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Livet är viktigare än egenvården?  

- patienters upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 
 

 

Life is more important than self-management? 

- experiences of lifestyle changes among patients with type 2 diabetes 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Diabetes typ 2 är ett globalt, växande folkhälsoproblem och i Sverige beräknas 

drygt 300 000 personer lida av sjukdomen. Livsstilsfaktorer såsom matvanor, 

brist på motion och stress är bidragande orsaker till uppkomst av sjukdomen. 

Livsstilsförändringar är en av de viktigaste åtgärderna för att få kontroll på 

blodsockret och därmed minska riskerna för kärlkomplikationer. Att förändra 

sin livsstil är komplicerat och sjuksköterskans roll är bland annat att stödja 

patienter till att förändra den. För att kunna förstå hur sjuksköterskan kan ge 

adekvat stöd är det viktigt att först få en förståelse för patienternas upplevelser.  

Syfte: Syftet är att beskriva upplevelser relaterat till livsstilsförändringar hos patien-

ter med diabetes typ 2. Vilka hinder och möjligheter upplever patienterna i att 

förändra sin livsstil? 

Metod: Studien är en systematisk litteraturstudie baserad på 14 kvalitativa artiklar 

publicerade mellan åren 2001-2011. Databaser som använts är CINAHL, 

PubMed, SwePub och Medline. Även manuell sökning har genomförts. 

Dataanalysen influerades av Graneheim & Lundmans (2004) beskrivning av 

innehållsanalys. 

Resultat: Två huvudkategorier identifierades; upplevelser av diagnosen - en personlig 

bas som inverkar på förmågan att förändra sin livsstil samt kampen att 

förändra sin livsstil - hinder och möjligheter. Fyra subkategorier identifierades 

i den första kategorin och dessa handlar om diagnosen inverkan på patien-

ternas förmåga att ändra sin livsstil. I den andra huvudkategorin klarlades sju 

subkategorier som beskriver vilka hinder och möjligheter patienterna upplevde 

i sin kamp att förändra sin livsstil.  

Diskussion: Resultaten diskuterades utifrån Katie Erikssons teorier om lidande och hälsa. 

Resultaten visade att patienterna upplevde olika grad av lidande vilket 

påverkade möjligheterna till livsstilsförändringar. 

Nyckelord: Diabetes typ 2, upplevelser, livsstilförändringar, hinder, identitet. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Diabetes type 2 is a global, growing health problem. Lifestyle patterns as food 

habits, lack of exercise and stress are some of the reasons for developing the 

illness. Lifestyle changes are important means to get control of the blood 

sugar and to avoid vascular complications. To change living habits is 

complicated and the role of the nurse is to support patients in doing so. To 

better understand how the nurse could give adequate support it is important to 

get an understanding of the patients‟ experiences.    

Aim: Our aim is to describe experiences related to lifestyle changes among patients 

with type 2 diabetes. What barriers and opportunities do the patients 

experience in changing their lifestyle? 

Method: The study is a systematic literature review based on 14 qualitative articles 

published between the years 2001-2011. Databases used are CINAHL, 

PubMed, SwePub and Medline. The data analysis is influenced by Graneheim 

& Lundmans (2004) description of content analysis. 

Result: Two categories were identified; experiences of the diagnosis – a personal 

basis that influences the ability to change one‟s lifestyle and the struggle to 

change one‟s lifestyle – barriers and possibilities. Four subcategories were 

identified in the first category which illuminates the diagnosis influence on 

the patients‟ ability to change their habits. Seven subcategories were found in 

the second category which describes barriers and possibilities for lifestyle 

changes. 

Discussion: The results were discussed using the theories of suffering and health of Katie 

Eriksson. The result shows that patients experienced different grades of 

suffering which had an impact on the lifestyle changes. 

Keywords: Diabetes type 2, experiences, lifestyle changes, barriers, identity. 
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Inledning 

Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom vilket för de flesta patienter innebär stora förändringar i 

det vardagliga livet. I sjuksköterskans roll, inom diabetesvården, ingår det bland annat att vara 

ett stöd och uppmuntra patienten till att förändra till exempel kost- och motionsvanor men 

även att utbilda patienterna i sjukdomslära, hantering av blodsockermätning, fotvård med 

mera. Utbildningsinsatserna syftar till att öka patienternas kunskap om sjukdomen samt göra 

patienterna delaktiga i sin egen vård. Målet är att normalisera blodsockernivåerna och på så 

sätt reducera risken för allvarliga komplikationer. 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning, inom primärvården, har vi uppmärksammat 

behovet av en mer patientcentrerad vård som utgår från en helhetssyn på människan än vad 

som erbjuds idag. Vår uppfattning är att många sjuksköterskor är mer fokuserade på de upp-

gifter som ska utföras, till exempelvis viktmätning, kaloriberäkningar och kartläggning av 

motionsvanor än av att ta reda på patientens personliga upplevelse av sin sjukdom, behandling 

och syn på egenvården. I många fall upplevde vi att kartläggande frågor angående livsstilen 

såsom: Vad åt du till frukost? Har du smör på smörgåsen? Hur ofta tränar du? kan vara 

kränkande för patienten och innebära ännu större svårigheter att lägga om sin livsstil. Dessa 

händelser fick oss att fundera över hur sjuksköterskan på ett bra sätt kan stödja patienter i att 

förändra sin livsstil. 

 

Bakgrund 

Det finns två huvudtyper av diabetes mellitus, typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Diabetes 

föreligger om fasteblodsockervärdet är  ≥ 6,1 mmol/l i kapillärblod eller är  ≥ 7.0 mmol/l i 

venöst serum eller plasma. Diagnos sätts genom att mäta fasteblodsocker eller genomföra 

glukosbelastning (World Health Organization [WHO], 1999).  

I dagsläget uppgår antalet personer i Sverige med diagnosticerad diabetes till cirka 350 000 

personer. Av dessa har den stora andelen, drygt 300 000 personer, diabetes typ 2 (Ericson & 

Ericson, 2008). Enligt beräkningar från WHO lider 340 miljoner människor, världen över, av 

diabetes idag och år 2004 avled 3,4 miljoner människor i världen till följd av högt blodsocker. 

Organisationen estimerar att dödligheten i diabetes kommer att fördubblas mellan åren 2005-

2030 (WHO, 2011).  Allt tyder på att diabetes typ 2 är ett växande hälsoproblem och 75 

procent av personerna med diabetes typ 2 kommer att år 2025 leva i utvecklingsländer (Pun 

PY, Coates & Benzie, 2009). Enligt författarna Berger, Stenström & Sundkvist (1999) samt 

Roglic, Unwin, Bennett, Mathers, Tuomiletho, Nag, Connolly & King (2005) (refererad i 

Edwall, Hellström, Öhrn & Danielson, 2008) är mortaliteten bland personer, med diabetes  
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typ 2, fyra gånger högre än populationen i allmänhet. Diabetes är också betydligt vanligare 

bland lågutbildade personer, personer med låg inkomst och bland svenskar födda i utlandet 

(Socialstyrelsen, 2009). 

Vi kommer nedan kortfattat beskriva diabetes typ 1 för att sedan mer ingående beskriva 

diabetes typ 2 och dess omvårdnad. 

 

Diabetes mellitus typ 1 

Sjukdomen kännetecknas av ett kontinuerligt högt blodsocker, hyperglykemi, på grund av 

insulinbrist. Insulin är ett hormon som frigörs vid stigande blodsockerhalter från bukspott-

körtelns betaceller. Blodsockernivån sjunker bland annat genom att insulinet stimulerar väv-

nader såsom muskelvävnad, fettvävnad och levervävnad att ta upp glukos. När blodsockret 

sjunker för mycket hämmas frisättningen av insulin eftersom betacellerna innehåller sensorer 

som känner av ökade och minskade halter av glukos i blodet. I stället frisätts glukagon från 

pancreas alfaceller som höjer blodsockerhalten. Diabetes typ 1 orsakas av en autoimmun 

reaktion i kroppen, som destruerar de viktiga betacellerna, vilket gör att insulinregleringen 

inte fungerar. Symtom på sjukdomen är bland annat kraftig törst, stora urinmängder där 

urinen innehåller glukos, torr hud, viktminskning och trötthet. Ofta drabbas personerna av 

diabetes typ 1 under barn- eller ungdomsåren. Orsaker till sjukdomen är inte helt kända men 

det finns en viss ärftlig komponent (Ericson & Ericson, 2008). Sjukdomen kommer ofta smy-

gande över några veckor men om patienten inte får behandling sker en ofullständig ned-

brytning av fettsyror i blodet och ketonkroppar ansamlas. Ketonkropparna kan orsaka 

ketoacidos, diabeteskoma, vilket är livshotande (Mosand & Førsund, 2009). Även hypo-

glykemi, för lågt blodsocker, eller hyperglykemi är exempel på akuta komplikationer som 

förekommer (Ericson & Ericson, 2008). Sena komplikationer till följd av diabetes typ 1 

kommer att skildras i samband med beskrivning av diabetes typ 2 eftersom de är gemen-

samma. Behandling för patienter med typ 1 diabetes innefattar att tillföra insulin dagligen för 

att ämnesomsättningen skall vara normal. Övrig omvårdnad innefattar undervisning, 

handledning och praktisk träning i injektionsgivning (Mosand & Førsund, 2009).  

 

Diabetes mellitus typ 2 

Sjukdomsbilden vid diabetes typ 2 skiljer sig initialt i förhållande till diabetes typ 1. Sym-

tomen, i början av sjukdomsförloppet, kan vara ringa och det är inte ovanligt att personer får 

sin diagnos efter flera månader eller år (Mosand & Førsund, 2009). Symtom som trötthet, 
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synförändringar, yrsel, depression, flera urinvägsinfektioner och svampinfektioner i underlivet 

kan vara tecken på diabetes typ 2 (Mosand & Førsund, 2009).  

Diabetes typ 2 orsakar också hyperglykemi fast i lägre grad än vid typ 1 diabetes. Sjuk-

domen startar med en insulinresistens i de insulinberoende vävnaderna. Betacellerna försöker 

att kompensera detta genom att producera mera insulin. Efter 10-15 år med sjukdomen för-

sämras dock insulinproduktionen och hormonet behöver tillföras externt. I denna fas upp-

träder samma symtom som vi har beskrivit vid typ 1 diabetes. Dock kan progression av 

sjukdom förhindras under den första sjukdomstiden genom att lägga om matvanor, öka sin 

fysiska aktivitet och gå ner i vikt. Diagnos ställs med hjälp av samma metoder som beskrivits 

under diabetes typ 1. Vanligtvis gör sjukdomen debut efter 40-års ålder men sjukdomen har 

också börjat debutera i lägre åldrar. En bidragande faktor till uppkomsten av sjukdomen är 

livsstilsfaktorer såsom matvanor, rökning, stress och brist på motion. Sjukdomen har också en 

viss ärftlig komponent (Ericson & Ericson, 2008).  

Risker på lång sikt, så kallade sena komplikationer, är gemensamma för de två diabetes-

typerna. Hyperglykemi skadar kroppens vävnader och ger där främst upphov till blodkärls-

skada. Exempel på sena komplikationer är mikroangiopati, neuropati och makroangiopati. 

Mikroangiopati leder till skador på små blodkärl såsom i njurarna och ögonen vilket kan leda 

till minskad filtrationsförmåga hos njurarna och skador på näthinnan. Mikroangiopati kan 

även leda till olika typer av neuropati. Neuropati orsakas av att nervfibrernas funktion för-

sämras när de perifera blodkärlen förtjockas och svullnar till följd av för höga blodsocker-

nivåer. Detta leder till ett sämre blodflöde till de perifera blodkärlen och en försämrad nerv-

funktion hos autonoma, sensoriska och motoriska nerver. Patienter med neuropati kan uppleva 

symtom såsom bland annat ischemi, domningar/stickningar/krypningar i händer och fötter 

men även impotens. Makroangiopati leder till ateroskleros på stora blodkärl i exempelvis 

hjärta, hjärna och perifera kärl. Detta ökar i sin tur risken att drabbas av hjärtinfarkt, stroke 

och perifer kärlsjukdom. Andra vanliga, välkända senkomplikationer är svårläkta hudsår, 

sårinfektioner på fötter och underben som i värsta fall kan kräva amputation (Ericson & 

Ericson, 2008).  

Förutom ökad risk för senkomplikationer kan diabetes typ 2 tillsammans med högt 

blodtryck, övervikt, ofördelaktig fördelning av blodfetter ge en ökad risk för det metabola 

syndromet. Syndromet innebär en betydligt högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar än om 

patienten endast har en av sjukdomarna. Effektivast behandling för att undvika det metabola 

syndromet är att patienten genomför livsstilsförändringar såsom omläggning av kost och ökad 

fysisk aktivitet (Mosand & Førsund, 2009). 
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Omvårdnad vid diabetes typ 2 – rusta patienten att klara egenvården 

I Sverige finns olika varianter av patientutbildningsprogram; individuell utbildning, grupp-

baserad utbildning, kognitiv beteendeterapi och motivationshöjande samtal, som syftar till att 

rusta patienter till att hantera egenvården. Egenvården kan beskrivas som de aktiviteter som 

patienten dagligen utför i syfte att få kontroll på sin diabetes, exempelvis blodsockeröver-

vakning, eventuell läkemedelsadministration, motion, val av mat samt kontroll av fötter. Som 

tidigare nämnts är det viktigt att patienter, oavsett diabetestyp, får handledning och stöd för att 

kunna ta hand om sig själva och hantera sjukdomen. Tanken med utbildningsinsatserna är att 

patienten måste få kunskap om sin sjukdom för att kunna fatta relevanta beslut i vardagen. 

Allmän målsättning för behandling av diabetes är att blodsockernivåerna är stabila och på 

lämplig nivå samt att patienterna skall undvika akuta och långsiktiga komplikationer samtidigt 

som livskvaliteten skall bevaras (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2009). 

Omvårdnaden för patienter med diabetes beskrivs utförligt i de Nationella Riktlinjerna för 

Diabetesvården från år 2010: 

Omvårdnad vid diabetes omfattar stöd, råd och utbildning till personen med diabetes så att denne får 

möjlighet att vara delaktig i vården och fatta välgrundade egenvårdsbeslut. Omvårdnad tillsammans med 

den medicinska behandlingen är därför en förutsättning för att patienten ska uppnå optimalt 

välbefinnande fysiskt, psykiskt och socialt. Framför allt vid typ 2-diabetes är patientens levnadsvanor en 

viktig faktor för behandlingsresultatet. I omvårdnaden av personer med diabetes är en helhetsbild av 

patientens livssituation därför nödvändig för att diabetesteamet ska kunna stödja patienten i dennes 

egenvård. (Socialstyrelsen, 2010a, s.32) 

 

Sjuksköterskan har också en skyldighet, vilket beskrivs i kompetensbeskrivning för sjuk-

sköterskor, att ”Ha förmåga att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov 

motivera till förändrade livsstilsfaktorer.” (Socialstyrelsen, 2005, s.12) 

 

Livsstilsförändringar - en del av egenvården 

Som vi tidigare beskrivit är livsstilsförändringar de viktigaste aktiviteterna när det gäller att 

förebygga diabetes typ 2, hos personer med nedsatt glukostolerans (Kristoffersen, 2005). En 

förändring i livsstil, det vill säga att lägga om kost och förändra aktivitetsnivån men även att 

sluta röka, kan även förhindra att patienter, med manifest diabetes typ 2, utvecklar kärlkomp-

likationer (Socialstyrelsen, 2009; WHO, 2011). Enligt Brorsson, Lundgren & Olsson (2010)  

leder ökad fysisk aktivitet till sänkt blodsockernivå med en kvarvarande effekt på tolv timmar 

och regelbunden fysisk aktivitet leder också till att vävnadernas insulinkänslighet ökar. 

