredsställelse väger tyngre än det faktum att det är 

skadligt. Huruvida människan är benägen att inkludera psykiska och emotionella aspekter på 

hälsa är individuellt, för vissa personer läggs det framförallt vikt på det fysiska välbefinnandet 

i frågan om upplevelsen av hälsa. Vidare beskriver Ewles och Simnett (2005) att hälsa är ett 

dynamiskt tillstånd och alla personer har sin egen potential, samt olika hälsobehov. Detta 

verkar stämma väl överens med Orems (2001) syn på hälsa. 
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Metod 

Författarna har valt att genomföra en litteraturöversikt enligt Friberg (2012) som syftar till att 

strukturerat undersöka och sammanställa befintliga artiklar angående hur patienter med DM2 

upplevde livsstilsförändring. För att få ett rättvist och brett urval av artiklar har författarna 

sökt artiklar med hjälp av MESH termer eller MESH termer och fritextsökning i tre olika 

databaser.  

 

Datainsamling 

De databaser författarna har använt sig av är Cinahl Complete, PubMed samt Nursing And 

Allied Database. Författarna har enligt Östlund (2012) använt sig av de booleska söktermerna 

AND och kombinerat dem tillsammans med ämnesord framtagna av MESH och fritextsökord. 

Ämnesord och fritextsökord har noga valts ut av författarna för att få fram relevanta och 

aktuella artiklar som på bästa sättet matchar syftet och problemformuleringen. MESH-termer 

som använts är “Diabetes Mellitus type 2” samt “Lifestyle changes”. Dessa har använts 

fristående och i kombination med fritextsökorden “experience”, ”behavioral changes” samt 

”self management”. Författarna har genomfört en korssökning mellan databasen Cinahl 

Complete och PubMed med kombinationen av MESH ämnesorden “Diabetes Mellitus type 2” 

AND “Lifestyle changes”. Denna korssökning resulterade i fem träffar däremot var det ingen 

av artiklarna som var relevant för syftet. Se även bilaga 1; bilaga 2 

 

Urval 

Då diabetes är ett ämne som är väl forskat på har författarna begränsat sökningarna för att 

reducera antalet artiklar till en relevant och hanterbar mängd. Litteratursökningen har 

begränsats till åren 2011-2016. Sökningen begränsades till att enbart söka efter fulltext artiklar 

på engelska som är vetenskapligt granskade I Cinahl Complete begränsades sökningen till 

Europa. I PubMed och Nursing Allied Database fanns inte den möjligheten och fyra av 

artiklarna som valdes ut var publicerade utanför Europa.  

Författarna läste först rubrikerna på de träffar som sökorden gett och valde ut dem som var 

relevanta för syftet. I andra skedet läste författarna igenom studiernas abstrakt på de utvalda 

artiklarna och valde ut 22 artiklar med relevanta abstrakt. Ytterligare ett urval skedde då 

författarna bearbetade de 22 artiklarna vilket resulterade i elva stycken resultatartiklar. 

Författarna fann även en artikel genom manuell sökning, skriven av Kneck, Klang och 

Fagerberg (2011). Vilket totalt resulterade i tolv stycken resultatartiklar.  
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Dataanalys 

Författarna har analyserat materialet enligt Fribergs (2012) metod, i det första skedet separat 

för att sedan bearbetas flera gånger tillsammans. Detta för att försäkra sig om att båda 

författarna har haft en liknande uppfattning av innehållet i artiklarna och att de matchar 

studiens syfte. För att urskilja samband och skillnader mellan artiklarna använde sig 

författarna av färgkodning. Utifrån denna analys har författarna utfört en sammanställning av 

patienternas upplevelser. Upplevelserna har sedan tematiserats och därefter presenterats som 

resultat.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Sandman och Kjellström (2013) innebär forskningsetik att författare tar hänsyn till och 

reflekterar över flera olika aspekter i forskningsstudien. Krav på informerat samtycke och 

konfidentiellt agerande vid personuppgifter och känslig information är verktyg som används 

av forskare för att försäkra sig om att deltagare i studien är medvetna om studiens innehåll. 

Att deltagarna är medvetna och informerade om deras rättigheter samt att deras 

personuppgifter är skyddade. I och med att en studie blivit godkänd av ett etiskt råd betyder 

inte att författaren kan ta av sig sina etiska glasögon utan etiken bör genomsyra hela arbetet 

(ibid.). 

Vid genomförandet av en litteraturstudie inhämtas inget nytt studiematerial utan redan 

studerat och analyserat material ligger till grund för studien. Som författare till en 

litteraturöversikt är det därför viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till informationen och 

vart den kommer ifrån (Zola, 2007). Författarna har kvalitetssäkrat artiklarna genom att 

försäkra sig om att de är kritiskt granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter och 

undersökt att artiklarna är forskningsetiskt godkända innan de använts. 

Enligt Zola (2007) ska återgivandet av informationen vara korrekt, objektiv och fri från 

värderingar för att studien ska anses vara forskningsetisk. Författarna har enligt bästa förmåga 

återgivit informationen för att studien ska uppnå dessa krav. 

 

Resultat 

Resultatet redovisas i fyra teman. Tema 1: Upplevelsen av implementering av 

livsstilsförändring med två underteman: Individanpassad information och Möjligheter och 



 
 11 (34) 

 

hinder för en hållbar livsstil, Tema 2: Motiverande faktorer. Tema 3: Upplevelsen av den inre 

kampen. Tema 4: Behovet av socialt stöd.  

 

Upplevelsen av implementering av livsstilsförändring 

Att omvandla teori till praktik och implementera den i vardagen upplevdes som svårt vid 

livsstilsförändring enligt flera studier (Fritz, 2015; Hasseler, von der Heiden & Indefrey, 

2011; Mladenovic, Wozniak, Plotnikoff, Johnson & Johnson, 2014).  

 

Individanpassad information 

I flera artiklar framkom det att individanpassad information underlättade för deltagarna att 

genomföra en livsstilsförändring (Fritz, 2015; Wermeling, Thiele-Manjali, Koschak, Lucius-

Hoene & Himmel, 2014; Ljung, Olsson, Rask, & Lindahl, 2012; Ahlin & Billhult, 2012; 

Hasseler et al., 2011; Jutterström, Isaksson, Sandström & Hörnsten, 2012; Kneck, Klang & 

Fagerberg, 2011). Konkreta råd och information som delgavs deltagarna i både teori och 

praktik upplevdes som positiva och förenklade för personerna att implementera i vardagen 

(Ljung et al., 2012). Studien av Ahlin och Billhult (2012) visade att ökad kunskap i vissa fall 

kunde leda till att deltagarna fann nya ursäkter och undanflykter för att genomgå en 

livsstilsförändring (ibid.). I studien av Fritz (2015) visade resultatet att deltagarna agerade 

olika beroende på hur informationen introducerades. Rekommendationer kunde komma från 

både vårdpersonal och närstående, men oberoende av varifrån rekommendationerna kom tog 

deltagarna vara på möjligheten till förändring bättre ifall det kom från en stöttande källa. Dock 

visade resultatet på att deltagarna främst värderade råd från närstående i liknande situationer 

(ibid.). Flera studier beskrevs att rekommendationer som inte var anpassade efter personernas 

livsstil tog längre tid och krävde mer resurser från personerna att implementera i vardagslivet 

(Fritz, 2015; Wermeling et al., 2014; Jutterström et al., 2012; Kneck et al., 2011). I artikeln 

skriven av Wermeling et al. (2014) framkom det att deltagarna var medvetna om kopplingen 

mellan ohälsosam mat och övervikt, men de efterfrågade kunskap och vägledning för att 

uppnå viktminskning. Ett liknande fenomen beskrevs i studien av Kneck et al. (2011) där 

personerna inte bara efterfrågade kunskap om diabetes utan även hade en undran om varför 

viss kunskap var relevant att ha för deras sjukdomstillstånd. Dessutom ansåg de att kunskapen 

var ett verktyg för att öka självständigheten i sjukdomen. 