 Milio (1986) menar att livsstilen, det vill säga personers beteendemönster, härstammar från 

de val personerna gör utifrån de valmöjligheter som är tillgängliga för dem. Valen är begrän-
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sade till vad som finns tillgängligt för personerna och påverkas av kostnader förknippade med 

valen. Även faktorer såsom tid, krävd ansträngning, bekvämlighet, ångest och personlig 

värdighet påverkar personen att välja ett beteendemönster framför ett annat. Författaren menar 

vidare att valen kan vara medvetna eller omedvetna. När valen görs omedvetet, utan 

reflektion, har valen omvandlats till vanor som blir del av personens livsstil (Milio, 1986). 

I en studie av Johansson, Ekebergh & Dahlberg (2008) belyses problemen för patienter 

med diabetes typ 2 att ändra livsstil. Författarna skriver att: ”The difference between how one 

ought to live and how one lives seems to be too big to overcome.” (s.1) En annan studie 

belyser livsstilsförändringar hos patienter sett från sjuksköterskans synvinkel. En sjuk-

sköterska beskriver svårigheterna: ”It is very difficult for patients to change their lifestyles. I 

have to tell them the same thing all the time, mostly without any result.” (Jansink, 

Braspenning, van der Weijden, Elwyn & Grol, 2010, s.3)  

Dock finns det studier som menar att livsstilsförändringar är möjliga att genomföra men att 

interventionen måste vara individualiserad och anpassad efter varje enskild persons behov och 

livssituation (Edwall et al., 2008). Andra studier illustrerar att diabetesvården inte har någon 

långsiktig effekt på varken metabolisk kontroll, hälsa eller välbefinnande (Norris, Engelgau & 

Narayan, 2001). Rapporten, patientutbildning vid diabetes, visar också på svårigheter att 

utvärdera vilka utbildningsmetoder som är mest effektiva på långtidsblodsockret, HbA1c, och 

om utbildningen alls har någon effekt (SBU, 2009). 

 

Problemformulering 

Det råder ingen tvekan om att livsstilsförändringar i form av att lägga om kosten och att 

motionera mer sänker blodsockernivåerna i blodet och har en bromsande effekt på de skador 

som diabetes typ 2 orsakar. Dock har det visat sig svårt i praktiken att genomföra livsstils-

förändringar, vilket har beskrivits av både patienter men också av sjuksköterskor. Därför vill 

vi gärna fördjupa oss i hur patienter upplever sin sjukdom, egenvård och förändring av sin 

livsstil för att bättre förstå hur sjuksköterskan kan ge adekvat stöd. 

 

Syfte 

Syftet med vår uppsats är att beskriva upplevelser relaterat till livsstilsförändringar hos 

patienter med diabetes typ 2. Frågeställningen som vi önskar belysa är: Vilka hinder och 

möjligheter upplever patienterna i att förändra sin livsstil?  
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Teoretisk referensram 

Vi har valt att titta närmare på Katie Erikssons teorier om lidande, hälsa och vårdande. Det 

finns flera orsaker till valet – en av dem är att vi till stor del stödjer hennes grundantagande 

vad gäller begreppet människa, hälsa och vårdande. Hon skriver att: ”Människan som helhet 

med kropp, själ och ande befinner sig i olika grader av hälsa. Vårdandet i dess olika former 

utgör den relation som sammanbinder reglerar och möjliggör människans varande som helhet, 

hälsa.” (Eriksson, 1987, s. 23) Författaren förespråkar sålunda ett vårdande som bygger på en 

helhetssyn av människan (Eriksson, 1987). Som vi inledningsvis beskrivit upplevde vi, vid 

vår verksamhetsförlagda utbildning, att denna helhetssyn saknades i diabetesvården. Ett annat 

skäl till att vi har valt Erikssons teorier är att hon grundligt har studerat begreppet lidande och 

dess relation till begreppet hälsa (Eriksson, 1994). Patienter, i de artiklar vi har studerat, har 

ju drabbats av en kronisk sjukdom vilket kan innebära ett lidande.  

Eriksson (1994) har utforskat begreppet lida vilket har många olika innebörder, bland 

annat: ”[…] Något som människan måste leva med, något som hon utsätts för, en kamp, något 

konstruktivt eller meningsbärande, en försoning.” (Eriksson, 1994, s. 21) Eriksson (2006) 

menar också att lidande innebär ”Something that drives one forward.” (s.13) Vidare beskriver 

Eriksson (1994) att lidandet utgörs av en kamp mellan fyra grundpositioner; det onda och det 

goda samt mellan lidandet och lusten. Författaren åskådliggör detta i en modell där människan 

kan inta fyra olika positioner varav vi beskriver tre av dessa; det goda lidandet, den onda 

lusten samt det onda lidandet. Hur människans lidande gestaltas beror på vilken av positio-

nerna personen befinner sig i samt av personens livssituation och livssyn. I det goda lidandet 

kämpar personen mot en högre grad av integration att bli hel och personen kan här känna 

livsglädje trots lidande. I den onda lusten lyckas personen inte ta kontroll över sitt liv utan är 

styrd av passion. I det onda lidandet upplever människan sin situation som hopplös då 

positionen enbart är ond. Sammanfattningsvis karaktäriseras de goda positionerna av en kamp 

medan de onda positionerna styrs av lidandet. I lidandets kamp kämpar personen mot känslan 

av skam och förnedring. I modellen utgör hoppet bland annat en rörelse i lidandet som kan få 

personen att ändra position (Eriksson, 1994).   

Erikson (1994) talar också om lidandet i vården och beskriver tre olika lidande; 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidandet är förknippat med det 

lidande som sjukdomen orsakar. Det kan vara kroppslig smärta men även ett själsligt och 

andligt lidande på grund av upplevelser av exempelvis skam och skuld som personen upplever 

i relation till sjukdom och behandling. Vårdlidandet är lidande som är relaterat till själva 

vårdtillfället och beskrivs bland annat som kränkning av patienters värdighet och fördömelse 



 
 

7 (48) 
 

 

och straff. Livslidandet är ett lidande som berör hela människans livssituation och kan utgöra 

ett hot mot personens existens. Författaren beskriver också hur lidande kan lindras: ”Att lindra 

patientens lidande innebär framför allt att inte kränka hans/hennes värdighet, inte fördöma och 

missbruka makt utan i stället ge den vård som patienten behöver.” (Eriksson, 1994, s.95) 

Eriksson (1984) har också undersökt begreppet hälsa. Författaren beskriver ”att hälsan är 

ett hos organismen integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande (men inte 

nödvändigtvis frånvaro av sjukdom eller lyte).” (s.57) Med sundhet menas den fysiska hälsan 

och med friskhet menas den psykiska hälsan. Välbefinnande beskrivs som individens 

upplevda hälsa. Sundhets- och friskhetsbegreppen utgör de objektiva delarna av hälso-

begreppet medan välbefinnande är subjektivt. Hälsan är också unik för varje person och en 

person kan exempelvis uppleva hälsa trots förekomst av objektiva tecken på ohälsa. Hälsa kan 

också variera över tiden och beskrivs av författaren som en dynamisk process, en rörelse. 

Processen påverkas av människans behov och begär och hälsa innefattar en utveckling av 

individen (Eriksson, 1984). 

Eriksson (1994) menar att lidande och hälsa hör ihop då lidandet är en naturlig del av livet. 

För att en person skall kunna uppleva hälsa måste lidandet dock vara uthärdligt. Därmed är 

hälsan och lidandet relaterade till varandra och hälsa uppnås först då lidandet och hälsan 

förenas med varandra. Sambandet beskrivs i den ontologiska hälsomodellen som består av tre 

nivåer som beskriver lidandet och tre nivåer som beskriver hälsa; att ha lidande, att vara i 

lidande, att varda i lidandets kamp samt att ha hälsa, att vara hälsa och att varda hälsa. Att 

ha ett lidande innebär att patienten är styrd av externa omständigheter och är främmande för 

sig själv. Inre behov och begär är osynliga men även patientens egna potentialer är dolda. Att 

vara i lidande innebär att patienten delvis upplever hälsa och lycka genom att behov tillfreds-

tälls kortsiktigt. Dock kvarstår en oro och sökande efter något mer. Att varda i lidandets kamp 

innebär en kamp mellan liv och död. På samma sätt förklaras hälsans nivåer. Att ha hälsa 

innebär att människan är styrd av krav utifrån och att hälsa upplevs som olika problem som 

skall lösas. Att vara hälsa innefattar en anpassningsprocess av människans olika behov. Att 

varda hälsa innebär att patienten försonas med sitt lidande och upplever hälsa på ett djupare 

plan (Eriksson, 1994). Författaren beskriver innebörden av försoningen i hälsans modell som: 

”Försoning innebär att man skapar en ny helhet som också innehåller ”det onda” som dock nu 

bäddas in en ny meningsfull helhet.” ( Eriksson, 1994, s.55) Författaren menar att en person 

som kommit fram till en försoning ofta ser en mening med lidandet. Vägen till försoning är 

unik för varje person och försoningen innebär att sjukdomen, det onda, integreras i personens 

liv (Eriksson, 1994).  
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Metod 

Vår studie är baserad på en systematisk kvalitativ litteraturstudie.  Enligt Friberg (2006) 

innebär det att artiklar skall väljas med systematik så att litteraturstudiens problem och syfte 

kan besvaras. Målet för kvalitativa studier, inom omvårdnad, är att få en ökad förståelse för 

det fenomen som patienten upplever och som forskaren vill undersöka. En ökad förståelse ger 

en insikt i hur patientens liv gestaltar sig och behandlar frågor som rör patienters upplevelser, 

förväntningar och behov (Friberg, 2006).  

 

Urval 

Nedan presenteras urvalskriterierna för artiklarna till vår litteraturstudie. 

 

Inklusionskriterier 

De sökta artiklarna ska inbegripa vuxna patienter med diabetes typ 2, då sjukdomen är 

betydligt mer vanligt bland vuxna än hos barn. Artiklar författade mellan åren 2001 till 2011 

ska inkluderas eftersom vi vill ta del av den senaste forskningen inom området. Vi vill också 

studera artiklar främst från västvärlden eftersom vi lever och verkar i den kulturen. Artiklar 

skrivna på engelska och/eller svenska är av intresse eftersom vi behärskar dessa språk.  

 

Exklusionskriterier 

Kvantitativa studier och studier rörande medicinsk behandling av sjukdomen ska exkluderas 

då vårt syfte inte är mätbart eller berör den delen av behandlingen som är mätbar, exempelvis 

blodsockernivåer. Studier utförda på vissa avlägsna minoritetsgrupper, gravida eller barn är 

inte av intresse och ska väljas bort.  

 

Datainsamling 

Sökvägar vi har använt oss av för att hitta relevanta artiklar till studien var att söka i 

databaserna CINAHL, PubMed, SwePub, Medline och Nursing Allied Health Source. 

Exempelvis valdes CINAHL eftersom databasen är en mycket viktig databas för sjuksköter-

skor. CINAHL innehåller i princip all engelskspråkig litteratur inom omvårdnad och angrän-

sande hälsoområden (Polit & Beck, 2010). 

 För att kvalitetssäkra de relevanta studierna valde vi att avgränsa våra sökningar med Peer 

Reviewed. Vid användning av Peer Reviewed genomsöks endast vetenskapliga tidskrifter men 

detta betyder inte alltid att artikeln är vetenskapligt granskad (Friberg, 2006). För att försäkra 
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oss om att vi valt ut vetenskapliga artiklar granskade vi dess syfte, metod, analys och resultat 

samt kontrollerade att de var Accepted for publication. Vi granskade även att artiklarna var 

skrivna av sjuksköterskor genom deras titel RN, Research Nurse.   

 För att få en förståelse om hur brett vårt studieområde var bestämde vi oss för att börja 

med sökordet Type 2 diabetes. Detta gav oss, som förväntat, ett väldigt stort antal artiklar, se 

bilaga 1. Vi utökade då sökorden till Type 2 diabetes och lifestyle changes. Antalet artiklar 

minskade då i antal men vi var tvungna att lägga till ännu fler sökord. I olika kombinationer, 

se bilaga 1, använde vi oss av fler sökord; experience, experiences, lifestyle, living, patient, 

patients, self-management, barriers, nursing, lifestyle change, view, patient perspective, 

patients perspectives och diabetes mellitus. Vi har även använt oss av Nordstedt svensk-

engelska ordbok samt lexikon, ordbok för svenska synonymer, www.synonymer.se, samt 

ordbok för engelska synonymer, www.thesaurus.com, för att få fram olika synonymbegrepp. 

Exempelvis fann vi sökorden view och perception när vi sökte efter engelska synonymer för 

ordet uppfattning. Sökning på ordet view resulterade i fler artikelträffar medan perception ej 

gav några relevanta artiklar. 

 Friberg (2006) menar att abstraktet ger en kort sammanfattning av innehållet i artiklarna. 

Vi läste därmed igenom artiklarnas abstrakt med vårt ämnesval och syfte i åtanke för att 

utvärdera dem. Artiklar som inte var av god kvalitet eller som saknade relevans för vårt syfte 

exkluderades. Sökningen i databaserna gav slutligen elva utvalda artiklar. Vidare hittades en 

relevant artikel i en avhandling samt två artiklar via de elva utvalda artiklarnas referenslistor. 

Sammanlagt fann vi 14 artiklar och sökvägarna för artiklarna redovisas i sökmatrisen i bilaga 

1.   

 Alla utvalda artiklar är kvalitativa, bygger på olika typer av intervjustudier samt har en hög 

vetenskaplig kvalitet. Artiklarna har också gemensamt att de belyser patienters upplevelser 

och erfarenheter av att leva med diabetes typ 2 samt egenvården av sjukdomen. En av artik-

larna belyser innebörden av egenvården för patienter med kronisk sjukdom. Där har vi valt att 

fokusera på resultatet av en intervju med en patient som har diabetes typ 2. I en del av artik-

larna används begreppet livsstilsförändring, då det talas om de förändringar som innebär 

ändrade levnadsvanor. Andra artiklar nämner inte livsstilsförändringar som ett begrepp utan 

talar oftare om egenvårdsaktiviteter. Dessa artiklar belyser likväl patienternas upplevelser av 

att förändra levnadsvanorna eftersom livsstilsförändringar är en del av egenvården.  
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Dataanalys 

De slutgiltiga artiklarna sammanställdes i en matris, se bilaga 2, för att få en bättre översikt 

över artiklarnas innehåll och framför allt deras resultat. Friberg (2006) menar att detta tydlig-

gör och förenklar analysarbetet av resultatet då artiklarna presenteras på ett mer överskådligt 

sätt.  