Information som kom från vården var lättare att ta till sig och förändringar var lättare att 

genomföra om vårdpersonalen hade en tydlig uppfattning om personens livsvärld (Fritz, 

2015). Jutterström et al. (2012) redovisade i sin studie att information om livsstilsförändring 
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måste vara anpassad till personernas vardagsliv och identitet. Merparten av deltagarna i 

studien av Beverly et al. (2012) ansåg att ärlig kommunikation mellan vårdpersonal och 

patient var viktig för en bra vård. Samtidigt var många av dem motvilliga att diskutera 

egenvård och livsstilsförändring med vårdpersonalen. Dessa deltagare hade problem med att 

implementera livsstilsförändring och svarade på vårdpersonalens frågor efter vad de trodde att 

vårdpersonalen ville höra. De förstod inte alltid rekommendationerna de erhöll (ibid.). En 

kvinna beskrev hur vårdpersonal talade om hennes övervikt på ett sätt som gjorde henne 

förnärmad. Hon menade att om informationen om att hennes övervikt var ett problem i 

sammanhanget hade presenterats på ett bättre sätt hade hon tagit åt sig av den informationen 

som gavs istället för att uppleva en negativ känsla (Wermeling et al., 2014). Deltagarna ansåg 

att sjukdomen behövde kontrolleras men på deras egna villkor (Jutterström et al., 2012). 

 

Möjligheter och hinder för en hållbar livsstil 

Att uppleva en hållbar livsstilsförändring var återkommande i artiklarna av Fritz (2015) och 

Ljung et al. (2012). Att göra små förändringar i taget och se livsstilsförändring utifrån ett 

helhetsperspektiv där personlig utveckling inkluderades var bidragande faktor till att 

implementera en ny och hållbar livsstil i vardagen. I studien av Ljung et al. (2012), beskrevs 

personlig utveckling som en del i en balanserad och positiv upplevelse vid livsstilsförändring. 

Genom kunskap gavs möjlighet till självreflektion av de livsstilsförändringar som 

genomfördes, och visade på goda förutsättningar att kunna planera sin vardag framöver vilket 

ökade möjligheterna till en hållbar livsstil. Tid och tålamod var även aspekter som framkom i 

studien, det tar tid att lära och det tar tid att förankra nya vanor i livet vilket kräver tålamod 

(ibid.). Det framkom i resultatet i studien av Fritz (2015) att övning gav bättre effekt än goda 

råd och rekommendationer. Genom att öva utvecklade de strategier som tillät dem att 

integrera mer hälsosamma vanor i vardagslivet samtidigt som förändringarna var 

kostnadseffektiva, tidseffektiva och godkända av andra familjemedlemmar (ibid.). En 

deltagare förklarade att om denne ignorerade en livsstilsförändring, ignorerade denne sig själv 

(Ljung et al., 2012). I studien utförd av Korkiakangas et al. (2011) framkom det att 

gemensamma beslut samt att personen tillsammans med närstående utförde en 

livsstilsförändring var viktigt för att lyckas göra det hållbart. 

Vid en livsstilsförändring blev vardagliga situationer som tidigare varit en självklar del i 

livet plötsligt problematiska och behövdes tänkas igenom (Kneck et al., 2011; Fritz, 2015). 

Deltagarna var tvungna att förändra sina rutiner för att livsstilsförändringen skulle fungera 

(ibid.). Att implementera nya kostvanor beskrevs som svårt utifrån flera aspekter (Fritz, 2015; 
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Hasseler et al., 2011; Wermeling et al., 2014) kostnader och okunskap var två hinder som 

identifierades. Svårigheter med att anpassa kosten efter livsstilen var också ett hinder och det 

kunde ta flera år innan den nya kosthållningen var naturlig för deltagarna (ibid.). En man 

beskrev att mat var en del av kulturen och att han älskade kultur, på grund av det hade han 

ingen önskan om att ändra sin livsstil. Ett annat exempel var en kvinna som lagade den mat 

som barnen önskade äta för att slippa laga två rätter (Wermeling et al., 2014). Hasseler et al.:s 

(2011) resultat visade att vissa deltagare i studien använde insulin för att medvetet kunna 

fortsätta leva enligt samma livsstil som innan diagnosen.  

Resultatet från studien av Fritz (2015) visade på att välinformerade personer kunde ta ett 

konkret beslut ifall livsstilsförändringen skulle implementeras i vardagen och i så fall hur det 

skulle ske på ett tillfredsställande sätt (ibid.).   

I studien av Kneck et al. (2011) framkom det att en ny livssituation ställer vissa krav på 

personen men också att det behövs medvetenhet om den nya situationen för att kunna hantera 

och individanpassa en livsstilsförändring. Även i studien av Fritz (2015) framkom det att det 

hade stor betydelse för personen hur lättanpasslig livsstilsförändringen var ifall deltagaren 

genomförde förändringen eller inte. Det hade en negativ inverkan på förändringen om den 

innebar en stor påverkan på deras nuvarande vanor, rutiner, tro, tidsram och livssituation 

(Fritz, 2015). 

Stress i samband med att implementera livsstilsförändring i vardagen var en återkommande 

upplevelse som beskrevs av deltagarna i tre av studierna (Kneck et al., 2011; Ljung et al., 

2012; Hasseler et al., 2011). De beskrev hur de efter diagnosen kände sig tvungna till att 

anpassa sig efter den och genomföra en livsstilsförändring, vilket resulterade i att de upplevde 

stress. De behövde numera planera vardagsaktiviteterna i förväg efter sin sjukdom som att 

kosten behövdes intas vid vissa tidpunkter (ibid.). Deltagarna kom kontinuerligt i kontakt med 

personer eller platser i deras vardagliga rutin som influerade dem negativt i deras anpassning 

till livsstilsförändringen utan att de reflekterade över det (Fritz, 2015). 

 

Motiverande faktorer 

En aspekt som framkom tydligt i flera studier var motivation och motivationens betydelse för 

upplevelsen av en livsstilsförändring (Ahlin & Billhult, 2012; Jutterström et al., 2012; Kneck 

et al., 2011; Maladenovic et al., 2014; Ljung et al., 2012; Wermeling et al., 2014; Eborall et 

al., 2016).  

Positiv feedback och uppmuntran om hur förändringar i kosten, ökad motion och rätt 

medicinering har gett positiva resultat, är en motiverande faktor för att fortsätta med nya 
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rutiner och vanor (Eborall et al., 2016). Även känslan av hur andra människor, såsom familj 

och anhöriga påverkas eller kan påverkas av sjukdomen och dess konsekvenser framgick som 

motiverande i studien (ibid.). En kvinna berättade att hon fann motivation till 

livsstilsförändring i viljan att må bra för sina barns skull och finnas där tills de var stora nog 

att ta hand om sig själva. Andra beskrev krav som en motiverande faktor till 

livsstilsförändring (Jutterström et al., 2012; Kneck et al., 2011). 

Mätbara resultat såsom viktnedgång, förbättrat blodtryck och stabilare blodsocker innebar 

ökad motivation (Jutterström et al., 2012; Eborall et al., 2016 och Korkiakangas et al., 2010) 

och i studien av Hasseler et al (2011) visar resultatet att mer regelbunden preventiv 

information och mätparametrar för att kunna hantera sjukdomen bättre efterfrågades. Däremot 

visade även studien att när mätparametrar och interventioner var obligatoriska och inte 

frivilliga ansågs de som obetydliga, detta var verktyg som patienten själv ville styra över och 

bestämma när det skulle ske. Det framgår även att när personer gör livsstilsval som påverkar 

sjukdomen negativt och när de negativa konsekvenserna är mätbara, blir de negativa 

resultaten motiverande till att fortsättningsvis göra bra livsstilsval (Eborall et al., 2016). Även 

rädslan för komplikationer beskrevs som motiverande (Maladenovic et al., 2014; Jutterström 

et al., 2012). Resultatet i studien av Jutterström et al. (2012) visade även på att sjukdomsinsikt 

upplevdes som en vändpunkt där en känsla av “nu eller aldrig” uppstod. Att uppleva ett 

förbättrat psykiskt välbefinnande, förbättrad sömnkvalitet och en allmän känsla av 

välbefinnande i samband med motion ökade deltagarnas motivation till att fortsätta motionera 

(Korkiakangas et al., 2010). Det framgick även i studien att regelbunden motion såsom en 

daglig rutin ökade motivationen till att fortsätta motionera. 

Hur de krav som personerna upplevde medföljer en livsstilsförändring påverkade 

motivationen och dess upplevelse beskrevs olika, en kvinna beskrev att motivationen att 

genomföra livsstilsförändring minskade då kraven kändes alldeles för överväldigande (Ahlin 

& Billhult, 2012). Flertalet av deltagarna i studien av Eborall et al. (2016) beskrev en 

svårighet i att motivera sig själva, bortförklaring var en tydlig återkommande faktor. En 

deltagare berättade att hon visste vad hon behövde och borde göra, men hon kunde inte 

motivera sig själv. Hon hittade bortförklaringar för att inte motionera, exempelvis dåligt 

väder. I studien av Korkiakangas et al. (2011) beskrivs ointresse och en känsla av 

meningslöshet inför motion som det största hindret för motivation. Självinsikt och att vara den 

som fattar beslutet att göra en livsstilsförändring påverkar motivationen på längre sikt (Eborall 

et al., 2016). Vårdpersonal eller vad andra tänker och tycker beskrevs som en mindre 

inverkande faktor på motivationen, motivationen och viljan måste komma från en själv 
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framgick i studien av Jutterström et al. (2012). En deltagare beskrev att det var upp till honom 

att ta hand om sig själv och sin diabetes, hans frus tjatande om att han skulle äta grönsaker och 

motionera ledde enbart till sämre motivation (ibid.).  

 

Upplevelsen av den inre kampen 

En känsla av att ständigt uppleva en inre kamp beskrevs i artiklarna av Ahlin & Billhult 

(2012) och Beverly et al. (2012).  Det framkom även tydligt i flera studier hur känslor som 

skam och skuld var starkt förknippade med upplevelsen av en livsstilsförändring (Beverly et 

al., 2012; Ljung et al., 2012; Wermeling et al., 2014;).  

Upplevelsen av att känna sig ensam i samband med diagnos och livsstilsförändring 

framkom i studien av Mladenovic et al. (2014). Jutterström et al. (2012) beskrev 

sjukdomsinsikt som en skrämmande upplevelse, där existentiella frågor och tankar uppstod. I 

studierna av Beverly et al. (2012); Ahlin och Billhult (2012) beskrevs även en känsla av att 

vara ett offer. Personer upplevde att de kände sig orättvist behandlade av livet, vilket 

resulterade i en kontinuerlig kamp (Ahlin och Billhult, 2012).   

I studierna av Fritz (2015) och Beverly et al. (2012) visade resultaten även att det var en 

stor press för personerna att ständigt vara i en kamp med sig själv angående att implementera 

hälsosamma vanor och rutiner i vardagslivet. En deltagare jämförde det med hur narkomaner 

upplever ett sug efter droger (Fritz, 2015). Det var svårt att följa en rekommenderad diet, 

tillfällen då de gav efter för suget skapade en oerhörd ångest och för att dämpa ångesten 

resonerade personen att alla andra äter ju så varför kan inte jag. Andra känslor som också 

framkom i studien var orättvisa, svårigheter, att det tråkigt och tufft att genomgå en 

livsstilsförändring. Deltagarna upplevde ibland påtryckningar utifrån, vilket de tyckte var 

påfrestande (ibid.). En ständig kamp i att försöka prioritera sig själv framkom i studien av 

Ahlin och Billhult (2012). Det beskrevs även hur personer åsidosatte sig själva och hellre 

planerade för att göra andra glada än vad som egentligen var mest gynnsamt för personen 

själv (Fritz, 2015).  

Att erkänna brister i egenvården upplevdes som negativt, det fanns en känsla av skuld och 

skam inför sina brister och deltagarna beskrev en ovilja i att göra vårdpersonalen besviken 

(Beverly et al., 2012). En deltagare i studien av Ljung et al. (2012) beskrev att det är lättare att 

vara ovetande för att veta vad man bör göra leder till stress. I studien av Wermeling et al. 

(2014) beskrev en deltagare en känsla av skuld och skam efter att ha fått ett “wake up call” 

från sin läkare. Skam framkom även när personer efterfrågade hjälp och råd för att genomgå 

en livsstilsförändring (Ljung et al., 2012). I studien av Beverly et al. (2012) framkom det att 
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personer som var motvilliga att diskutera livsstilsförändringar även var de som var minst 

benägna att genomföra dem. I jämförelse med de personer som var villiga att diskutera 

livsstilsförändring upplevde de fler symptom på depression och hade sämre livskvalité på 

grund av deras diabetes. 

 

Behovet av socialt stöd 

Resultatet av artiklarna visade att det fanns ett behov av uppmuntran och socialt stöd vid en 

livsstilsförändring (Korkiakangas et al., 2011; Kneck et al., 2011; Mladenovic et al., 2014; 

Hasseler et al., 2011).  

I studien av Ljung et al. (2012)  visade resultatet på att stödgrupper med ett holistisk 

arbetssätt upplevdes som positivt för deltagarna och resulterade i hållbara 

livsstilsförändringar. I studien framkom även att personerna som önskade mer 

individanpassad information även var positiva till stöd och information i grupp. Stödgrupper 

resulterade även i ökad kunskap om diabetes hos deltagarna (Critchley et al., 2012; Eborall et 

al., 2016). Gruppmöten upplevdes som roliga och en positiv aspekt som beskrevs var att få 

prata med personer som var i liknande situationer (Hasseler et al., 2011; Mladenovic et al., 

2014; Eborall et al., 2016; Critchley et al., 2012; Ljung et al., 2012). Miljö vid mötena 

upplevdes som förlåtande vilket resulterade i ökad motivation (Mladenovic et al., 2014).  

En knuff i rätt riktning och att bli påmind från stödgrupp eller vårdpersonal beskrevs som 

en positiv faktor att fortsätta göra val i linje med rekommenderad livsstilsförändring 

(Mladenovic et al., 2014; Wermeling et al., 2014; Critchley et al., 2012). Därmed ökad 

hälsosam kosthållning och ökad viktminskning (Critchley et al., 2012). I studien av 

Mladenovic et al. (2014) ansåg deltagarna att ifall en professionell person var med och gav 

feedback blev det svårare att komma från rutinen.  

I studien av Ljung et al. (2012) beskrevs att stödgrupper även kunde agera som ett socialt 

skyddsnät där frågor som deltagarna inte var villiga att diskutera med familj och vänner kunde 

behandlas.  

I studien av Hasseler et al. (2011) beskrevs det att för att familj och vänner ska kunna vara 

stödjande i personens tillstånd borde samma information som ges till personen även ges till 

familj och vänner, deltagarna ansåg även att det skulle vara positivt om närstående var 

delaktiga i stödgrupperna. Det framkom även att socialt stöd inte alltid var positivt vid en 

livsstilsförändring (Jutterström et al., 2012). I studien av Ljung et al. (2012)  uttrycktes en 

rädsla för att misslyckas och deltagarna beskrev en känsla av utanförskap när de upplevde att 

alla andra lyckats med sin livsstilsförändring utom de. 



 
 17 (34) 

 

 

Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i en metoddiskussion, resultatdiskussion, kliniska implikationer och 

förslag till fortsatt forskning. I litteraturöversiktens metoddiskussion diskuterar författarna 

styrkor och svagheter angående hur litteraturöversikten genomförts. Under 

resultatdiskussionen diskuteras litteraturöversiktens resultat främst i relation till Orems 

egenvårdsteori (2001) samt Ewles och Simnett (2005) beskrivning av konsensusbegreppet 

Hälsa. Vidare ges förslag på hur denna litteraturöversikt skulle kunna användas i praktiken 

inom vården. Under fortsatt forskning har författarna sammanfattat vad som ansågs vara 

intressant utifrån denna litteraturöversikt att studera vidare. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med arbetet var att skapa en översikt över ett specifikt kunskapsområde, utifrån detta 

valdes en litteraturöversikt som metod (Friberg, 2012). Tolv artiklar har sammanställts i 

resultatet, vilket skapade en tillfredsställande översikt över kunskapsområdet. Författarna har i 

urvalet av artiklar strävat efter att ha ett kritiskt förhållningssätt för att undvika ett selektivt 

urval i enlighet med Fribergs (2012) rekommendationer.  

  Att sökningen resulterade i både kvalitativa och kvantitativa artiklar var ej medvetet, 

författarna valde sökorden med syftet att hitta artiklar med en kvalitativ ansats som 

behandlade upplevelsen av livsstilsförändring. Efter att författarna läste artiklarna valdes två 

kvantitativa artiklar ut som ansågs relevanta till syftet trots den kvantitativa designen. Tio av 

de valda artiklarna var kvalitativa och dessa valdes ut efter noggrann undersökning av 

innehållet, författarna ansåg att antalet artiklar var tillfredsställande för att få fram ett relevant 

resultat och de kvantitativa artiklarna gav ytterligare en dimension av valt kunskapsområde. 