 I vår analys av materialet har vi varit influerade av Graneheim och Lundmans (2004) 

beskrivning av innehållsanalys och däribland främst det manifesta innehållet, vilket innebär 

att vår analys beskrivits utifrån de synliga och uppenbara budskapen i de valda artiklarna. 

Vårt mål har varit att presentera ett resultat utan egna tolkningar. Dock kan vi omedvetet ha 

gjort detta eftersom vi har en viss förförståelse för ämnet. Förförståelsen kan i sin tur ha 

påverkat vårt resultat även om det i så fall skett oavsiktligt. 

 Vi har också inspirerats av Graneheim & Lundmans (2004) beskrivning av hur man skapar 

kategorier i analysförfarandet. Författarna menar att skapandet av kategorier utgör själva 

kärnan i analysmetoden. En kategori är en grupp av innehåll som delar en gemensamhet och 

kategorin skall svara på frågan vad och kan ses som en röd tråd genom subkategorierna. 

Följaktligen har vi noggrant utformat sub- och huvudkategorier utifrån våra funna budskap i 

texterna. 

Med utgångspunkt i vårt syfte och frågeställning lästes artiklarnas resultat och diskussions-

del igenom, individuellt, för att finna meningsbärande enheter. Vi definierade menings-

bärande enheter såsom citat, ord och meningar som skulle kunna besvara vårt syfte och vår 

frågeställning. Vi använde oss av ett kritiskt förhållningssätt vid genomläsningen av valda 

studier vilket innebar att vi vid läsningen var mycket noga med att ta med alla spektra av vårt 

syfte och inte bara ta ut meningar och ord som skulle kunna stödja en eventuell egen stånd-

punkt. Vi noterade sedan, individuellt, dessa ord och/eller meningar på post-it lappar som 

sattes upp på en vägg. Lappar, med innehåll, som verkade handla om samma sak sattes i en 

gemensam subkategori. Denna process fortsatte tills vi var eniga. Subkategorier som vi ansåg 

ha en sammanhörighet grupperades för sig. Dessa grupper av subkategorier verkade kunna 

förklara två huvudkategorier som senare presenteras i vår resultatdel. 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att forskarens förhållningssätt inom kvalitativ 

forskning bör vara förutsättningslös, att försöka möta situationen som om den ständigt vore ny 

och sträva efter en helhetsförståelse av texten. Vi har i vår analys försökt att vara så textnära 

som möjligt för att inte förvanska någon författares resultat samtidigt som vi eftersträvade att 

få en helhetssyn av artiklarnas innehåll för att inte ta något material ur sitt sammanhang.  
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Exempelvis har vi kontinuerligt använt oss av vår artikelmatris för att kontrollera att 

innebörden av de budskap vi kommit fram till inte frångår ursprungsförfattarnas resultat. I 

analysarbetet av det funna materialet har vi också regelbundet återgått till resultaten i 

ursprungsartiklarna, för att försäkra oss om att vi inte har missat relevant information men 

också för att kontrollera att vi inte missförstått något. 

 

Forskningsetiska aspekter 

Vi har i vårt urval av artiklar valt studier som har blivit godkända av etiska kommittéer eller 

där etiska ställningstagande har genomförts. Andra överväganden som vi uppmärksammade 

var att vi inte förvanskade några av artiklarna när dessa översattes till svenska. För att undvika 

detta var vi mycket noggranna i vår översättning, använde lämpliga lexikon och tillsammans 

diskuterade svåröversatta ord för att hamna så nära ursprungsordets betydelse som möjligt. 

Vår färdigställda uppsats kommer även senare att granskas, med hjälp av programvaran 

Urkund, för att utesluta plagiat. 

  

Resultat 

Nedan presenteras vårt resultat, se tabell 1. Resultatet består av två huvudkategorier; 

Upplevelser av diagnosen – en personlig bas som inverkar på förmågan att förändra sin 

livsstil samt Kampen att förändra sin livsstil – hinder och möjligheter. Den första huvud-

kategorin beskriver patienters
1
 olika upplevelser och reaktioner relaterat till att de har fått 

diagnosen diabetes typ 2 och svarar på frågan Vad är upplevelsen av att ha fått diagnosen 

diabetes typ 2 och hur kan upplevelsen inverka på livsstilsförändringarna? Kategorin 

innehåller patienternas syn på diagnosen, sjukdomen och egenvården och utgör en grund, en 

bas som inverkar på patienternas förmåga att lägga om sin livsstil. Den andra huvudkategorin 

beskriver patienternas upplevelser av att försöka förändra sin livsstil och engagera sig i 

egenvården samt vilka hinder och möjligheter som patienter erfar i samband med detta. 

Kategorin svarar på frågan Vad hindrar/skapar möjligheter i patientens kamp för att ändra sin 

livsstil? Sammanlagt elva subkategorier identifierades, vilka belyses med citat i tabell 1, se 

följande sida. 

                                                 
1
 Vi kommer fortsättningsvis i resultatet använda begreppen patient, deltagare och personer synonymt och syfta 

till de patienter som vårt resultat bygger på. 
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Tabell 1: Identifierade subkategorier och huvudkategorier 

Exempel på citat som belyser 

subkategorierna 

Subkategorier Huvudkategorier Artikel- 

nummer i 

matris 

I was scared to death […] This is much more 

serious because it is silent and deadly… 

 

It‟s as bad as cancer as far as I am concerned… 

Skräckbilder Upplevelser av 

diagnosen – en 

personlig bas som 

inverkar på förmågan 

att förändra sin 

livsstil 

6, 7, 9, 10 

 

I have not changed anything at all. I go on as 

before, as type 2 diabetes is a simple disease… 
Svårigheter att 

förstå sjukdomen 

och dess behandling 

 1, 3, 4, 7 

...but as I feel absolutely stigmatized…you meet 

a person who has lived a very bad life […] I 

walk around with this label… 

Hotad identitet   3, 8, 9, 11, 

14 

So it‟s been a real wake-up call, and now I„ve 

sort of changed everything… 
Ett uppvaknande  3, 9, 14 

I don‟t want to end up on insulin…if I can 

maintain this level of health I will be happy… 
Rädsla - 

en drivkraft till 

förändring 

Kampen att förändra 

sin livsstil – hinder & 

möjligheter 

2, 3, 4, 9, 

10, 11, 12  

All this food garbage is depressive [Diabetes] 

can annoy me…It irritates me… 

 

Then I feel all stressed out […] Then I feel that 

my mind will be directed to the illness and 

nothing else… 

Skuldkänslor och 

stress  

 2, 6, 7, 10, 

13 

…I felt I was being blamed, and felt a little sore 

when she kept on with her pointers… 

 

It was an easy-going, truth-telling 

communication, but without feelings of  any 

blame… 

Vårdmötets 

betydelse 

 5, 13, 14 

One dietician I saw said that I couldn‟t eat more 

than half an apple, the other one said that I 

shouldn‟t eat bananas, almonds and nuts... 

 

Knowledge is power, in that I better understand 

exactly what is happening to my body and 

why… 

Råd kan vara 

förvirrande 

  6, 7, 8, 10, 

12, 14 

I don‟t like vegetables, have never done, and 

I‟m not going to change now. I continue with 

my diet […] which is normal to me and that is 

more important than living a few years more… 

Livet är viktigare än 

egenvården? 

 1, 2, 3, 4, 

8, 9, 11 

If I have something in the frig or freezer that‟s 

not good, I hear it calling […] So I have to 

know these things about myself… 

 

My wife has helped me stay on my diet… 

Att ta kontroll över 

sina vanor i det 

dagliga livet 

 2, 6, 8, 10, 

12, 14 

Now that I have found my place in this world, I 

see my journey with illness as something that 

has allowed me to conquer through challenge... 

 

[Diabetes] changed my life completely…the 

way I eat…the way I act. This changed my life, 

me, myself, I‟m happy! 

Utveckling av en ny 

identitet – ett 

accepterande av 

sjukdomen 

 2, 4, 8, 9, 

10, 11, 12, 

14 
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Upplevelser av diagnosen – en personlig bas som inverkar på förmågan att 
förändra sin livsstil 

Diagnosen kunde ge upphov till varierande reaktioner, känslor och upplevelser. Vissa 

personer upplevde att diagnosen skapade skräckbilder som påverkade dem. Diabetes typ 2 

betraktades många gånger inte som en sjukdom av deltagarna och diagnosen sågs då inte som 

en anledning till förändring av livsstilen. Somliga patienter ansåg inte livsstilsförändringar 

som en form av behandling. Egenvården kunde ses som ett hot mot det dagliga livet men 

också ett hot mot identiteten på grund av att patienterna kände sig annorlunda och 

stigmatiserade. Andra patienter såg diagnosen som ett uppvaknande, en startpunkt för ett 

hälsosammare liv. 

 

Skräckbilder  

Hos deltagare som hade personer i sin närhet som själva upplevt komplikationer till följd av 

sjukdomen kunde detta skapa skräckbilder och rädslor hos deltagarna. Dessa bilder av 

sjukdomen fanns ständigt i deras tankar (Holmström & Rosenqvist, 2005). Sjukdomens 

komplikationer skapade rädslor bland deltagarna som till exempelvis en rädsla för plötslig 

död eller risken att bli tvungen att amputera en kroppsdel (Olshansky, Sacco, Fitzgerald, 

Zickmund, Hess, Bryce, McTigue, & Fischer, 2008; Whittermore, Chase, Mandle & Roy, 

2002). En patient beskrev: ”I was scared to death. This is much more worse in my head than 

my heart attack was…This is much more serious because it is silent and deadly […]. “ 

(Whittermore et al.,  2002, s. 21)  

Deltagare tycktes tro att det var oundvikligt att drabbas av komplikationer av sjukdomen 

och att det inte fanns något sätt att hindra progressionen. Uppfattningen påverkade dem 

negativt vad gäller deras egen tro på att de själva kunde förändra sin situation. En deltagare 

uttryckte: ”What happens, happens(...)It‟s as bad as cancer as far as I am concerned... you are 

either going to lose your eyesight, your kidneys, it does all your organs...(complications) are 

horrible.” (Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006, s. 154)   

 

Svårigheter att förstå sjukdomen och dess behandling 

Diabetes typ 2 upplevdes av patienter som en komplex sjukdom då den ansågs svår att förstå 

och att dess symtom var svåra att skilja från andra tillstånd såsom exempelvis stress (Smide & 

Hörnsten, 2009). Somliga patienter kände inte av sjukdomen i kroppen och upplevde 

svårigheter med att acceptera och förstå faran med sjukdomen (Holmström & Rosenqvist, 

2005). En vanlig åsikt var att diabetes typ 2 inte är en riktig sjukdom eller riktig diabetes 
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(Holmström & Rosenqvist, 2005; Smide & Hörnsten, 2009). Avsaknaden av sjukdomskänsla i 

kroppen kunde leda till att sjukdomen och behoven av livsstilsförändringar förnekades 

(Handley, Pullon & Gifford, 2010; Holmström & Rosenqvist, 2005; Smide & Hörnsten, 

2009). Så länge inga märkbara symptom på sjukdom fanns eller att personerna inte kände sig 

sjuka, förnekades diagnosen i många fall och personer bestämde sig för att inte bry sig om 

sjukdomen och dess behandling (Smide & Hörnsten, 2009). En deltagares syn på sjukdomen 

och behovet av eventuella livsstilsförändringar var följande:  

 [...] I have not changed anything at all. I go on as before, as type 2 diabetes is a simple disease, and as 

long as I feel well, I don‟t think that it is a bad decision. I mean, why should I look for problems when 

there aren‟t any? (Hörnsten, Sandström & Lundman, 2004, s.178)   
 

Hörnsten et al. (2004) menar att diagnosen inte automatiskt behöver innebära att patienten 

erkänner diagnosen och ser sig i behov av livsstilsförändringar. 

 

Hotad identitet  

Den känslomässiga reaktionen på diagnosen och dess behandling påverkade patienternas 

självbild och identitet. Vissa personer reagerade med panik och frustration vilket ofta 

härstammade ur en känsla att vara personligt ansvarig för att ha drabbats av sjukdomen. Dessa 

känslor inkluderade roll- och identitetsförvirring, sorg och känslor av skam relaterat till 

stigmatisering av sig själv (Hörnsten et al., 2004; Hörnsten, Jutterström, Audulv & Lundman, 

2011). Skuldkänslor och stigmatisering, det vill säga en upplevelse av att vara stämplad som 

att ha levt ett dåligt och ohälsosamt liv, kunde påverka patienternas självbild och identitet. En 

patient beskrev att: ”...but as I feel absolutely stigmatized...you meet a person who has lived a 

very bad life, that‟s the reason why she has become ill. I walk around with this label, which I 

know is false. […].”(Hörnsten et al., 2004, s.178). Patienternas möjligheter att bemästra den 

nya livssituationen försvårades på grund av känslor av skuld och upplevelser av 

stigmatisering (Hörnsten et al., 2004).  

Några patienter upplevde att eventuella komplikationer till sjukdomen utgjorde ett verkligt 

och starkt existentiellt hot (Hörnsten et al., 2011). Andra deltagare upplevde att en ny 

verklighet tagit över deras liv eftersom nya prioriteringar och livsstilsförändringar påtvingades 

dem (Kneck, Klang & Fagerberg, 2011). Deltagare upplevde också att diagnosen skapade ett 

kaos i deras liv. I dessa situationer kände patienterna att de tappat kontrollen över sitt liv, att 

sjukdomen styrde dem och att de var oförmögna att påverka förloppet (Kralik, Price & 

Telford, 2010).  
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En studie visade att patienterna initialt ofta identifierade sig själva med sjukdomen och 

uppfattade sig som en diabetiker. Detta kunde få patienterna att känna sig annorlunda i 

förhållande till sin vanliga sociala umgängeskrets och samhället i stort. Orsaken till detta var 

att de upplevde att livsstilsförändringarna, och där främst att behöva avstå från njutbar mat, 

gjorde att de kände sig annorlunda vilket resulterade i att de kände sig isolerade. Oväntat nog, 

blev känslan av isolering en drivkraft till att patienterna försökte normalisera sin identitet med 

hjälp av livsstilsförändringarna. Upplevelsen av att känna sig annorlunda från andra, 

förvärrades dessutom av rädslor för komplikationer (Olshansky et al., 2008).  

 

Ett uppvaknande 

Innebörden av diagnosen medförde inte enbart negativa upplevelser för patienterna. För några 

patienter innebar sjukdomsbeskedet ett uppvaknande då diagnosen fick dem att inse behovet 

av att förändra sin livsstil (Hörnsten et al., 2004; Kneck et al., 2011; Olshansky et al., 2008). 