  Artikeln av Kneck, Klang och Fagerberg (2011) är en manuellt framtagen artikel vilken 

författarna kom i kontakt med efter rekommendation.  

Sökningen av artiklar begränsades till åren 2011-2016, detta för att ta del av den senaste 

publicerade forskningen inom området. En geografisk begränsning till Europa gjordes i 

Cinahl Complete för reducera antalet träffar till en hanterbar mängd. Då begränsningen inte 

var möjlig i PubMed och Nursing And Allied resulterade sökningarna i att fyra av 

resultatartiklarna är publicerade utanför Europa. Att fyra av tolv artiklar är skrivna i Sverige 

var inte ett medvetet urval utan var en del av utfallet vid sökningarna.  Författarna anser dock 

inte att resultatet generaliserats mot att beskriva upplevelsen hos vuxna människor i Sverige 
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trots urvalet. Urvalet i de olika artiklarna är sammantaget vis inte enhetliga med varandra, 

utan artiklarna har en bredd som inkluderar vuxna människor, män och kvinnor med DM2. Vi 

har inte valt att exkludera någon artikel på grund av urvalet, utan artiklar har exkluderats på 

grund av att syftet eller innehållet ej varit relevant för syftet i litteraturöversikten. En stor del 

av artiklarna som exkluderats har behandlat upplevelsen av att leva med DM2 och inte 

upplevelsen av en livsstilsförändring. Fem artiklar som uppfyllde syftet exkluderades i ett sent 

skede på grund av bristande kvalitet, detta för att sammantaget redovisa resultatartiklar med 

en god kvalitet genom hela resultatet.    

Författarna valde att använda sig av tre databaser. Databaser som användes var PubMed, 

Cinahl Complete samt Nursing And Allied Database. I första sökningen gjordes en 

korssökning, där användes ämnesorden “Diabetes Mellitus type 2” och “Lifestyle changes” 

först tillsammans, sedan tillsammans med fritextsökordet “experience”. Sökningen resulterade 

i sju stycken artiklar. I nästa steg lades fritextsökorden “behavioral changes” samt “self 

management” till tidigare nämnda ämnesord vilket gav ett tillfredsställande resultat på fyra 

stycken artiklar. Viss kritik kan ges på grund av att författarna valt att göra fritextsökningar 

och dessa kan resultera i breda resultat då databasen söker fritt i hela texten. Författarna har 

varit medvetna om detta och har därför enbart använt fritextsökningarna tillsammans med 

ämnesord från MESH. Åtta av artiklarna hämtades från Cinahl Complete, tre av artiklarna 

hämtades från Nursing And Allied Database. Relevanta artiklar hittades inte i PubMed. En 

anledning kan vara att PubMed är inriktade på medicinska artiklar medan Cinahl Complete 

och Nursing And Allied Database är mer inriktade på vårdvetenskap. Flera artiklar återkom 

både i Cinahl Complete och Nursing Allied Database. 

    Samtliga artiklar som valdes ut och redovisades i resultatet är författade på engelska. 

Författarna har inte engelska som modersmål, vilket kan medföra begränsningar i att tolka och 

uppfatta resultaten.  

  Likheter och olikheter i resultatartiklarna visade sig relativt tydligt och resultatet växte fram 

genom dessa, detta i enlighet med Friberg (2012).  

 

Resultatdiskussion  

Resultatet av litteraturöversikten visar att upplevelsen av en livsstilsförändring präglas av 

både positiva och negativa känslor. Vissa personer upplevde krav som resulterade i stress vid 

situationer där andra fann motivation. Detta visar på hur individuell upplevelsen av en 

livsstilsförändring kan vara. Det visade sig att sjukvårdens och sjuksköterskans bemötande 
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hade betydelse för hur informationen uppfattades och implementerats i vardagen. Vidare 

framkom det i resultatet att stödgrupper och personer som befann sig i samma situation kunde 

vara ett stöd vid en livsstilsförändring.   

För att försöka få en bättre förståelse för upplevelsen vid livsstilsförändringar vid DM2 kan 

upplevelsen ses ur ett vårdvetenskapligt perspektiv utifrån Orems (2001) egenvårdsteori samt 

med hälsa som begrepp. Hälsa beskrivs utifrån fysiska, psykiska och samhälleliga 

dimensioner, som påverkas av varandra (Ewles & Simnett, 2005). Litteraturöversikten visar 

på att personer som genomgår en livsstilsförändring upplever fysiska och psykiska 

påfrestningar. Ewles och Simnett (2005) menar att för den enskilda individen är fenomenet 

hälsa föränderligt, vad som tolkas och upplevs som hälsa är beroende av erfarenheter, 

kunskaper, värderingar och förväntningar. Vid en livsstilsförändring påverkas dessa faktorer i 

större eller mindre utsträckning (ibid.), detta visar även resultatet av litteraturöversikten.  

De livsstilsförändringar som rekommenderas vid DM2 syftar till att förbättra hälsan genom 

att minska symptomen och risken för komplikationer, detta i enhet med hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS1982:763), 1§ som föreskriver att vården skall främja hälsa. Dock 

problematiseras detta då det enligt resultatet i denna litteraturöversikt framgår att 

livsstilsförändringar kantades av negativa känslor och upplevelser så som stress, ångest, skuld 

och skam.  

Resultatet i litteraturöversikten visar på att stress upplevdes i samband med 

implementeringen av nya livsstilsvanor i vardagen. Den beskrivna upplevelsen kan förstås 

utifrån Skärsäters (2014) beskrivning av stress som en obalans mellan krav och förmåga. I 

resultatet i denna litteraturöversikt framkom det att nya kostvanor och rutiner ansågs 

problematiska att hantera. För att leva med sin kroniska sjukdom på bästa sätt och uppnå hälsa 

krävdes det att personerna förändrade sina vardagliga rutiner. Det framkommer även i 

resultatet en upplevelse av att ständigt känna krav på sig själv och en känsla av krav utifrån i 

samband med en livsstilsförändring vid DM2. Vidare framkommer det i resultatet att kunskap 

och information kunde upplevas som svårt att hantera, de krav som medföljde ökad kunskap 

upplevdes negativt och resulterade i stress. Mosand och Stubberud (2011) beskriver att 

påfrestningar relaterat till diabetes är vanligt förekommande eftersom förändringar i vardagen 

är en del av en livsstilsförändring. De beskriver att förutom stress är förvirring, osäkerhet och 

oro kring livsstil och komplikationer vanligt förekommande, dessa känslor har en negativ 

inverkan på personens välbefinnande och hälsa (ibid.). Skärsäter (2014) beskriver att stress i 

sig inte är en negativ reaktion. Men med tiden kan stress påverka personens självförtroende 

negativt samt leda till ohälsa. Tid var en faktor som också framkom i resultatet, det krävs tid 
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och tålamod att implementera nya livsstilsförändringar. Utifrån Skärsäters (2014) beskrivning 

av stress och tid sett till resultatets beskrivning av tid och tålamod är detta en svår balansgång 

och avvägning för att inte orsaka ohälsa.  

Vidare beskrivs hur personer som genomgick livsstilsförändringar upplevde ångest. Där 

framkom även känslor som skuld och skam. Ångest är enligt Skärsäter (2014) en del av livet 

och kan vara en helt normal reaktion som inte nödvändigtvis behöver påverka hälsan negativt. 

Dock kan ångest innebära negativa konsekvenser på hälsan, där livskvalitén och sociala 

funktioner påverkas negativt (ibid). Lägre livskvalitet och psykosociala problem är vanligare 

förekommande hos personer med DM2 än hos personer utan kronisk sjukdom (Mosand & 

Stubberud, 2011). Resultatet i litteraturöversikten visar på att ångest, skuld och skam 

framförallt framkom vid upplevelsen av att misslyckas. Att misslyckas påverkade den 

upplevda hälsan negativt utifrån de känslor som framkom i resultatet. Dock kunde 

misslyckanden resultera i ökad motivation för att fortsättningsvis göra bra livsstilsval. 

Ewles och Simnett (2005) menar på att motivation är ett tillstånd som är föränderligt och 

inte ett personlighetsdrag. Det som är avgörande för om en person lyckas genomgå en 

livsstilsförändring är beroende av angelägenhetsgraden samt hur pass mycket personen tror på 

sig själv. Resultatet i litteraturöversikten visar på att motiverande faktorer är individuella och 

att motivationen måste komma från den enskilda individen, det som är motiverande för en 

person behöver inte vara det för en annan. Motiverande faktorer som framkom i 

litteraturöversikten var bland annat uppmuntran, positiva samt negativa resultat i samband 

med livsstilsförändringar, rädslan för komplikationer och påverkan på familj och anhöriga. 

Upplevelsen av ökat välbefinnande och hälsa beskrev också som motiverande. Däremot 

visade resultatet av litteraturöversikten att motivationen till förändring minskar om kraven blir 

för stora och svåra att hantera. En negativ känsla leder till sämre motivation vilket i sin tur 

resulterar i sämre resultat. Detta styrks av Mosand och Stubberud (2011) som beskriver att för 

mycket information kan resultera i sämre motivation hos personen och ett dåligt utfall. 

Ewles och Simnett (2005) beskriver hälsa som ett medel för att uppnå ett mål utifrån 

huruvida den enskilda individen är kapabel till personlig utveckling samt har förmågan att 

anpassa sig till en förändring. Detta resonemang kan beaktas utifrån resultatet i 

litteraturöversikten som visar på att även negativa känslor såsom krav och rädslan av att 

misslyckas omvandlades till resurser för att skapa motivation och uppnå en fysisk och psykisk 

hälsa. Personlig utveckling framkom i resultatet av litteraturöversikten som en bidragande 

faktor till en hållbar livsstilsförändring.   
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I en studie av Kashani et al (2016) beskrivs hur tidiga empowerment strategier kan 

motivera livsstilsförändring hos hjärt- och kärlsjuka. Då de flesta råd om livsstilsförändringar 

och egenvård är likvärdiga, oberoende av vilken kronisk sjukdom som är aktuell kan 

paralleller dras till DM2. Resultatet i Kashanis studie visade att interventioner såsom 

empowerment ger patienter styrka att göra en livsstilsförändring som resulterar i förbättrad 

livskvalité, beslutsfattande och egenvård vid kronisk sjukdom. En knuff i rätt riktning tidigt 

vid en livsstilsförändring leder till förbättring av den nya livsstilen (ibid.). I 

litteraturöversikten framkom det i resultatet att en motiverande faktor var stödgrupper med 

personer i liknande situationer där de kände sig stärkta och livsstilsförändringen blev därmed 

hållbar. Det kunde även vara professionellt kunnig personal som gjorde personen delaktig och 

beslutande i den livsstilsförändring som skulle implementeras.  

Kunskap och information angående livsstilsförändring visades vara behövligt hos de 

personer som stod inför en förändring. Det framkom även att information om hur 

livsstilsförändringen skulle genomföras var efterfrågad. Detta kan kopplas till studien av 

Heermans et al., (2015) som använts i denna litteraturöversikts bakgrund. Där beskrivs att 

personer med dålig kosthållning även i större utsträckning motionerade mindre, vilket innebär 

två faktorer som påverkar hälsan negativt och således bör förändras (Ewles & Simnett, 2005). 

Anledningen till dålig kosthållning var enligt studien (Heerman et al., 2015) okunskap. Orem 

(2001) skriver att människan är kapabel och har kapaciteten att ta till sig och tillgodogöra sig 

information om hur människan på bästa sätt vårdar sig själv och anpassar sig efter en ny 

situation som en livsstilsförändring. Däremot ska vårdpersonalen tillgodose patientens behov 

av information och kunskap för att kunna genomföra livsstilsförändring (ibid.) 

Det framkom i resultatet i litteraturöversikten att råd och rekommendationer från vården 

togs emot bättre och implementerades lättare ifall de var anpassade till den enskilda individen 

och dennes förutsättningar. Enligt Orems (2001) teori om egenvårdsbalans är 

omvårdnadssystemet en viktig faktor för egenvården där sjukvårdspersonal och patienter 

tillsammans planerar, bygger upp och utför omvårdnaden för att nå målet egenvårdsbalans. 

Sjuksköterskan tillsammans med patienten formar en omvårdnadsplan för att återställa eller 

bevara egenvårdsbalansen hos patienten (ibid.). I detta fall arbetar sjuksköterska och patient 

tillsammans för att uppnå livsstilsförändringen. Resultatet av litteraturöversikten visar att 

delaktighet ökar motivationen för att implementera livsstilsförändringarna. Vikten av att öka 

patientens egenvårdskapacitet genom att undervisa och stödja personen i livsstilsförändring 

styrks även av Sörman (2006). Resultatet i litteraturöversikten visade även på att konkreta råd 

och konkret information underlättade vid en livsstilsförändring. Vidare beskriver Sörman 
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(2006) att finnas tillgänglig som sjuksköterska är viktigt då en livsstilsförändring tar tid att 

genomgå och behöver anpassas till personen (ibid.). Personer med en livsstilsförändring 

framför sig behöver information och rekommendationer av sjukvården vilket framkommer i 

litteraturöversikten. Trots detta visar en studie av Hunter et al (2014) att så inte alltid är fallet. 

Vårdpersonalen i den studien förhöll sig till diskussionen om livsstilsförändring antingen 

genom att prata bort ämnet eller genom att hänvisa till en annan instans. En anledning var att 

de inte ville förstöra relationen vårdare och patient emellan. Resultatet av litteraturöversikten 

visar att patienter upplever svårigheter att tala om egenvård och livsstilsförändringar med 

vårdpersonal då det finns en rädsla för att bli dömd. I och med detta finns det en risk att 

patienten inte vågar lyfta frågan om livsstilsförändring igen och därmed fortsätter en osund 

livsstil vilket resulterar i sämre hälsa och välbefinnande. 

Det finns ett behov av uppmuntran och stöd vid livsstilsförändring visar resultatet av 

litteraturöversikten. Behovet av stöd i grupp där andra personer med liknande utmaningar 

finns framkommer tydligt men även ett behov av stöd från närstående har visats sig. Enligt 

Orem (2001) har en person med nyligen debuterad DM2 ett behov av närståendestöd på grund 

av att personen har påfrestande livsstilsförändringar framför sig och kan ha egenvårdsbrist 

ifall brist på kunskap om hur dessa förändringar ska genomföras finns. Personen har 

förmodligen egenvårdskapacitet att ta till sig kunskapen men behöver i detta fall hjälp av 

närstående för att kunna uppnå egenvårdsbalans och genomföra livsstilsförändringarna som 

krävs för att behålla hälsa och god livskvalité.  

 

Kliniska implikationer  

Med resultatet av litteraturöversikten som bakgrund tolkar författarna att deltagarna 

efterfrågar mer individanpassad information och konkreta råd om hur en livsstilsförändring 

ska kunna implementeras på bästa sätt för att vara hållbar. Författarna anser att en 

patientcentrerad vård med kontinuerliga besök hos specialiserad eller kunnig personal skulle 

kunna gynna detta. En plan skulle utföras gemensamt hur personens individuella förändringar 

skulle anpassas till vardagen utifrån ett holistiskt perspektiv. Att ha kontinuerlig personlig 

kontakt med sjukvården skulle även kunna reducera den stress och ångest som vissa deltagare 

känt när svårigheter med livsstilsförändringar visats sig, eftersom de snabbt skulle kunna få 

assistans att följa planen eller revidera den vid behov.  

Resultatet visade på att stödgrupper var en positiv faktor för motivation och anpassningen 

av nya livsstilsvanor, författarna anser att ett stödgruppsprogram borde etableras och 
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stödgrupper erbjudas till alla personer med diagnostiserad DM2. Dessa grupper borde vara 

lättillgängliga och utformas på så vis att alla personer kan hitta en grupp som passar dem då 

det i resultatet framkom att individanpassat och lättillgängligt var viktiga aspekter för dessa 

personer. Författarna tror att genom dessa insatser skulle implementeringen av 

livsstilsförändringar upplevas mer positivt hos personer med DM2.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Förslag till vidare forskning skulle enligt författarna till denna litteraturöversikt vara att 

identifiera hinder i miljön som påverkar personer med diagnostiserad DM2 negativt att 

genomgå en livsstilsförändring. Resultatet i litteraturstudien visar på att personer upplever 

hinder och möjligheter i och med livsstilsförändring relaterat till motivation och 

implementering i vardagen. Att endast fokusera och lägga ansvar på den enskilda individen 

anser dock inte författarna är att öka förutsättningarna för den enskilda individen vid en 

livsstilsförändring. En livsstilsförändring påverkas av flertalet faktorer vilket resultatet av 

litteraturstudien visar på. Genom att identifiera hinder i miljön kan förhoppningsvis en 

livsstilsförändring ses ur ett större perspektiv och ett större ansvar läggas på samhället. 