En person beskrev sitt uppvaknande: ”So it‟s been a real wake-up call, and now I‟ve sort of 

changed everything so to speak, and I think it feels good. I make sure that I eat breakfast, 

which is something I haven‟t done for about three years.” (Kneck et al., 2011, s. 561) 

Upplevelsen av diagnosen som en startpunkt för nyare, hälsosammare liv skapade bland 

annat positiva känslor. En patient beskrev att hon länge hade funderat över att ändra sin 

livsstil men att hennes energinivå varit för låg för att orka ta tag i problemet. När hon fick 

diagnosen diabetes typ 2 upplevde hon en ny energi som gjorde det möjligt att ändra sin 

livsstil (Hörnsten et al., 2004).  

 

Kampen att förändra sin livsstil – hinder & möjligheter  

Huvudkategorin belyser att för de flesta patienter innebär livsstilsförändringar en kamp. För 

att kunna genomföra förändringar måste motivationen finnas där men brist på motivation 

utgör ett hinder för förändring. Reaktioner präglade av stress och skuldkänslor kunde hindra 

patienterna i att förändra sin livsstil och göra kampen än svårare. Mötet med vårdpersonal 

hade också inflytande på hur patienterna klarade av att genomföra förändringar. Kunskap om 

sjukdomen, kost och motion ansågs också vara en del av egenvården men ibland kunde råden 

vara motstridiga och skapa förvirring hos personerna i stället för klarhet. Egenvården 

uppfattades av somliga patienter som ett hinder för god livskvalitet medan andra såg det som 

en möjlighet. Patienter beskrev hur de på olika sätt kämpade att få kontroll över sina vanor i 

det dagliga livet. Många patienter lyckades dock successivt att införliva sina nya, mer sunda 
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vanor i sitt existerande liv. Dessa patienter talade om att de hade blivit en patient med diabetes 

i stället för en diabetiker. Andra talade om att de hade blivit normala eller att de hade 

accepterat sjukdomen och dess egenvård. 

 

Rädsla – en drivkraft till förändring 

Många av patienterna nämnde att de var styrda av rädslor kopplat till sjukdomen och 

diagnosen. Patienterna kände sig, som vi tidigare diskuterat, personligt hotade och sårbara, 

och många ansåg att sjukdomen var en allvarlig fara för deras hälsa. Rädslan beskrevs av 

deltagarna, som främst bestående av oro för att eventuellt drabbas av diabeteskomplikationer 

men också en rädsla över att sjukdomen skulle ta över deras liv om de inte engagerade sig i ett 

mer hälsofrämjande beteende.  Denna rädsla motiverade många patienter till att försöka 

anpassa sig till nya vanor och ta kontroll över sitt liv. Drivkraften till förändringarna var 

hoppet om att livsstilsförändringar skulle leda till en förbättrad hälsa men även att patienterna 

insåg att det fanns ett behov av förändring (Malpass, Andrews & Turner, 2009; Olshansky et 

al., 2008; Whittermore et al., 2002).   

Många deltagare beskrev också en önskan om att leva längre för att kunna uppnå viktiga 

livsmål och framtidsplaner som en orsak till att de accepterade förändringar i livsstilen på 

grund av sjukdomen (Hörnsten et al., 2004; Hörnsten et al., 2011; Whittermore et al., 2002).  

Indirekt utgjorde rädslan, för vad sjukdomen kunde leda till, en orsak till att patienterna 

anammade mer hälsosamma beteenden. 

Rädslan av att i framtiden vara tvungen att medicinera mot sjukdomen motiverade också 

personer att anamma mer sunda vanor. Livsstilsförändringar, i form av fysisk aktivitet och 

kostomläggning, sågs som ett medel att slippa läkemedelsbehandling och själva egenvården 

symboliserade bevarandet av patientens självständighet och frihet (Hörnsten et al., 2011; 

Malpass et al., 2009). En deltagare beskrev sin motivation till att genomföra livsstils-

förändringar: ”I don‟t want to end up on insulin…if I can maintain this level of health I will 

be happy…I want to avoid even going on tablets.” (Malpass et al., 2009, s. 260) 

Förutom rädslor, har patienter beskrivit andra motivationsorsaker till förändring såsom 

själva diagnosen samt en egen inre motivation. Diagnosen och sjukdomsbeskedet i sig 

motiverade somliga personer att leva ett mer hälsosamt liv (Hörnsten et al., 2004; Olshansky 

et al., 2008; Whittermore et al., 2002). Detta kan belysas av vad en patient yttrade:  
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 I cannot say all this is negative. I have thought of changing habits for a long time, but felt that my energy 

has been too low. When I got the diagnosis, I got new energy, and it (changing lifestyle) became possible 

for me. Usually I need a blowtorch in my bottom before I have another go at things. (Hörnsten et al., 

2004, s. 178). 
 

Patienter som kommit längre i sin process att integrera egenvården i sitt liv, beskrev att de 

hade en stark egen, inre motivation till förändring som byggde på en övertygelse om att det är 

upp till mig (Handley et al., 2010; Jallinoja, Pajari & Absetz, 2008). Andra patienter beskrev 

att bristen på motivation orsakades av att de inte kände sig sjuka (Handley et al., 2010).  

 

Skuldkänslor och stress  

Som tidigare beskrivits var många negativa känslor förknippade med diagnosen och med 

strävan med att förändra sin livsstil. Patienter upplevde exempelvis frustration, känslor av 

hopplöshet, besvikelser och misslyckande när de inte kunde få kontroll på blodsockret eller 

när egenvården misslyckades (Edwall, Danielson & Öhrn, 2010; Jallinoja et al., 2008; 

Nagelkerk et al., 2006). Dessa negativa känslor resulterade i att egenvården försämrades 

ytterligare eftersom patienternas tilltro till sin egen förmåga att förändra sin livsstil minskade 

(Jallinoja et al., 2008; Nagelkerk et al., 2006).   

Skuldkänslor och självanklagelser var frekvent och orsakades bland annat av att 

patienterna upplevde att de inte förmått ändra sina vanor (Edwall et al., 2010). Kravet på att 

förändra sin livsstil, i form av att äta annorlunda och träna mer, upplevdes också som 

stressande och resulterade i ännu fler skuldkänslor (Holmström & Rosenqvist, 2005; 

Whittermore et al., 2002). En patient beskrev sin frustration över kostförändringen och 

sjukdomen: 

 All this food garbage is depressive…because you have to fit in some other routine that isn‟t what you 

want to do with your life. You feel you want to do other things with your energy. [Diabetes] can annoy 

me…It irritates me…It‟s a matter of I don‟t want to be bothered because I have 5 million other things I 

am doing. (Whittermore et al., 2002, s. 21) 

 

En annan person som tränade en gång per vecka upplevde skuldkänslor och stresskänslor för 

att hon/han inte tränade mer samtidigt som hon/han inte ville träna för mycket:  

 Then I think like this: but if I had had aerobics classes three times a week or every day the values would 

improve. Then I feel all stressed out „cause I feel there are no obstacles for me to work out three times a 

week. But I feel there is no time for anything else if I should work out three or four times a week and have 

my daily walks as well. Then I feel that my mind will be directed to the illness and nothing else. 

(Holmström & Rosenqvist, 2005, s. 151) 
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Vårdmötets betydelse  

Vissa patienter kände sig kränkta vid vårdmöten där diabetessjuksköterskan, eller annan 

vårdpersonal i diabetesteamet, försökte påverka personerna att anamma en mer hälsosam 

livsstil genom att komma med direkta anvisningar. Dessa möten kunde väcka känslor av 

värdelöshet, irritation och skuld hos deltagarna (Hörnsten, Lundman, Selstam & Sandstöm, 

2005). En person berättade om sina känslor vid ett möte: “The healthcare center, it‟s like a big 

joke, as I see it… I felt I was being blamed, and I felt a little sore when she kept on with her 

pointers. It‟s that way I experience the diabetes care of today, it is mainly pointers.” (Hörnsten 

et al., 2005, s. 613) 

Samma studie beskrev att ett bra vårdmöte bland annat karaktäriserades av vårdpersonal 

som respekterade patientens personliga mål. En person beskrev detta: “A strict diet is just not 

what I consider to be satisfying quality of life, and therefore I prefer to be on insulin. I told 

my doctor and diabetes nurse about it and they understood me, and support me in managing it 

in my way.” (Hörnsten et al., 2005, s. 612) 

Personerna kunde också uppleva skuld- och skamkänslor, i samband med mötet med 

diabetessjuksköterskan, om de fick besked om att sjukdomen förvärrats och att egenvården 

inte varit så lyckosam. Informationen skapade också frustration, känslor av utsatthet och oro 

inför framtiden. Andra patienter som lyckats med egenvården upplevde dock att vårdmötet 

gav dem hopp och inspiration om att fortsätta att leva hälsosamt. Mötet fick dem också att 

känna sig trygga, gav dem ökat självförtroende och fick dem att känna sig autonoma (Edwall 

et al., 2010).  

 Patienter kände sig också missnöjda med vårdmöten om vårdpersonalen inte tog sig tid till  

patientens egna funderingar eller frågor utan bara hade tid för att fastställa lämpliga insulin- 

och glukosnivåer (Kneck et al., 2011). Detta bekräftas av Edwall et al. (2010) som menar att 

vårdmöten som leder till att patienter inspireras till att förändra sin livsstil bygger på att 

sjuksköterskan även tar sig tid och lyssnar till patientens upplevelser av sin sjukdom. För-

fattarna sammanfattar patienternas beskrivning av en sådan positiv möteskultur såsom: ”It 

was an easy-going, truth-telling communication, but without feelings of any blame, having 

time to talk about what was important and being confident that one was being listened to.” 

(Edwall et al., 2010, s. 345) 
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Råd kan vara förvirrande  

Många av våra granskade artiklar visar att okunskap och missförstånd vad gäller behandling, 

kostråd, kunskap om sjukdomen var vanligt bland patienterna. Bland annat var det frekvent att 

patienterna inte förstod hur blodsockernivåerna påverkades av olika typer av kost. Även 

okunskap gällande hur fysisk aktivitet kan påverka blodsockernivåerna förekom (Holmström 

& Rosenqvist, 2005). Det rådde stor förvirring, bland många deltagare, vad gäller framför allt 

kostråd vilket i sin tur utgjorde en barriär för en effektiv egenvård (Holmström & Rosenqvist, 

2005; Kneck et al., 2011; Nagelkerk et al., 2006). En patient beskrev sin förvirring efter 

möten med sina dietister:  

 One dietician I saw said that I couldn‟t eat more than half an apple, the other one said that I shouldn´t 

eat bananas, almonds and nuts…although that was a while ago. But the last one I saw said, „You eat nuts 

and almonds because there‟s the right kind of fat in those, and half a banana is OK. (Holmström & 

Rosenqvist, 2005, s. 151) 

 

Personer, i en annan studie, var av uppfattningen att det viktigaste kostrådet var att reducera 

fettinnehållet i maten och de tycktes tro att fett i sig innehöll höga glukosvärden (Holmström 

& Rosenqvist, 2005). Okunskapen och missförståenden kunde leda till svårigheter att ändra 

livsstilen och patienternas egenvårdsaktiviteter var ibland rent kontraproduktiva, patienter 

trodde att de gjorde rätt men i stället ökade blodsockernivåerna. Exempelvis hade en kvinna 

svårt att förstå att hennes blodsockervärden fortfarande var så höga trots att hon tagit bort 

smör på de fyra smörgåsarna hon nyss ätit (Holmström & Rosenqvist, 2005).  

I olika interventionsstudier, inriktade på kost- och motionsförändringar, visade resultatet på 

en ökad medvetenhet och förståelse, hos deltagarna, för att dessa typer av förändringar var 

nödvändiga (Malpass et al., 2009; Whittermore et al., 2002). Exempelvis ledde en 

utbildningen till ökad medvetenhet om kost- och motionsvanor vilket i sin tur hjälpte 

patienterna att införliva dessa nya beteenden i en redan existerande livsstil (Whittermore et 

al., 2002).    

Kunskap och förståelse, för sjukdomen och dess behandling, tycktes sålunda underlätta för 

patienterna att hantera egenvården och en patient beskrev sin syn på kunskap: ” ‟Knowledge 

is power‟, in that I better understand exactly what is happening to my body and why, the best 

available treatment options […].” (Kralik et al., 2010, s. 201) Upplevelsen av att kunskap är 

viktigt bekräftas av en annan studie där deltagarna uppfattade kunskap som ett instrument för 

att bland annat öka sin självständighet (Kneck et al., 2011). 
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Livet är viktigare än egenvården? 

Många patienter beskrev processen att anpassa sig till sjukdomen och att hantera den nya 

livssituationen som svår (Handley et al., 2010; Hörnsten et al., 2004; Kralik et al., 2010). 

Anpassningsprocessen framställdes av andra som nästintill omöjlig att genomföra (Jallinoja et 

al., 2008). Vissa patienter upplevde egenvården som mycket tröttsam (Hörnsten et al., 2011). 

Andra personer beskrev bland annat livsstilförändringarna som en strid mot dels inre fienden, 

såsom patientens egen svaghet, och yttre fiende, såsom olika externa frestelser. En del 

patienter menade vidare att de var fast i sina gamla vanor där de bland annat använde mat som 

belöning och njutning (Handley et al., 2010; Jallinoja et al., 2008). En person uttryckte att:  

 Then there´s what you‟re used to and how you do things, your breakfast is just what it is, it tastes so good 

and then when you try to change it into something else, it doesn‟t necessarily…I guess it‟s just my 

problem, but you just somehow get stuck in a certain kind of style… (Jallinoja et al., 2008, s. 458)   

 

En annan patient upplevde inga svårigheter med att ha fått diagnosen diabetes typ 2 vilket 

personen förklarade med att han/hon redan hade vanor som var hälsosamma: ”I have always 

been healthy, and exercising and eating healthy is a normal behaviour for me, it‟s not at 

burden at all.” (Hörnsten et al., 2004, s. 178) Citatet illustrerar bland annat att det är lättare att 

fortsätta med ett invant beteende än att ändra ett existerande beteende.  

Många patienter upplevde dock införandet av den nya livsstilen som negativt. De nya 

vanorna innebar en försämrad livskvalitet då patienterna måste avstå från saker de tyckte om, 

exempelvis god mat som symboliserade socialisering med andra (Olshansky et al., 2008). 

Egenvården och livsstilsförändringar sågs i dessa fall som ett hot mot det dagliga livet 

(Hörnsten et al., 2011; Smide & Hörnsten, 2009). En del personer förkastade delar av egen-

vården eftersom de menade att livet var viktigare än egenvården. En deltagare kommenterade 

att: 

 I know that it‟s important to eat vegetables and fruits and reduce fat intake, etc. However, I don‟t like 

vegetables, have never done, and I‟m not going to change now. I continue with my diet, mostly meat and 

potatoes and real butter, which is normal to me and that is more important than living a few years more. 

(Hörnsten et al., 2011, s. 46) 

 

Citatet belyser svårigheterna med att lägga om sina vanor - trots vetskapen om vad som är bra 

för hälsan ändrar jag inte på mina vanor eftersom det skulle påverka min livskvalitet/mitt 

välbefinnande negativt. Dock menar Hörnsten et al. (2011) att de flesta patienter, i deras 

studie, upplevde att egenvårdsaktiviteter och välbefinnande strävade mot samma mål, det vill 

säga förbättrad hälsa. Egenvården uppfattades av dessa deltagare som en möjlighet till en 

fortsatt hög livskvalitet. 
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Att ta kontroll över sina vanor i det dagliga livet 

En strategi för att genomföra olika förändringar, som patienter använde sig av, var att utöva 

olika typer av kontroll. Den ena typen kan beskrivas som en slags inre, självkontroll som 

innebar en kontinuerlig reflektion över vilka beteenden som måste förändras genom att 

ifrågasätta gamla beteenden och vanor (Jallinoja et al., 2008; Kneck et al., 2011; Kralik et al., 

2010; Whittermore et al., 2002). Reflektionen innefattade också en djupare insikt i vilka inre 

konflikter personen bar på som hindrade genomförandet av livsstilsförändringar (Whittermore 

et al., 2002). En kvinna skildrade hur hon omdefinierat sin tolkning av att ha kontroll efter 15 

år med svårigheter att uppnå ett stabilt blodsockervärde: 

  I guess I am learning to look at other ways in which I‟ve gained control, e.g. I don‟t let my health worry 

me, despite its obvious metabolic flaws; I am in control when the diabetes is not controlling me; when 

diabetes no longer drives me to obsessional lengths to get the suger „right‟. The key elements for 

regaining control in my experience have included a dose of realism, shaking off perfectionism, and 

appropriate support. I also found I had to forgive those whose expectations of me with were too high, 

including myself. (Kralik et al., 2010, s. 202)  
 

Konkreta, handfasta strategier för att åstadkomma förändringar i livsstilen varierade och 

handlade bland annat om att sätta gränser, undvika frestelser helt, upprätthålla en positiv 

attityd, utarbeta olika knep och samtala med sig själv. Att resonera med sig själv, då man står 

inför ett val att till exempel äta en kaka eller avstå, var också en metod för patienterna att lösa 

konflikter med sig själv samt att anamma mer hälsosamma beteenden (Whittermore et al., 

2002). Personer använde också strategin att inte köpa hem osunda matvaror eftersom de visste 

att de inte kunde motstå frestelsen om de fanns hemma. En deltagare beskrev fenomenet: “It 

calls to me, you know. If I have something in the frig or freezer that‟s not good, I hear it 

calling. I open up the refrigerator door and “Hello” it says to me. So I have to know these 

things about myself. I know I don‟t have the willpower to leave them alone.” (Whittermore et 

al., 2002, s. 22) Andra patienter använde fysisk aktivitet som ett redskap att ta till när de ätit 

eller druckit något gott, vilket gjorde det möjligt för dem att fortsätta med sociala aktiviteter 

som att gå på puben eller gå ut och äta (Malpass et al., 2009).  

Den andra typen av kontroll kan beskrivas som en extern kontroll; dels kontroll/stöd från 

sjukvården och dels kontroll genom socialt stöd från familjemedlemmar (Jallinoja et al., 

2008).  Patienter beskrev det i högsta grad positivt att ha en familjemedlem som stöd i att 

genomföra förändringar (Jallinoja et al., 2008; Nagelkerk et al., 2006). En man berättade hur 

hans fru hjälpte honom: “My wife has helped me stay on my diet. She has made sure that we 

have had stuff in the house so I won‟t go off my diet; she asked me everyday whether I walk 

or not…I have to answer to a higher authority.” (Nagelkerk et al., 2006, s. 155) 
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Utveckling av en ny identitet – ett accepterande av sjukdomen 

Flera av våra artiklar beskrev integrationen av sjukdomen, egenvårdsaktiviteter och 

livsstilsförändringar, i patientens liv, som en dynamisk utveckling (Handley et al., 2010; 

Hörnsten et al., 2011; Jallinoja et al., 2008; Kralik et al., 2010; Olshansky et al., 2008; 

Whittermore et al., 2002). Sjukdomen och egenvårdens integration, i det dagliga livet, 

uppfattades också av många patienter som en lång och krävande lärandeprocess (Kneck et al., 

2011; Kralik et al., 2010; Whittermore et al., 2002).  

Resultatet från en studie visade att processen att anpassa sig till sjukdomen bland annat 

innebar en slags identitetsförlust och en kamp för att förstå och ta till sig sin nya identitet. En 

person berättade hur hon genom erfarenheter lärde sig leva med sjukdomen och hur 

upplevelserna fick hennes person och identitet att utvecklas (Kralik et al., 2010):  

(...)my illness provoked some of the saddest times in my life. I questioned my worth and value as a human 

being because illness is all I saw in me for a long while. Now that I have found my place in this world, I 

see my journey with illness as something that has allowed me to conquer through challenge. While there 

is nothing inherently pleasant about illness, I can see how I‟ve grown through the experience. This 

journey has been one of self-discovery – physical, psychological, emotional and spiritual. (Kralik et al., 

2010, s. 200) 

 

Kroppen fick också en mer central roll i patienternas liv och det blev viktigt att lyssna till den 

(Kneck et al., 2011; Kralik et al., 2010). En av personerna beskrev hur livsstilsförändringarna 

hade påverkat hennes syn på sin kropp och skapat en form av trygghet och ett nytt förtroende: 

”It‟s confidence in knowing how my body responds to what I do, as long as I look after it and 

don‟t abuse it[...] I have a new sort of confidence in my body, if I treat it well, it will be ok.” 

(Malpass et al., 2009, s. 261) 

 En annan viktig del av patientens utveckling var att återfå en känsla av ordning och ha 

kontroll över sin livssituation för att kunna integrera och acceptera sjukdomen (Handley et al., 

2010, Kralik et al., 2010). Vissa av deltagarna menade att egenvården i sig hjälpte dem att 

återfå en känsla av kontroll och ordning vilket skapade positiva känslor om dem själva (Kralik 

et al., 2010). Ytterligare en studie beskrev ett liknande resultat - patienterna upplevde en 

nyfunnen känsla av balans och välbefinnande då livsstilsförändringarna integrerades i livet 

(Whittermore et al., 2002). Den nya känslan av balans påverkade självkänslan positivt. En 

deltagare beskriver hur sjukdomen och livsstilsförändringarna påverkat hela hennes liv: 

”[Diabetes] changed my life completely...the way I eat...the way I act. This changed my life, 

me, myself, I‟m happy! I feel much better. I feel happier. [...] I‟m learning how to 

live[...].”(Whittermore et al., 2002, s. 22)  

 Anpassningsprocessen gynnades också av att patienterna börjat acceptera sig själva 

(Whittermore et al., 2002). Patienter uttryckte att de gradvis lyckades anpassa sig till 
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sjukdomen och försökte acceptera de förändringar som krävdes (Handley et al., 2010; 

Hörnsten et al., 2011; Olshansky et al., 2008). Andra patienter kämpade med att försonas med 

sjukdomen och sina känslor kring sin förändrade identitet trots att de genomfört förändringar i 

livsstilen: 

   I eased myself into accepting the fact that you are a diabetic, this is it. I still fight with that. Not that I 

don´t admit I have it. I don‟t want to have. I hate this disease. It has changed my life in ways that are 

good, but I don‟t like it. (Olshansky et al., 2008, s.1010-1011)  

 

En studie menade att patienters integration av sjukdomen emotionellt och existentiellt skedde 

parallellt med utvecklingen av egenvårdsaktiviteter. Först när patienterna hade en förståelse 

för sjukdomen, och tagit ställning till sjukdomens och egenvårdens innebörd för dem, nådde 

patienterna en vändpunkt där sjukdomen emotionellt och existentiellt integrerades. Därefter 

upplevdes egenvårdsaktiviteterna som icke mödosamma och aktiviteterna blev en del av deras 

dagliga liv. Studien visade vidare att personer som reagerade kraftigt emotionellt på 

diagnosen hade svårast att förändra sin livsstil. Dessa patienter var ofta styrda av känslor som 

skam, skuld och hjälplöshet vilket ansågs som ett hinder för att utveckla sin identitet 

(Hörnsten et al., 2011). Resultatet överensstämmer med en annan studies resultat som visade 

att patienter som fått kämpa med att acceptera att de fått diabetes hade svårare att genomföra 

livsstilsförändringar än patienterna som lättare accepterat sin situation. Patienter som lyckades 

acceptera förändringarna, som sjukdomen innebar för dem, kände sig mindre annorlunda och 

upplevde att de därmed normaliserade sin identitet. Patienterna beskrev att identitetsut-

vecklingen underlättade genomförandet av livsstilsförändringarna. Då patienterna slutligen 

lyckades integrera livsstilsförändringarna i det dagliga livet, förändrades patienternas syn på 

sig själva från att vara en diabetiker till att vara en person med diabetes (Olshansky et al., 

2008). 

 

Diskussion 

Vi kommer nedan diskutera vår metod och vårt resultat. Vi kommer även att diskutera 

implikationer för vården samt ge förslag på vidare studier. 

 

Metoddiskussion 

Vi upplever att vårt val av kvalitativa studier har fungerat väl då vi har funnit många artiklar 

som belyst patienternas upplevelser av diabetes typ 2 och livsstilsförändringar. Trots att vi 

bara använt oss av fyra databaser, anser vi att det var tillräckligt för att få fram artiklar med 

bra kvalitet. Så småningom återkom samma artiklar i våra sökningar vilket kan tyda på att 
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ämnet är uttömt. I efterhand anser vi dock att vi kanske borde ha sökt efter artiklar med hjälp 

av sökordet Self-care eftersom livsstilsförändringar ingår som en del av egenvården. Vi kunde 

även ha sökt efter artiklar med hjälp av sökordet Possibilities. Kanske hade det givit oss fler 

intressanta artiklar att välja bland? 

De studerade texterna speglar det fenomen vi valt att utforska men eftersom inte alla 

artiklar nämner begreppet livsstilsförändringar, se vår datainsamling på sidan nio och tio, har 

vi fått söka omsorgsfullt i artiklarna för att hitta information som besvarar vårt syfte. Av våra 

14 studerade artiklar var enbart fyra artiklar äldre än fem år, vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2008) anses som aktuell forskning. Vi fann och valde främst artiklar som speglar 

patienters upplevelser i västvärlden vilket innebär att patienternas upplevelser delvis är 

präglade av den kultur och det samhälle de lever i. Därmed är vårt resultat och implikationer 

för vården möjligtvis mer intressant och tillämpbart för en sjuksköterska i en västerländsk 

kultur än på någon annan plats i världen. 

Vårt analysförfarande var omfattande – dels på grund av antalet artiklar men också på 

grund att vi var noggranna med att få ett så textnära resultat som möjligt. Översättningarna till 

svenska förflöt utan större problem, troligen på grund av att vi sedan tidigare har goda 

kunskaper och erfarenheter av det engelska språket. Det var inte svårt att hitta menings-

bärande enheter relaterat till vårt syfte och att sedan gruppera informationen i olika sub-

kategorier. Däremot var det besvärligt att hitta bra benämningar på framför allt sub-

kategorierna. Eftersom vi i många subkategorier funnit både hinder och möjligheter var det 

viktigt att benämningarna på subkategorierna, framför allt i den andra huvudkategorin, kunde 

inkludera dessa två. Det resulterade i att vissa av subkategoriernas namn kanske blev lite för 

generella. Vidare har vårt resultat en större tyngd på den andra huvudkategorin vilket kan ha 

flera orsaker. En möjlig orsak kan vara att vi har varit influerade av Milios (1986) definition 

av livsstil, som fokuserar på beteenden och vanor, vid genomläsningen av artiklarna. Sam-

tidigt har vi varit medvetna om att andra orsaker såsom patienternas tankar och känslor kan 

påverka hur de agerar. Dock har vi inte funnit någon definition av begreppet livsstil som 

ingående inkluderar dessa faktorer. 

 

Resultatdiskussion 

Målet med vår studie var att beskriva upplevelser relaterat till livsstilsförändringar hos 

patienter med diabetes typ 2. Vi önskade också beskriva vilka hinder och möjligheter 

patienterna upplevde i relation till att förändra sin livsstil. 
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Vår litteraturstudie bekräftar, vad Johansson et al. (2008) samt Jansink et al. (2010) beskriver 

på sidan fem, att det är svårt för patienter med diabetes typ 2 att lägga om sin livsstil. 

Upplevelsen av diagnosen och reaktionen på denna visade sig ha ett stort inflytande på 

patienternas förmåga att förändra sin livsstil och kunde utgöra ett hinder eller en möjlighet till 

förändring. Även deltagarnas syn på hälsa, sjukdom och behandling hade inverkan på deras 

förmåga att genomföra förändringar. Att genomföra livsstilsförändringar upplevdes av många 

som en kamp där både hinder och möjligheter påverkade utgången. Exempelvis var skam- och 

skuldkänslor vanligt förekommande och kunde leda till en självstigmatisering vilket 

försvårade för patienten att ändra sin livsstil.  

Det fanns, som tidigare skildrats, patienter som upplevde sjukdomen som dödlig och där 

skräckbilder av eventuella komplikationer till följd av sjukdomen dominerade deras tankar. 

Som vi skrivit om i bakgrunden är diabetes en sjukdom som kan leda till allvarliga 

komplikationer och i värsta fall döden (Ericson & Ericson, 2008). Det kan förklara varför 

diagnosen kan framkalla dessa bilder hos patienterna. Skräckbilderna kunde leda till att 

patienterna ansåg det omöjligt att de själva skulle kunna påverka sjukdomsförloppet i positiv 

riktning. Detta fenomen påminner om vad Eriksson (1994) beskriver att ha ett lidande 

eftersom patienterna tycks vara styrda av externa omständigheter och personernas egna 

möjligheter är dolda. Risken är att personen inte kommer att uppleva hälsa igen eftersom 

hälsa förutsätter att personen har inflytande på sitt eget liv, sin hälsa och att hon känner att 

hon har valmöjligheter. Eventuellt kommer personer som är styrda av skräck lyckas sämre i 

sin egenvård än de patienter som tror att de har möjlighet att påverka sin hälsa?  