 

Slutsats  

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka hur vuxna patienter med DM2 upplever 

livsstilsförändringar kopplade till deras sjukdomstillstånd. I resultaten framkom att det fanns 

gemensamma faktorer angående möjligheter och hinder för att genomgå en livsstilsförändring. 

Information och kunskap visade sig tas emot på ett positivt sätt ifall det kom från en stöttande 

källa, var konkreta och anpassat efter personen och dennes redan etablerade vardagsliv. 

Socialt stöd från personer i liknande situation och stödgrupper upplevdes även det positivt och 

motiverande vid en livsstilsförändring. Att en livsstilsförändring kan vara påfrestande är 

allmänt känt och detta genomsyrade även resultatet i litteraturöversikten. Flera personer 

upplevde en inre stress och en kamp inför implementeringen av den nya livsstilen. Samtidigt 

upplevdes skam och skuld när förändringen inte föll ut som planerat eller inte resulterade i 

bättre hälsa och livskvalité. Centralt framkom det i litteraturöversikten att upplevelsen av en 

livsstilsförändring var individuell och anpassningen till förändringen bör därmed bemötas 

utifrån varje individs förutsättningar och kunskap.  

 

  



 
 24 (34) 

 

Referensförteckning 

*Ahlin, K., & Billhult, A. (2012). Lifestyle changes - a continuous, inner struggle for women 

with type 2 diabetes: A qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health 

Care, 30(1), 41-47. doi:10.3109/02813432.2012.654193 

 

Basuk, S., & Manson, J. (2005). Epidemiological evidence for the role of physical activity in 

reducing risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease. Journal of Applied 

Physiology, 99(3), 1193-1204. doi:10.1152/japplphysiol.00160.2005 
 

*Beverly, E. A., Ganda, O. P., Ritholz, M. D., Lee, Y. L., Brooks, K. M., Lewis-Schroeder, 

N. F., … Weinger, K. (2012). Look who´s (not) talking: Diabetic patients´ willingness 

to discuss self-care with physicians. Diabetes Care, 35(7), 1466-1472. 

doi:10.2337/dc11-2422 
 

*Critchley, C., Hardie, E., & Moore, S. (2012). Examining the psychological pathways to 

behavior change in a group-based lifestyle program to prevent type 2 diabetes. 

Diabetes Care, 35(4), 699-705. doi:10.2337/dc11-1183 

 

Danielsson, M., Heimerson, I., Lundberg, U., Perski, A., Stefansson, C-G., & Åkerstedt, T. 

(2012). Psychosocial stress and health problems: Health in Sweden: The national 

public health report. Scandinavian Journal of Public Health, 40(90), 121-134. 

doi:10.1177/1403494812459469 

 

Diabetesförbundet. (2016). Stress. Hämtad 1 november, 2016, från Diabetesförbundet, 

https://www.diabetes.se/diabetes/leva/kroppen/stress 

 

*Eborall, H. C., Virdee, S.K., Patel, N., Redwood, S., Greenfield, S. M., & Stone, M. A. 

(2016). “And now for the good news…” the impact of negative and positive messages 

in self-management education for people with type 2 diabetes: A qualitative study in 

an ethnically diverse population. Chronic Illness, 12(1), 3-17. 

doi:10.1177/1742395315577965 

 

Ekblom-Bak, E. (2013). Physical activity, cardiorespiratory fitness, and abdominal obesity in 

relation to cardiovascular disease risk: Epidemiological studies. (Doktorsavhandling, 

Karolinska Institutet, Institution för medicin, Solna). Från 

http://www.openarchive.hi.se 

 

Elgán, C. & Fridlund, B (2009). Vuxet vardagsliv. I F. Friberg & J. Öhlén (Red.), 

Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (s. 147-176). Lund: 

Studentlitteratur. 
 

Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar: Patofysiologi, omvårdnad 

     behandling (4., rev. och utök. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 

Ewles, L. & Simnett, I. (2005). Hälsoarbete: En praktisk vägledning (2. uppl. K. Larsson 

Wentz, övers). Lund: Studentlitteratur. (Originalarbetet publicerat 1994).  
 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (2., rev. uppl.). (s.133-144). Lund: 

Studentlitteratur.  



 
 25 (34) 

 

 

* Fritz, H. (2015). Learning to do better: The transactional model of diabetes self-

management integration. Qualitative Health Research, 25(7), 875-886. 

doi:10.1177/1049732314552453 
 

Funnell, M. (2006). Profession- respektive patientcentrerade modeller. I K. Wikblad. (Red). 

Omvårdnad vid diabetes. (s. 51-58). Lund: Studentlitteratur. 

 

FYSS. (2011). Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna. Hämtad 1 november, 2016, 

från Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, 

http://www.fyss.se/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet/rekommendationer-om-

fysisk-aktivitet-for-vuxna/ 

 

FYSS. (2015). Rekommenderad fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes. Hämtad 1 november, 2016, 

från FYSS-kapitel TYP 2-DIABETES. http://fyss.se/wp-

content/uploads/2015/02/Rekommenderad-FA-vid-TYP-2-DIABETES2.pdf 

 

Guðbjörnsdóttir, S., Svensson, A-M., Eliasson, B., Eeg-Olofsson, K., Samuelsson, P., Linder, 

E., … Bergsten, C. (2016). Nationella Diabetesregistret: Årsrapport 2015. Litorapid: 

Hisings Kärra. 

 

*Hasseler, M. K., von der Heide, M., & Indefrey. (2011). Resources for and barriers to 

effective diabetes care management - experiences and perspectives of people with type 

2 diabetes. Journal of Public Health, 19(1), 65-71. doi:10.1007/s10389-010-0354-6 
 

Heerman, W., Wallston, K., Osborn, C., Bian, A., Schlundt, D., Barto, S., & Rothman, R. 

(2015). Research: Educational and psychological aspects food insecurity is associated 

with diabetes self-care behaviours and glycaemic control. Diabetic Medicine, 42, 844–

850. doi: 10.1111/dme.12896 
 

Hjelm, K. (2006). Diabetespandemi. I K. Wikblad. (Red). Omvårdnad vid diabetes. (s. 313-

320). Lund: Studentlitteratur. 
 

Hunter, C., Chew-Graham, A.C., Langer, S., Drinkwater, J., Stenhoff, A., Guthrie, E. A., … 

Salmon, P. (2014). ‘I wouldn’t push that further because I don’t want to lose her’: a 

multiperspective qualitative study of behaviour change for long-term conditions in 

primary care. Health Expectations, 18, 1995-2010. doi:10.1111/hex.12304 

 

*Jutterström, L., Isaksson, U., Sandström, H., & Hörnsten, Å. (2012). Turning points in self-

management of type 2 diabetes. European Diabetes Nursing, 9(2), 46-50. Hämtad från 

databasen CINAHL with Full Text.  
 

Kashani, M., Eliasson, H. A., Walizer, M. E., Fuller, E. C., Engler, J. R., … Vernalis, N. M. 

(2016). Early empowerment strategies boost self-efficacy to improve cardiovascular 

health behaviors. Global Journal of Health Science, 8(9), 322-

331. doi:10.5539/gjhs.v8n9p322 

 

*Kneck, Å., Klang, B., & Fagerberg. (2011). Learning to live with illness: experiences of 

persons with recent diagnoses of diabetes mellitus. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 25(1), 558-566. doi:10.1111/j.1471-6712.2010.00864 
 

http://www.fyss.se/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet/rekommendationer-om-fysisk-aktivitet-for-vuxna/
http://www.fyss.se/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet/rekommendationer-om-fysisk-aktivitet-for-vuxna/
http://fyss.se/wp-content/uploads/2015/02/Rekommenderad-FA-vid-TYP-2-DIABETES2.pdf
http://fyss.se/wp-content/uploads/2015/02/Rekommenderad-FA-vid-TYP-2-DIABETES2.pdf


 
 26 (34) 

 

Knowler. CW., Barrett-Connor. E., Fowler. SE., Hamman. RF., Lachin. JM., Walker. EA., & 

Nathan. DM. (2002). Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle 

intervention or metformin. National Institutes of Health, 356(6), 393-403. doi: 

10.1056/NEJMoa012512 
 

*Korkiakangas, E. E., Alahuhta, M. A., Husman, P. P., Keinänen-Kiukaanniemi, S., Taanila, 

P. M., & Laitinen, J. H. (2011). Motivators and barriers to exercise among adults with 

a high risk of type 2 diabetes - a qualitative study. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 25(1), 62-69. doi:10.1111/j.1471-6712.2010.00791.x 
 

*Ljung, S., Olsson, C., Rask, M., & Lindahl, B. (2012). Patients experience of a theory-based 

lifestyle-focused group treatment in the prevention of cardiovascular diseases and type 

2 diabetes. International Journal of Behavioral Medicine, 20(3), 378-384. 

doi:10.1007/s12529-012-9252-3 
 

*Mladenovic, A. B., Wozniak, L., Plotnikoff, R. C., Johnson, J. A., & Johnson, S. T. (2014). 

Social support, self-efficacy and motivation: a qualitative study of the journey through 

HEALD (healthy eating and active living for diabetes). Practical Diabetes, 31(9), 370-

374. Hämtad från databasen CINAHL with Full Text.  
 

Mosand, R. & Stubberud, D-G. (2011). Omvårdnad vid diabetes mellitus. I H. Almås., D-G 

Stubberud & R. Grønseth. (Red.), Klinisk omvårdnad del 1. (s. 499-528). (2., 

rev.uppl.). Stockholm: Liber. 
 

Nilsson, P. M. (2008). Hjärt - och kärlsjukdomar och diabetes. Medicinska riskfaktorer och 

prevention. I K. Orth-Gomér., A. Perski. (Red). Preventiv Medicin, Teori och praktik 

(s. 217-230). Lund: Studentlitteratur. 
 

Orem, D. (2001). Nursing concepts of practice. (6th ed.). New York: Mosby. 

 

Orth-Gomér, K. (2008). Hjärt-kärlsjukdomar och stress: Möjligheter till prevention. I K. Orth-

Gomér & A. Perski. (Red.), Preventiv medicin: Teori och praktik (s. 239-248). Lund: 

Studentlitteratur. 
 

Piccinino, L., Griffey, S., Gallivan, J., Lotenberg, L., & Tuncer, D. (2015). Recent trends in 

diabetes knowledge, perceptions, and behaviors: implications for national diabetes 

education. Health Education & Behavior, 42(5), 687-696. 

doi:10.1177/1090198115577373 

 

Ringsberg, K. C. (2009). Livsstil och hälsa. I F. Friberg & J. Öhlén (Red.), Omvårdnadens 

grunder: Perspektiv och förhållningssätt (s. 263-292). Lund: Studentlitteratur. 
 

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken; etik för vårdande yrken. Lund: 

Studentlitteratur. 
 

Skärsäter, I. (2014). Psykisk ohälsa. I A-K. Edberg & H. Wijk (Red.), Omvårdnadens 

grunder: Hälsa och ohälsa (s. 611-638). Lund: Studentlitteratur. 

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

 



 
 27 (34) 

 

Socialstyrelsen. (2015). Nationella riktlinjer för diabetesvård; Stöd för styrning och ledning. 

Falun: Edita Bobergs. 
 

Sörman, E. (2006). Diabetessjuksköterskans roll i teamet. I. K Wikblad (Red.). Omvårdnad 

vid diabetes. (s. 41-47). Lund: Studentlitteratur. 
 

Thorsén, H. (2002). Omvårdnadsmodeller, människosyn, etik (2. uppl.). Stockholm: Liber. 

 

*Wermeling, M., Thiele-Manjali, U., Koschak, J., Lucius-Hoene, G., & Himmel, W. (2014). 

Type 2 diabetes patients’ perspectives on lifestyle counselling and weight management 

in general practice: A qualitativ study. BMC Family Practice, 15 (97), 1-13. 

doi:10.1186/1471-2296-15-97 
 

Wikblad, K. (2006). Egenvårdsutbildning för personer med diabetes. I K. Wikblad. (Red). 

Omvårdnad vid diabetes. (s. 179-189). Lund: Studentlitteratur. 
 

World Health Organization. (2016). Global report on diabetes. Genèva: World Health 

Organization. 

 

Zola, É. (2007). Fakta och värderingar. I T. Danielsson (Red.), Kritiskt tänkande. (s. 25-40). 

Malmö: Liber. 

 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten. (s.57-79). Lund: Studentlitteratur. 

 



 
 

28 (34) 
 

 

 

Bilaga 1. Sökmatris  

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

CINAHL 

complete 

Diabetes Mellitus type 2 AND Life style 

changes 

103 År 2011- 2016, Fulltext, 

Peer reviewed, English, 

Geografi, Europe 

32 10 5 

Nursing And Allied 

Health Databas 

Diabetes 

Mellitus 

type 2 

AND life 

style. 

+experience 

36 År 2011-2016, 

Fulltext, Peer reviewed 

English 

8 6 2 

CINAHL 

complete 

Behavioral Changes AND Diabetes 

Mellitus type 2 + self management 

8 År 2011-2016, Fulltext, Peer 

reviewed 

English 

5 3 3 

Nursing And Allied 

Health Databas 

Diabetes Mellitus type 2 

+Behavioral Changes + self management 

15 År 2011-2016, Fulltext, Peer 

reviewed 

English 

4 2 1 

 

  



 
 

29 (34) 
 

 

Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

 

Författare Titel År, land, tidsskrift Syfte Metod, urval, 

datainsamling, analys 

Resultat 

Ahlin, K., & Billhult, A Lifestyle changes – a 

continous, inner struggle 

for women with type 2 

diabetes: A qualitative 

study  

2012, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Primary Health Care 

Syftet var att beskriva hur 

kvinnor hanterar 

nödvändiga 

livsstilsförändringar vid 

kroniska sjukdomar med 

diabetes som modell 

 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 10 pensionerade 

svenska kvinnor där 

medelåldern var 65 år.  

Datainsamling: 
Djupintervjuer  

Analys: Studien 

analyserades med en 

fenomenologisk ansats 
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fem teman: 1) En 

tvetydlig känsla av andras 

medverkan. 2) Att bli ett 

offer för påtryckningar. 3) 

Upplevelsen av 
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att göra rätt men längtar 

efter det motsatta, vilket 

skapar en inre strid. 5) 

Hitta anledningar att 

rättfärdiga att inte 

förändra.  

Beverly, E. A., Ganda, O. 

P., Ritholz, M. D., Lee, Y. 

L., Brooks, K. M., Lewis-

Schroeder, N. F., … 

Weinger, K 

Look Who´s (Not) 

Talking: Diabetic 

patients’ willingness to 

discuss self-care with 

physicians 

2012, USA, Diabetes Care Syftet var att beskriva 

barriärer som kan existera 
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från att diskutera 
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vårdpersonal 

 

Metod: Kvantitativ metod 

Urval: 361 deltagare 
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och typ 2 i minst 2 år.  
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användes χ2 och Fisher 

exact tests, Wilcoxon two-

Analysen resulterade i: 
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Critchley, C., Hardie, E., 
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Examining the 

Psychological Pathways 
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Program to Prevent Type 
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den psykologiska 
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korrelationskoefficient. 

Mediation models.     
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Deltagandet i programmet 

var förenat med en 
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hälsosam kosthållning och 
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Deltagandet visade även 

på viktnedgång, ökad 

motivation samt en positiv 

sinnesstämning och ökad 

individuell förmåga och 

insikt.  

Eborall, H. C., Virdee, 

S.K., Patel, N., Redwood, 

S., Greenfield, S. M., & 

Stone, M. A 

 

“And now for the good 

news…” the impact of 

negative and positive 

messages in self-

management education for 

people with type 2 

diabetes: A qualitative 

study in an ethnically 

diverse population 

 

2016, Storbritannien, 

Chronic Illness 

 

Syftet med studien var att 

utforska resultaten från 

diabetesutbildningen och 

egenvården för 

nydiagnostiserade och 

etablerade diabetiker 

genom intervjuer, 

mottagandet av bra och 

dåliga budskap samt 

beteendeförändringar 

Metod: Kvalitativ metod  

Urval: 19 deltagare som 

alla deltagit i en 

diabetesutbildning som en 

del av en RCT studie på 

två olika ställen i U.K. 

med etnisk mångfald. 