Diabetes typ 2 betraktades också av många deltagare som en sjukdom som var svår att 

förstå och en del av patienterna upplevde inte åkomman som en riktig sjukdom. Det hängde 

till stor del ihop med att sjukdomen för många var osynlig, åtskilliga kände sig ej sjuka och 

hade därmed svårt att förstå och acceptera sjukdomen och egenvården. Patienternas syn på 

sjukdomen som ofarlig ledde till att en del av deltagarna tycktes förneka sjukdomen och dess 

behandling i form av livsstilsförändringar. Om vi jämför med beskrivningen av sjukdomen, på 

sidorna två och tre, kan man förstå att patienter har svårt att uppleva den som allvarlig 

eftersom symtomen i början av sjukdomsförloppet kan vara få och komma smygande 

(Mosand & Førsund, 2009). Använder vi Erikssons (1984) beskrivning av hälsobegreppet kan 

vi här ana en diskrepans mellan patientens syn på sin hälsa och behandling och vårdgivarens 

syn. Om vi utgår ifrån begreppen sundhet, friskhet och välbefinnande verkar det vara så att 

patienterna inte varken upplevde fysisk eller psykisk ohälsa och kanske inte heller ett 

illabefinnande. Kanske upplevde patienterna att de hade hälsa vilket gjorde det svårt för dem 
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att förstå och engagera sig i att förändra sina vanor? Vårdpersonalen kan däremot ha en annan 

syn på vad den fysiska hälsan innebär, i form av för höga blodsockernivåer, risk för 

komplikationer och därmed behandling för att förbättra den fysiska hälsan. Exempelvis 

beskrivs vårdgivarens syn på behandling tydligt i inledningen till de nationella riktlinjerna för 

diabetesvården: ”Bra levnadsvanor är grunden i behandlingen” (Socialstyrelsen, 2010b, s.6) 

vilket kanske är svårt att ta till sig om man inte upplever sig själv som sjuk? Detta belyses 

också av Smide & Hörnsten (2009) som menar att: ” […] If patients do not believe they suffer 

from diabetes, why should they follow recommendations? ” (s. 258) 

Många patienter upplevde också sin identitet och självbild hotad efter att de fått diagnosen.  

En del patienter kände skam- och skuldkänslor eftersom de ansåg att de själva orsakat 

sjukdomen och vissa deltagare kände sig stämplade som en dålig människa. En del upplevde 

också att sjukdomen utgjorde ett starkt existentiellt hot. Patienternas erfarenheter påminner 

om vad Eriksson (1994) beskriver som sjukdomslidande eftersom patienterna verkar uppleva 

ett andligt och själsligt lidande till följd av sjukdomen. Risken är att patienterna blir fast i 

detta lidande vilket kan resultera i att de hamnar i ett livslidande som i sin tur kan utgöra ett 

hot mot hela personens existens och liv. Eriksson (1995) beskriver vidare att lidandet kan bli 

så outhärdligt att det verkar förlamande på människan vilket hindrar henne från att växa och 

uppleva hälsa. I en av våra studerade artiklar belystes fenomenet. Patienterna upplevde att de 

hade förlorat kontrollen över sitt liv, att sjukdomen styrde dem och att de ej hade möjlighet att 

påverka förloppet (Kralik et al., 2010). 

För en del patienter innebar diagnosen dock ett uppvaknande och en startpunkt för ett mer 

hälsosamt liv. Dessa patienter tycktes känna ett omedelbart behov av att förändra sin livsstil 

och förändringarna upplevdes som positiva och fick dem att känna sig nöjda. Om vi jämför 

fenomenet med Erikssons (1984) teorier verkar dessa personers lidande vara förknippade med 

något konstruktivt, och något som för en framåt vilket kan leda till en upplevelse av hälsa. 

Dock är det inte säkert att dessa patienter verkligen har försonats med sin situation. Kanske 

visar de upp en fasad och döljer sitt lidande bakom hälsosamma problemlösande aktiviteter 

såsom att ändra sina frukostvanor? Risk finns att patienterna befinner sig i Erikssons (1995) 

att ha hälsa där personen är styrd av yttre omständigheter, normer och regler och där 

patienten prövar att leva upp till vårdens krav på en förändring av livsstilen. På denna nivå 

blir patienten främmande för sig själv, sina egna behov och begär, vilket kan innebära att 

personen inte försonas med sin sjukdom och sitt lidande. Kanske leder problemlösande 

aktiviteter på görandenivån ej heller till beständiga förändringar av livsstilen eftersom 

lösningen är kortsiktig och ej utgår ifrån personens egna val? Jämför vi vad med vad Milio 
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(1986) tidigare skrivit om livsstilsförändringar, på sidan fyra och fem, krävs att beteende-

förändringarna blir så inarbetade i personens liv att de dagliga valen personen gör, sker mer 

omedvetet för att de skall kunna definieras som en vana. Denna process verkar ta tid vilket 

inte överrensstämmer med patienternas upplevelse av diagnosen som ett uppvaknande. Värt 

att fundera över är om patienterna verkligen har försonats med sin situation så snabbt eller om 

patienterna mer befinner sig i hälsans och lidandets yttre nivåer? 

Rädslor orsakade av att till exempelvis i framtiden bli tvungen att medicinera mot 

sjukdomen, att drabbas av diabeteskomplikationer eller att inte kunna uppnå sina framtidsmål, 

skapade en drivkraft till förändring av livsstilen hos patienterna. Whittermore et al. (2002) 

menar att en hälsosam känsla av sårbarhet kopplat till diagnosen och dess komplikationer kan 

verka som en motivationsfaktor till förändring. Ett förnekande eller förträngande av känslor 

kan däremot förhindra patienten att lägga om sin livsstil. Eriksson (1995) menar att en persons 

hälsomotiv, i detta fall rädslor, skapar en rörelse mot hälsa. För vissa patienter innebar hälsa 

att slippa läkemedelsbehandling och för dem innebar livsstilsförändringarna ett medel att 

bevara en känsla av självbestämmande och frihet. Det för tankarna till Erikssons (1984) 

definition av hälsa som rörelse eftersom våra studerade patienter upplevde att de hade 

handlings- och valmöjligheter för sin hälsa. 

Många patienter upplevde känslor av skuld och skam då de inte lyckades att förändra sina 

vanor. Dessa negativa känslor kunde utgöra ett hinder för egenvården eftersom patienternas 

tilltro till sin egen förmåga att ändra sin livsstil minskade. Även egenvårdens krav på ökad 

aktivitetsnivå och förändrade kostvanor upplevdes som stressande och resulterade i ytterligare 

skuldkänslor. Flera patienter upplevde hopplöshetskänslor i sin strävan att förändra sin livs-

stil. Situationen liknar Erikssons (1994) beskrivning av det onda lidandet eftersom patienterna 

upplevde situationen som hopplös och de var styrda av skam. Risken är att lidandet tar över-

handen och hindrar personen från att uppleva hälsa.  

I resultatet för vår litteraturstudie framkom det att vårdmötet kunde innebära möjligheter 

och hinder för patienterna att ändra sin livsstil. Då patienterna kände sig respekterade av 

vårdpersonalen kunde vårdmötet skapa hopp hos patienterna om att lyckas med att genomföra 

livsstilsförändringar. Refererar vi till Eriksson (1994) menar hon att om vårdpersonalen 

stärker patientens värdighet och visar respekt för patienten kan personens lidande lindras. 

Vårdmöten kunde också utgöra en barriär för livsstilsförändringar. Patienter i studierna 

upplevde bland annat att vårdpersonalen inte lyssnade till deras funderingar utan i stället 

tillrättavisade patienterna att anamma ett mer hälsosamt levnadssätt. Upplevelserna kunde 

leda till känslor av skuld, skam, utsatthet, värdelöshet och kränkning. Eriksson (1994) 
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beskriver fenomenet som ett vårdlidande vilket innebär att patientens förutsättningar att vara 

en värdig och hel människa elimineras då patienten kränks. Vårdlidandet innebär också att 

patienten har svårare att nyttja sina inre hälsoresurser. Sannolikt kan ett vårdlidande hindra en 

person att genomföra livsstilsförändringar. Det belyses av en studie som visade att negativa 

vårderfarenheter försvårade för patienterna att genomföra förändringar (Nagelkerk et al., 

2006). I en artikel, som i stället studerat vårdpersonalens uppfattningar, ansåg personalen att 

det största hindret för att genomföra livsstilsförändringar, var patienternas motvilja och 

oförmåga till förändring samtidigt som de menade att patienterna själva var ansvariga för 

egenvården. Personalen ansåg det problematiskt att förena dessa synsätt vilket kunde leda till 

att rådgivning angående livsstilförändringar försummades eftersom råden ansågs vara 

verkningslösa (Jallinoja, Absetz, Kuronen, Nissinen, Talja, Uutela och Patja, 2007).  

Vår litteraturstudie visade att det fanns en del oklarheter och okunskap hos patienter vad 

gäller fram för allt kostens betydelse för blodsockret. Detta kunde utgöra ett hinder för en 

effektiv egenvård. Ett flertal patienter upplevde att vårdpersonalens råd kunde vara 

förvirrande eftersom informationen de fick varierade och hade olika budskap. Som tidigare 

beskrivits, på sidan fyra, ingår stöd, råd och utbildning som en del av omvårdnaden för 

patienter med diabetes för att de skall kunna hantera egenvården (Socialstyrelsen, 2010a). 

Eftersom en del av patienterna i våra studerade artiklar verkade sakna tillräcklig kunskap trots 

utbildning kanske omvårdnaden ej utgått från patientens unika behov? Eriksson (1994) 

använder begreppet utebliven vård då hon beskriver hur vårdpersonalen kan misslyckas med 

att korrekt bedöma patientens behov. Utebliven vård utgör en del av vårdlidandet och kan 

därmed orsaka patienten ytterligare lidande. 

 Många patienter upplevde att livet var viktigare än egenvården och vårt resultat bekräftar 

att det är svårt att genomföra livsstilsförändringar. Åtskilliga personer uppgav att de var fast i 

gamla vanor, såsom att äta god mat, och att livsstilsförändringarna sågs som ett hot och en 

motpol till välbefinnande och livskvalitet. Vårt resultat bekräftas av ytterligare en studie där 

patienter beskrev att de nya, hälsosamma kostvanorna skapade ett utanförskap och en känsla 

av att vara socialt stigmatiserad. Målen för egenvården kolliderade med patienternas önskan 

om att få leva som alla andra vilket kunde leda till att motivationen till att genomföra livsstils-

förändringar minskade (Oftedal, Karlsen & Bru, 2010). Detta stämmer med vårt resultat som 

visade på att vissa personer helt enkelt förkastade behandlingen i form av ändrade vanor 

eftersom det inskränkte på patienternas välbefinnande. I jämförelse med Erikssons (1994) 

teorier verkar dessa personers lidande kunna beskrivas av den onda lusten vilket innebär att 
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personen ej lyckas ta kontroll över sitt liv utan är styrd av passion (Eriksson, 1994). Kanske 

har dessa personer också extra svårt att förändra sina vanor eftersom de tycks sakna en inre 

drivkraft till förändring?  

För att kunna möjliggöra olika livsstilsförändringar använde sig en del av patienterna, i 

våra studerade artiklar, olika typer av kontroll. Vissa av patienterna var i behov av att sätta 

gränser, undvika frestelser och samtala med sig själv om vad som var hälsosamt/ohälsosamt. 

Genom att reflektera över vilka beteenden som måste förändras startades en process i att 

förändra sina vanor. Reflektionen kunde också innebära en insikt i vilka inre konflikter som 

personen bar på och som hindrade genomförandet av livsstilsförändringarna. I enlighet med 

Eriksson (1994, 1995) tycks patienterna befinna sig på nivåerna att vara hälsa och att vara i 

lidande. Patienternas egna behov och önskningar har en framträdande plats och personerna 

verkar söka efter strategier att tillfredställa de olika behoven på vilket påminner om Erikssons 

(1994, 1995) beskrivning av hälsans och lidandets andra nivåer. Även patienternas begrun-

dande över inre konflikter påminner om Erikssons (1995) beskrivning av hälsa som varande. 

På denna nivå eftersträvar personer harmoni och balans i tillvaron och sambandet mellan 

kropp och själ får ökad betydelse för individen.  

Att integrera sjukdomen och livsstilsförändringarna i det dagliga livet visade sig vara ett 

förlopp, en utveckling, i ständig rörelse. För många patienter innebar integrationen av 

livsstilsförändringar, en utveckling av sin identitet och ett accepterande av sjukdomen som i 

sin tur underlättade genomförandet av livsstilsförändringarna (Olshansky et al., 2008). Andra 

studier bekräftade detta och menade att anpassningsprocessen gynnades av att patienterna 

börjat acceptera sig själva (Whittermore et al., 2002). Dock menade Hörnsten et al. (2011) att 

integrationen av sjukdomen emotionellt och existentiellt, skedde parallellt med utvecklingen 

av livsstilsförändringarna. Vårt resultat belyser att det inte är omöjligt att ändra sin livsstil 

men att processen tar tid och innefattar en successiv integration av sjukdomen i livet. Som vi 

tidigare beskrivit innebär hälsa enligt Eriksson (1984) bland annat en rörelse som inbegriper 

en utveckling av människan. Vårt resultat påminner om detta eftersom patienterna, i våra 

studerade artiklar, tycks ha rört sig mot en högre nivå av hälsa genom bland annat en 

förändring av sin identitet. Patienternas beskrivning av att de har accepterat sjukdomen och 

anpassat sig till de förändringar som krävdes påminner också om vad Eriksson (1994) 

beskriver som varda hälsa, vilket innebär att personerna nu har försonats med sitt lidande och 

nu upplever hälsa på ett djupare plan. Vi upplever dock att processen vara, varda och 

vardande förutsätter att patienterna har en sjukdomsinsikt och inte ignorerar riskerna med 

sjukdomen men också att patienterna kan hantera identitetsutvecklingen. 
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Implikationer för vården 

I inledningen beskrev vi att vi upplevde att diabetesvården var i behov av en mer patient-

centrerad vård som bygger på en helhetssyn på människan. Vår studie bekräftar att en 

helhetssyn är önskvärd eftersom diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som påverkar hela 

människan på åtskilliga sätt. Vårt resultat illustrerar att sjukdomen inverkar på patientens 

fysiska och psykiska hälsa, identitet och livssituation. Egenvården av sjukdomen ställer höga 

krav på att patienten skall förändra sin livsstil och vårt resultat visar att många patienter 

upplever det mödosamt att införliva de nya vanorna i en redan existerande livsstil. 

Vidare skildrade vi, på sidan ett, att vården idag var uppgiftsorienterad och till stor del 

inriktad på att kartlägga patienternas livsstil och att ge råd om hur de kan förändra sina vanor. 

Om vi jämför med Erikssons (1995) teorier om hälsa är denna typ av vård inriktad på 

görandets nivå eftersom nivån utgår ifrån yttre, till stor del opartiska kriterier på vad hälsa är. 

Hälsa på görandets nivå innebär att undvika beteenden som kan äventyra den fysiska hälsan 

varpå råd ges vad gäller exempelvis kost och motion. För att patienter skall uppleva hälsa på 

en högre nivå krävs det att de förflyttar sig från görandenivån till att mer se till sina egna 

behov och begär. Kanske är det först när patienterna sammanjämkar sina egna behov av 

förändring med sin syn på sjukdomen och egenvårdskraven som livsstilsförändringarna för 

patienten mot en högre nivå av hälsa? 