Datainsamling: 
Semistrukturerade 

djupintervjuer 

Analys: Constant 

comparatative method  

 

Analysen resulterade i 

fyra teman: 1) Lärdom av 

dåliga besked. 2) Lärdom 

av bra nyheter. 3) Dåliga- 

och bra nyheters inverkan 

på motivation till 

beteendeförändring. 4) 

Individer som inte 

förändrade beteende.  

Fritz, H. 

 

Learning to do Better: The 

Transactional Model of 

Diabetes Self-

Management Integration 

 

2015, USA, Qualitative 

Health Research,  

 

Syftet med studien var att 

undersöka hur kvinnliga 

låginkomsttagare 

utvecklar kompetens att 

integrera diabetes i 

egenvården 

Metod: Mixed method 

Urval: 10 kvinnliga 

låginkomsttagare med 

diabetes typ 2, ålder 40-64 

mellan juli och december 

2012 

Analysen resulterade i: En 

modell för egenvård vid 

diabetes, Transactional 

Model of Diabetes Self-

Management. Det primära 

innehållet i modellen 
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Datainsamling: Skedde 

via semistrukturerade 

intervjuer, foto-elicitering, 

dagböcker samt 

standardiserade mätvärden  

Analys: Grounded Theory 

 

inkluderade: Potentiella 

möjligheter, förfrågningar, 

praktiskintegrering och 

omvandling.  

Hasseler, M. K., von der 

Heide, M., & Indefrey.  

 

Resources for and barriers 

to effective diabetes care 

management - experiences 

and perspectives of people 

with type 2 diabetes. 

 

2011, Tyskland, Journal 

of Public Health 

 

Syftet med studien var att 

identifiera barriärer och 

resurser för effektiv 

diabetesvård utifrån 

patienternas perspektiv 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 7 deltagare i 

åldrarna 55-76år med typ 

2 diabetes. 

Datainsamling: 

Problemcentrerade 

intervjuer 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Resultatet visar på ett 

behov av individuellt och 

resursbaserat koncept för 

vård i hemmet. Träning, 

professionellt och socialt 

stöd likväl som individuell 

förmåga visade sig vara 

viktiga resurser i 

diabetesvården.  

Jutterström, L., Isaksson, 

U., Sandström, H., & 

Hörnsten, Å. 

 

Turning points in self-

management of type 2 

diabetes 

 

2012, Sverige, European 

Diabetes Nursing 

 

Syftet var att belysa olika 

vägskäl inom egenvården 

beskrivet av människor 

med diabetes typ 2 

 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 18 deltagare vilka 

hade blivit 

diagnostiserade med 

diabetes typ 2 inom två år 

samt mottagit behandling 

inom primärvården  

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

Analysen resulterade i 

fyra teman: 1) Befinna sig 

i en kamp mellan liv och 

död. 2) Befinna sig i ett 

vägskäl utan återvändo. 3) 

Att vara den som 

bestämmer. 4) Att vara 

den som påverkar 

resultatet.  

Kneck, Å., Klang, B., & 

Fagerberg 

 

Learning to live with 

illness: Experiences of 

persons with recent 

diagnoses of diabetes 

mellitus. 

 

2011, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

 

Syftet var att nå en 

förståelse för hur patienter 

med nydiagnostiserad 

diabetes upplever hur det 

är att lära sig leva med sin 

sjukdom  

Metod: Kvalitativ 

deskriptiv metod 

Urval: 13 deltagare i 

åldrarna 26-65år. Som 

nyligen, inom de närmsta 

två månader, blivit 

diagnostiserade med 

diabetes. Deltagarna 

Analysen resulterade i 

fyra teman: 1) Överhopad 

av en ny verklighet. 2) 

Kroppens betydelse i 

livet. 3) Olika sett att lära. 

4) Vården som en 

behövlig partner.   
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rekryterades från en 

endokrinologisk avdelning 

på ett svenskt 

universitetssjukhus.  

Datainsamling: 
Djupintervjuer 

Analys: Kvalitativ 

induktiv innehållsanalys 

Korkiakangas, E. E., 

Alahuhta, M. A., Husman, 

P. P., Keinänen-

Kiukaanniemi, S., 

Taanila, P. M., & 

Laitinen, J. H.  

 

Motivators and barriers to 

exercise among adults 

with a high risk of type 2 

diabetes - a qualitative 

study 

 

2011, Finland, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

 

Syftet med studien var att 

beskriva motivatorer och 

barriärer vid motion hos 

vuxna med hög risk för att 

insjukna i diabetes typ 2 

 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 74 deltagare  

Datainsamling: 

Videoinspelade 

gruppterapisamtal 
Analys: Kvalitativ 

Innehållsanalys 

Analysen resulterade i två 

teman. 1) Motivatorer för 

träning hos vuxna med en 

hög risk för diabetes typ 

2. 2) Barriärer för träning 

hos vuxna med en hög 

risk för diabetes typ 2.   

Ljung, S., Olsson, C., 

Rask, M., & Lindahl, B. 

 

Patients Experience of a 

Theory-Based Lifestyle-

Focused Group Treatment 

in the Prevention of 

Cardiovascular Diseases 

and Type 2 Diabetes. 

 

2013, Sverige, 

International Journal of 

Behavioral Medicine 

 

Syftet till denna studie var 

att studera hur patienter 

upplevde 

livsstilsfokuserade 

gruppbehandlingar i 

motverkande syfte 

gällande hjärt-och 

kärlsjukdomar och 

diabetes typ 2 

 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 19 personer som 

var deltagare i 

livsstilsfokuserad grupp 

behandling baserat på 

KBT vid en 

beteendevetenskaplig 

medicinklinik i norra 

Sverige 

Datainsamling: 
Djupintervjuer.  
Analys: Intervjuerna 

analyserade enligt 

Malterud's systematiska 

text kondensation. 

Analysen resulterade i tre 

teman:  

1) Helhetsperspektiv.  

2) Personligt ansvar.  

3) Gruppbehandling. 

Gemensamt för samtliga 

teman var att de belyste 

deltagarnas upplevelse 

och framhävde patienten 

som en beslutsfattare i en 

kamp för att implementera 

livsstilsförändring   

Mladenovic, A. B., 

Wozniak, L., Plotnikoff, 

R. C., Johnson, J. A., & 

Johnson, S. T.  

 

Social support, self-

efficacy and motivation: a 

qualitative study of the 

journey through HEALD 

(Healthy Eating and 

Active Living for 

Diabetes) 

 

2014, Kanada, Practical 

Diabetes 

 

Syftet var att beskriva hur 

socialt stöd påverkade 

deltagarnas 

självständighet och 

motivation till fysisk 

aktivitet före, under och 

efter HEALD 

programmet, som innebär 

hälsosam kost och aktiva 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 13 deltagare som 

avslutat HEALD 

programmet 6 månader 

innan 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Kvalitativ 

Resultatet visar på att 

socialt stöd påverkade 

deltagarnas upplevelse av 

självständighet och 

motivation före, under och 

efter HEALD.  
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levnadsvanor för 

diabetiker i primärvården  

 

innehållsanalys 

Wermeling, M., Thiele-

Manjali, U., Koschak, J., 

Lucius-Hoene, G., & 

Himmel, W.  

 

Type 2 diabetes patients’ 

perspectives on lifestyle 

counselling and weight 

management in general 
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Syftet med studien var att 

undersöka hur patienter 

med diabetes typ 2 

upplevde 

livsstilskonsultering från 

deras läkare samt 

undersöka hur patienters 

val av konsultering var 

sammanlänkade med 
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Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 35 deltagare 

mellan 35-77 år med typ 2 

diabetes 

Datainsamling: Narrativa 

intervjuer 

Analys: 

Thematic,Framework 
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Analysen resulterade i tre 

teman:  

1)Svårigheter med 

egenvård och läkarens 

roll. 

2)Varianter av 

livsstilskonsultering som 

föredras. 

3)Kostrekommendationer 
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