Behovet av en förändrad diabetesvård poängteras också i rekommendationerna ur de 

nationella riktlinjerna som beskriver att sjuksköterskor som håller i diabetesutbildning:  

” [...] inte bara har goda kunskaper om sjukdomen, utan också en god pedagogisk kompetens. 

[…] personal med rätt kompetens saknas ofta inom diabetesvården idag.” (Socialstyrelsen, 

2010b, s.13)  

Vi anser att vårdpersonal, som arbetar med patienter med diabetes typ 2, bör lägga stor vikt 

och tid på att förstå patientens unika och personliga tolkning av diagnosen, sjukdomen, 

behandling och hälsa. Viktigt är att vara medveten om att patienters grad av accepterande av 

sjukdomen och dess egenvård varierar. Att komma med direkta förslag och råd på vad 

patienten skall förändra i sitt liv, utan att ha lyssnat till hur patienten upplever sin situation, är 

inte bara kränkande, vilket ytterligare kan öka känslan av att vara stigmatiserad, men tycks 

också vara meningslöst, speciellt om patienten förnekar sjukdomen. Eriksson (1995) beskriver 

detta som: ”Människans hälsa och hälsomotiv kan inte påverkas genom tvång. Om människan 

utåt tvingas uppvisa ett hälsobeteende tär det på hennes krafter inifrån. Hälsa förutsätter att 

den inre människan vill hälsa, d.v.s. finner mening i att varda.” (Eriksson, 1995, s.17) 
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För att kunna utöva en mer patientcentrerad omvårdnad anser vi följaktligen att det är centralt 

för sjuksköterskan att först få en mer nyanserad förståelse för varje individs situation för att 

kunna stödja och motivera dem till förändring. Att tillsammans med patienten diskutera 

upplevda hinder och möjligheter för att genomföra förändringar kan kanske vara ett sätt att 

öka medvetenheten och starta en reflektionsprocess hos patienten vad gäller olika beteenden 

och vanor? Denna process tar tid i anspråk både för patienten och vårdpersonalen, men borde 

resultera i en mer hållbar och långsiktig förändring av livsstilen eftersom förändrings-

processen har sitt ursprung i patientens upplevelser och inte i sjuksköterskans konkreta 

anvisningar eller råd.  

Avslutningsvis har vi belyst varför enbart råd och information från sjuksköterskan inte är 

tillräckligt för att motivera patienter till att förändra sin livsstil. Vi har i vår uppsats beskrivit 

att en mängd andra faktorer, förutom sjuksköterskans råd, påverkar patientens möjligheter till 

förändring såsom reaktioner på diagnosen, grad av accepterande av sjukdomen men också hur 

kampen att förändra sin livsstil gestaltar sig.  

 

Förslag på vidare studier 

I vår studie har vi funnit att skam- och skuldkänslor utgjorde ett stort hinder för vissa patienter 

att förändra sin livsstil. Skam- och skuldkänslorna härstammade från patienten själv men även 

ifrån vårdmöten som kunde upplevas kränkande och ökade patientens känsla av att känna sig 

stigmatiserad som en dålig person. Intressant för framtida forskning vore att mer ingående 

studera patienter med diabetes typ 2 och deras upplevelser av stigmatisering. Vad orsakar 

stigmatiseringen och hur bör diabetesutbildningen och omvårdnaden utformas för att 

minimera den? 

Ett annat intressant forskningsområde är diabetes typ 2 och svårigheter för patienter att 

förändra sina kostvanor. Vi upplever att patienternas svårigheter att lägga om livsstil främst 

bottnar i problem med att förändra kosten och är relaterat till upplevelsen av förlust av 

livskvalitet. Intressant att studera vidare är: Vad innebär livskvalitet för en person som 

drabbats av diabetes?  
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

1. Smide, Bibbi & 

Hörnsten, Åsa 

People‟s reasoning 

about diagnosis in 

type 2 diabetes 

2009,  Sverige, Journal 

of Nursing & 

Healthcare of Chronic 

Illnesses  

Identifiera hur personer med 

diabetes typ 2 resonerar kring 

deras upplevelse av att få 

diabetes. 

Kvalitativ studie. 

Patient perspektiv. 

Narrativa intervjuer, ansikte 

mot ansikte, som fokuserade på 

att vara diagnosticerad med 

diabetes, att leva med och 

hantera sjukdomen. 

Texten analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys, 

likheter och olikheter hittades 

och därefter kodades texten och 

delades in i kategorier. 

23 personer med diabetes typ 2 

från två vårdcentraler i mellan 

(n=9) och norra (n=14) delen av 

Sverige. Inklusionskriterier för 

deltagarna var att de var 

svensktalande, diagnostiserad 

med diabetes typ 2 och 

regelbundet besökte 

vårdcentralen. 

Tre kategorier hittades - tre relevanta för vårt 

syfte: 

1)Diagnosen och integrationen i ett 

tidsperspektiv: 

‟Var beredd och diagnosen integrerades lätt‟ 

‟Var inte beredd och hade inte diabetes‟ 

2)Känslomässiga reaktioner på diagnosen: 

‟Reagerade neutralt– diagnosen var inget hot‟ 

‟Förminskar hotet- är inte riktigt sjuk ännu‟ 

3)Kognitivt resonemang om diagnosen: 

´Betraktade inte diabetes som en sjukdom´ 

„Upplevde diabetes som en sjukdom som är 

svår att förstå´ 

`Beslutade att inte bry sig om det´ 

Studien belyser upplevelser av att få diabetes 

i en tidslinje. Även om patienter hade haft 

diagnosen i flera år, ansåg de inte sig själva 

som ”en diabetiker” och förstod då inte 

varför de skulle följa sjuksköterskans 

rekommendationer. 

 

2.Jallinoja, Piia, 

Pajari, Pia & 

Absetz, Pilvikki. 

Repertoires of 

lifestyle change 

and self-

responsibility 

among 

participants in an 

intervention to 

prevent type 2 

2008, Finland, 

Scandinavian Journal of 

Caring Science. 

Att utforska 

interventionsdeltagares 

beskrivning av deras 

upplevelser av 

livsstilsförändringsprocessen 

under och efter en diabetes 

typ 2 prevention intervention. 

Kvalitativ studie. 

Patientens perspektiv. 

Gruppintervjuer med 

förplanerade frågor.  

Personer ur en 

grupprådgivningsintervention 

som avslutades för ett och ett 

halvt år sedan, valdes ut till 

Tre kategorier hittades – tre relevanta för vårt 

syfte: 

1)Hopplöshetens register: Framför allt hos de 

som ökat i vikt. Att ändra sitt beteende sågs 

som mycket svårt, även omöjligt. Mindre 

livsstilsförändringar sker men de är inte 

långvariga efter interventionen. Deltagare 

önskade ett fortsatt program efter 
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diabetes. studien.  

För att locka fram olika 

synvinklar av 

livsstilsförändringsprocessen 

valdes de personer från 

interventionen som hade varit 

mest framgångsrika med 

viktnedgången (n=15, 5 kvinnor 

och 10 män) samt de personer 

som hade ökat i vikt (n=15, 12 

kvinnor och 3 män) efter 

interventionen i åldrarna 52-65. 

 

 

interventionen så att kunskapen inte skulle gå 

förlorad. 

2) Kampens register: Förekommer hos både 

viktreducerare och vikt ökare. Personen bör 

vara medveten om principerna för en sund 

livsstil, flera konkreta livsstilsförändringar 

beskrivs men den nya livsstilen följs inte så 

som personen hade önskat och att återfalla i 

ohälsosamma vanor är vanligt. Personerna 

kan då skapa självreglerande tricks. 

3)Den självstyrande individens register: 

Användes mest av viktreducerarna för att 

beskriva nya mat- och fysiska 

aktivitetsvanor. Belöningar är inte förbjudna 

på grund av att konsumtionen är mer 

kontrollerad och planerad än i de övriga 

register. Individen har en stark motivation till 

livsstilsförändring och ser det som ett 

grundläggande ansvar för sin livsstil och 

hälsa och är inte beroende av extern 

övervakning. 

3.Hörnsten, Åsa, 

Sandström, 

Herbert & 

Lundman, Berit. 

Personal 

understanding of 

illness among 

people with type 2 

diabetes. 

2004,  Sverige, Journal 

of Advanced Nursing. 

Att undersöka hur personer 

med diabetes typ 2 förstår sin 

sjukdom. Patienternas 

beskrivningar ska både 

innehålla tidigare erfarenheter 

samt förväntningar på 

framtiden. 

Kvalitativ studie. 

Patient perspektiv. 

Studien är baserad på narrativa 

tematiska intervjuer där en 

guide rörande områden som 

utveckling, bemästring och leva 

med diabetes, användes. 

44 patienter i åldrarna 47-80 år 

som de två senaste åren blivit 

diagnostiserade med diabetes 

typ 2, blev rekryterade från fyra 

olika vårdcentraler att deltaga i 

studien. 

Kvalitativ innehållsanalys 

användes. Intervjuerna 

Sex kategorier och två valdes ut: 

1) Bilden av sjukdomen med subkategorin 

‟Uthållighet‟: 

Kategorin berör reflektioner baserat på 

tidigare erfarenheter av sjukdomen, till 

exempel familjemedlemmar som har 

diabetes. Subkategorin berör hur enkelt eller 

mödosamt det kan vara att bemästra diabetes. 

2)Innebörden av diagnosen med 3 

subkategorier: ‟Krav‟, ‟Fördelar‟, ‟Påverkan 

av identitet‟. 

Innehåller känslor eller rollkonflikter. 

Subkategorierna berör ändring av vanor, se 

diagnosen som en förekomst av positiva 

konsekvenser och att känna skam och ha 
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transkriberades och texten 

lästes igenom ett flertal gånger 

samt diskuterades. Texten 

sammanställdes i 

meningsbärande enheter, 

kondenserades och kodades 

induktivt. Olika teman 

diskuterades tills dess att 

samtliga var eniga om textens 

innebörd. 

svårt att leva hantera den nya livssituationen. 

 

4.Handley, Janice, 

Pullon, Sue & 

Gifford, Heather. 

Living with type 2 

diabetes: “Putting 

the person in the 

pilots‟ seat‟. 

2010, New Zeeland, 

Australian Journal of 

Advanced Nursing. 

Att bättre förstå hur vuxna 

med diabetes typ 2 erfar sin 

vardag och där speciellt 

beskriva deras nuvarande och 

tidigare förmåga att själva 

bemästra sjukdomen. 

Kvalitativ studie. 

Patientperspektiv. 

Icke-slumpmässigt urval. 

Whanganui regional Primary 

Health Organization samt 

primärvården förmedlade 

deltagare till studien.  

Bygger både på en grounded 

theory and fenomenologi.  

Interativ thematic content 

analysis användes. 

Semistrukturerade, personliga 

intervjuer (n=9, 5 kvinnor och 4 

män med diabetes typ 2, ålder 

43-79 år, tid sedan diagnos 1-23 

år). 4 av deltagarna hade 

euroepisk bakgrund, 4 hade 

maorisk bakgrund och en hade 

samoansk bakgrund. 

Intervjulängd 45-60 minuter. 

Tre teman identifierades – alla relevanta: 

1)Förlust av kontroll: Beskriver patienternas 

upplevelser i samband med diagnos och tiden 

där efter. Reaktioner såsom förnekelse, 

chock, rädsla och ilska var vanligt. 

2)Få kontroll: Beskriver patienternas 

process, kamp att få kontroll genom att 

genomföra livsstilsförändringar. Det var detta 

tema som patienterna i intervjuerna återkom 

till flest gånger. Patienterna upplevde 

svårigheter med att genomföra 

livsstilsförändringar eftersom belöningen för 

detta inte var uppenbart och påtagligt på kort 

sikt. Brist på motivation var en av orsakerna 

till att patienterna hade svårt att ta till sig de 

olika komplexa egenvårdsuppgifterna och att 

genomföra livsstilsförändringar. 

3)Vara och förbli i kontroll: Beskriver 

patienternas utveckling i form av 

empowerment, integrering och acceptans av 

sjukdomen.  

5. Hörnsten, Åsa, 

Lundman, Berit, 

Selstam, Kihl, Eva 

& Sandström, 

Herbert. 

Patient satisfaction 

with diabetes care. 

2005, Sverige, Journal 

of Advanced Nursing. 

Att belysa erfarenheter och 

reflektioner från kliniska 

möten med patienter som lider 

av diabetes typ 2. Berättat 

utifrån svenska patienters 

Kvalitativ studie som är en del 

av en interventionsstudie. Data 

insamlades 2001. 4 av 15 

vårdcentraler i norra Sverige 

valdes slumpmässigt ut. 

Fem teman identifierades – tre valdes: 

1)Vara överrens eller vara oeniga om målen: 

Patienter beskriver tillfredställande möten där 

vårdpersonalen accepterar patientens egna 

mål men också försöker förstå orsaken till 
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perspektiv. Patienter valdes slumpmässigt 

ut från patientjournaler. 

Inklusionskriterier var; 

svensktalande, ålder 40-80 år, 

tid sedan diagnos 2 år samt fick 

ej ha andra svåra sjukdomar. 

Kontrollgrupp (n=60) och 

interventionsgrupp (n=44). 

Intervjuerna innehåll berättelser 

om patienternas personliga 

förståelse av sin sjukdom. 

Intervjulängd 60-90 minuter. 

Inspelades, transkriberades och 

kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim & Lundman (2004) 

användes. 

 

I studien görs ingen skillnad 

mellan vård given av läkare 

eller sjuksköterska eller annan 

vårdpersonal eftersom 

patienternas berättelser 

handalar om all typ av möten 

inom diabetesvården. 

patientens perspektiv, till exempel brist på 

motivation, begränsade resurser. Deltagare 

berättar också om otillfredsställande möten 

där vårdpersonal såg blodsockernivån som 

det primära målet för behandlingen vilket 

inte alltid var i linje med patientens mål. 

Vårdpersonalen talade om vad de hade för 

förväntningar och mål, det vill säga vilka 

livsstilsförändringar de förväntade sig av 

patienten.  

2)Vara autonom och jämställd eller tvingas 

till anpassning och underkastelse: 

Patienterna beskriver bra möten som möten 

präglade av empati, dvs. en förståelse för 

arbetet som krävs av patienten i egenvården. 

Jämlikhet och respekt för egna val var ord 

som patienterna använde. Sämre möten 

karaktäriserades av vårdpersonal som 

försökte stöpa om patienterna till att anamma 

en hälsosammare livsstil. 

3)Känna sig värdig som människa eller 

känna sig värdelös: Patienter beskrev 

positiva vårdmöten som möten där 

vårdpersonalen visade respekt för patientens 

erfarenhet av att leva med diabetes och att 

där patienterna kände att vårdpersonalen såg 

och respekterade dem som en person med 

både svagheter och styrkor. 

Negativa vårdmöten beskrevs som möten där 

patienterna kände sig värdelösa som 

människa. Dessa möten präglades av en 

auktoritär attityd där vårdpersonalen 

informerade, gav råd och även tillrättavisade 

patienterna. 

6. Nagelkerk, 

Jean, Reick, Kay 

Perceived barriers 

and effective 

2006, USA, Journal of 

Advanced Nursing 

Att beskriva upplevda hinder 

för egenvård hos vuxna med 

24 vuxna intervjuades i 

fokusgrupper. 

Sex teman identifierades vad gäller hinder – 

följande tema är relevanta: 



 
 

40 (48) 
 

 

& Meengs, Leona strategies to 

diabetes self-

management 

diabetes typ 2 på landsbygden 

och identifiera effektiva 

strategier för egenvård, belysa 

infrastrukturbehov eller 

förändringar i klinisk praxis 

som skulle underlätta 

integreringen av 

diabetesvården. 

Rekrytering från lantlig 

vårdcentral. 

Icke slumpmässigt urval 

användes för att insamling av 

data skulle vara representativt 

för populationen. 

Inklusionskriterier var, 

minimum 21 år gammal, ha 

diagnosen diabetes typ 2, ha en 

telefon och kunna läsa, skriva 

och tala engelska. Var fjärde 

person på en lista av 160 

personer erbjöds att delta. 

Deltagarna delades upp i 3 

fokusgrupper. En 2 timmars 

session hölls. Sessionerna 

videofilmades. Deltagarna fick 

också fylla i ett demografiskt 

frågeformulär. 

Innehållsanalys användes för att 

bedöma, kategorisera och tolka 

data. Varje forskare kodade 

individuellt intervjuerna, 

identifierade huvudkoncept och 

tog fram teman. Validitet och 

reliabilitet skapades genom att 

data analyserades bland annat 

med hjälp av en utomstående 

expertgrupp. 

1)Brist på kunskap och förståelse för 

kostplan 

2)Hjälplöshet och frustration pga. brist på 

svårigheter att få kontroll på blodsockret: 

Negativa upplevelser bidrog till bristande 

egenvård och följsamhet till ordinationer. En 

fatalistisk attityd till sjukdomen bidrog till 

känslan till hjälplöshet.  

 

Därtill identifierades 6 teman vad gäller 

effektiva strategier – följande teman är 

relevanta: 

1)Upprätthålla en positiv attityd: Patienterna 

försökte behålla en positiv attityd vilket ledde 

till att de gärna sökte information om 

diabetes för att lära sig mer. 

2)Ha en person i din närhet som stöttar dig: 

Patienterna uppskattade att ha någon i sin 

närhet som stöttade dem i att genomföra 

förändringar i t.ex. kost och motion. 

7. Holmström, M, 

Inger & 

Rosenqvist, Urban 

Misunderstandings 

about illness and 

treatment among 

patients with type 

2 diabetes. 

2005, Sverige, Journal 

of Advanced Nursing. 

Att beskriva 

missuppfattningar som 

patienter med diabetes typ 2 

har om sin sjukdom och 

behandling. 

Förstå patienternas levda 

erfarenhet.  

Kvalitativ studie. Influerad av 

fenomenologiska tankegångar i 

datainsamlingen. 

Videoinspelade möten mellan 

patienter med diabetes typ 2, 

Fem teman identifierades – följande fyra är 

relevanta: 

1)Diabetes typ 2 är inte ”riktig diabetes”: Ett 

vanligt tema var att patienterna inte kände att 

de hade diabetes. De kände inte av varken 

högt eller lågt blodsocker och därmed kände 

de sig inte sjuka. . 
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läkare eller sjuksköterska. 

Studie utförd 1997-1998 i två 

större städer i Sverige. Ett icke-

slumpmässigt urval av 18 

patienter med diabetes typ 2. 9 

kvinnor, 9 män i åldrarna 40-80 

år. Tid sedan diagnos 6 

månader till 15 år. Födda i 

Sverige och svenska som 

modersmål. Intervjutid mellan 

20-45 minuter långa. Patienter 

fick titta igenom filmen och 

reflektera tillsammans med en 

av forskarna. 

Videoinspelningen och de 

transkriberade reflektionerna 

analyserades för att hitta 

meningsbärande enheter enligt 

Malterud (1998).  

2)Komplikationer – skräckvisioner eller 

ignorans: Många patienter målade upp en 

skräckbild av diabeteskomplikationer. Andra 

förnekade riskerna och hade svårt att förstå 

sjukdomen. 

3)Kost– viktigast är att reducera 

fettinnehållet: Det fanns många 

missuppfattningar om kost och matvanor. 

Vanligaste var att patienten inte förstod hur 

sammansättningen av en måltid påverkade 

deras blodsocker. Många patienter hade 

också uppfattningen att fettet i kosten 

orsakade högt blodsocker. 

4)Fysisk aktivitet är bra, berättar de för oss: 

Alla patienter kände till att fysisk aktivitet 

var extra bra för deras sjukdom. Dock var det 

få som hade kunskap relationen mellan 

blodsockernivåer, matintag och motion. 

 

8.Kralik, Debbie, 

Price, Kay & 

Telford, Kerry. 

The meaning of 

self-care for 

people with 

chronic illness. 

2010, Australien, 

Journal of Nursing and 

Healthcare of Chronic 

Illness. 

Att få fram innebörden av 

egenvård som den erfars av 

vuxna som lever med en 

kronisk sjukdom. 

Konversationsdata insamlades 

m h a longitudinal email 

groups. 42 män och kvinnor 

deltog i studien. Insamlades av 

den första författaren under 21 

månader 2003-2005. Metoden 

gav möjlighet att bedriva 

forskning över en längre 

tidsperiod. Metoden kallas för 

interactive participatory action  

research programme. Deltagare 

uppmanades att använda 

reflektiv konversation snarare 

än spontan konversation som 

uppkommer vid en personlig 

intervju. Deltagarna deltog i 

mån av tid och när som helst på 

Ett tema och fyra subteman identifierades – 

alla relevanta. 

Egenvård – en känsla av att vara och att bli: 

Huvudtemat bestod i att egenvård involverar 

en dynamisk, erfarenhetsmässig 

inlärningsprocess där egenvård handlade mer 

om vara och att bli än att göra. Patienterna 

beskrev detta i teman nedan. 

1)Upptäcka sig själv genom egenvård: 

Patienterna beskrev att lära sig leva med en 

kronisk sjukdom kan symboliseras av en 

invecklad berg- och dalbanetur med många 

uppgångar och nedgångar. Tills slut genom 

erfarenheter lär man sig hantera sjukdomen 

och vad som fungerar. 

2)Egenvård är en process av lärande: 

Patienterna beskriver att sjukdomen har tagit 
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dygnet. Forskaren deltog i 

konversationen genom att ställa 

frågor såsom: Vad menas 

egenvård för dig? 

Inklusionskriterier för att 

deltaga i studien: ålder över 18 

år, ha levt med en kronisk 

sjukdom i mer än 12 månader, 

ha tillgång till dator med 

internetuppkoppling och kunna 

kommunicera på engelska. 12 

män och 30 kvinnor i åldrarna 

21-65 år deltog. Diagnoser 

bland deltagarna var bland 

annat diabetes, MS, kronisk 

smärta. 

Dataanalysen gick ut på att 

samla in alla Emil. 

Meningsbärande enheter togs ut 

och kategoriserades sedan för 

att bilda teman. Resultatet 

validerades sedan av deltagarna 

fram aspekter av personligheten som de inte 

varit medvetna om tidigare såsom mod, 

beslutsamhet och motstånd. Många deltagare 

lärde sig att lyssna till sin kropp och att 

anpassa sig till sin nya situation innebar en 

process av trial and error. För många 

patienter var det första gången i sitt liv de 

prioriterade sig själva.  

3)Återta en känsla av ordning: Att få en 

diagnos av en kronisk sjukdom innebär att 

hamna i kaos. Att återta en känsla av ordning 

var nära associerat med positiva känslor om 

sig själv. Dessa positiva känslor hade 

utvecklats som ett resultat av att lära 

sig/behärska egenvården. 

4)En ny vision av framtiden: Deltagarna 

menade att egenvård innebar att kombinera 

biomedicinsk kunskap med kunskap om sig 

själva satt i ett livssammanhang. Viktigt var 

att ha mål och skapa visioner för framtiden. 

 

 

9. Olshansky, 

Ellen, Sacco, 

Diane, Fitzgerald, 

Kathryn, 

Zickmund, Susan, 

Hess, Rachel, 

Bryce, Cindy, 

McTigue, 

Kathleen & 

Fischer, Gary. 

Living With 

Diabetes. 

Normalizing the 

Process of 

Managing 

Diabetes. 

2008, USA, The 

Diabetes EDUCATOR. 

Att undersöka uppfattningar 

hos patienter med diabetes 

vad gäller deras erfarenheter 

av att leva med och hantera 

sin diabetes. 

Kvalitativ studie som ingår som 

del i en större studie. Tio 

fokusgrupper utsågs. Personer 

utsågs från två praktiker för 

invärtesmedicin samt en praktik 

för allmänmedicin i Allegheny 

Counte/Pittsburg. 

Inklusionskriterier; ha en 

diabetesdiagnos, äldre än 21 år 

samt kunna tala engelska. 

Personerna hade blandade 

etniska bakgrunder. 

 Studien bygger på grounded 

theory, en induktiv ansats där 

Ett huvudtema – Skapa en identitet som en 

person med diabetes – identifierades. 

Huvudtemat innebar en kamp från att känna 

sig annorlunda och vara en diabetiker till att 

vara en person med diabetes. Den nya 

identiteten som diabetiker samt 

livsstilsförändringarna skapade en djup 

känsla av att vara annorlunda från den 

dominerande sociala kulturen hos familj och 

vänner. Dessa känslor verkade som 

katalysatorer för att försöka påverka sin syn 

på sig själv, sin identitet, och många blev 

motiverade att förändra sin livsstil.  

Följande relevanta underteman identifierades: 
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målet är att generera en 

teoretisk förklaring till studerat 

fenomen. Datainsamling och 

analys skedde med ett iterativt 

sätt. Videoinspelningar som 

transkriberades och constant 

comperativ analysis användes 

som analysmetod. Därefter 

insamlades ytterligare data och 

processen fortsatte.  

1)Rädsla förknippat med att ha diabetes: 

Många upplevde rädslor kopplat till 

sjukdomen vilket också gjorde att de såg 

behov av livsstilsförändringar. 

2)Känna sig annorlunda i jämförelse med 

andra: Rädslorna förvärrade känslan av att 

känna sig annorlunda.  

3)Normalisera livsstilsförändringarna: 

Många beskrev hur de gradvis lyckades 

anpassa sig till sjukdomen och därmed kände 

de sig mindre annorlunda och dessa hade 

lättare att acceptera förändringarna. Andra 

kämpade fortfarande på med att acceptera att 

de fått diabetes och dessa personer hade 

svårare att genomföra livsstilsförändringarna. 

10. Whittermore, 

Robin, Chase, K. 

Susan, Mandle, 

Carol Lynn & 

Roy, Sister 

Callista. 

Lifestyle change 

in type 2 diabetes 

– A process 

model. 

2002, USA, Nursing 

Research. 

Upplevelser av att integrera 

rekommendationer angående 

behandling av diabetes typ 2 i 

en existerande livsstil under 

deltagande  i en 

sjuksköterskeledd 

intervention. 

En del av en triangulerad 

studie. Kvalitativ studie. 

En sjuksköterskeledd 

interventionsstudie 

Sjuksköterskan fokuserade på 

individuella 

behandlingsrekommendationer 

och eliminera eller att kringgå 

barriärer för livsstils-

förändringar. 9 kvinnor deltog i 

studien. De rekryterades från ett 

sjukhus diabetesutbildnings 

program (n=6), klinik för 

invärtesmedicin (n=2) och från 

sjuksköterskepraktik (n=1). 

Urvalskriterier var kvinnor, 

postmenopausal, inga 

bakomliggande sjukdomar, 

tidigare deltagande i 

diabetesutbildning och diabetes 

behandlings rekommendationer. 

Sex kategorier identifierades- alla relevanta: 

Svårigheter i processen med att integrera 

livsstilsförändringar inkluderade: 

1)Förena känslor: Alla deltagare förknippade 

till en början diagnosen som ett allvarligt 

hälsoproblem. Rädslor angående bland annat 

följdkomplikationer som en följd av bristande 

hälsofrämjande beteende förekom. Trots då 

få symtom fanns motiverade personliga hot 

deltagarna att lära sig mer om sjukdomen 

samt att börja genomföra 

livsstilsförändringar. 

2)Komponera en struktur: Utbildning och 

förhöjd medvetenhet om kost och motion 

ledde till att deltagarna komponerade en 

struktur, tre typer av strukturer sågs: Styrd, 

förenklad eller ingen struktur. 

3)Strävan efter tillfredsställande: 

Tillfredsställelse var ett nyckelbegrepp i att 

göra livsstilsförändringar och diskuterades 

mycket under intervjuerna. Tillfredställelse 
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Variationer av deltagare söktes 

bland annat genom tid sen 

diagnosen (begränsat till <2 år) 

och motivation till att 

genomföra livsstilsförändringar. 

Sessionerna ljudinspelades, 

transkriberades och användes 

för den kvalitativa analysen. 

Upprepade fraser som användes 

av deltagarna inkluderades i 

kodningsprocessen. Kodning 

och omkodning upprepades tills 

dess att alla händelser var 

klassificerade, kategorier var 

mättade och regelbundenheter 

framkommit. 

gällande motion var relaterande till 

välmående. 

4)Utforska sig själv och konflikter: En 

längtan efter flexibilitet, exponering av 

frestelser och intensiva begär var upplevda. 

Att erkänna personliga konflikter hjälpte 

deltagarna att identifiera deras egna 

frestelser, svåra situationer, gränser och 

personliga strategier. Gränser var speciellt 

viktiga när det gäller att göra 

livsstilförändringar, lösa konflikter och 

reducera tid och energi gällande att hantera 

diabetes. Gränser underlättade att ta beslut 

och mildrade känslor av skuld. 

5)Upptäcka balans: Då deltagarna aktivt 

integrerade livsstilsförändringar upptäcktes 

en känsla av balans som ofta ledde till 

positiva känslor angående välbefinnande. 

6)Utvecklande av en ny takt i livet: 

Deltagarna började acceptera sig själva då de 

upptäckt känslan av balans.  

11. Hörnsten, Åsa, 

Jutterström, Lena, 

Audulv, Åsa & 

Lundman, Berit.  

A model of 

integration of 

illness and self-

management in 

type 2 diabetes. 

2011, Sverige, Journal 

of Nursing and 

Healthcare of Chronic 

Illness. 

Att beskriva processen om 

integration av sjukdom och 

egenvård hos personer med 

diabetes typ 2.  

Kvalitativ studie. 

44 patienter från 4 olika 

vårdcentraler i stadsområden 

och på landsbygden 

inkluderades i studien. 

Inkluderingskriterier för studien 

var bland annat att vara svensk 

talande, diagnostiserad med typ 

2 diabetes de senaste 2 åren och 

vara mellan 40-80 år.  

Narrativa intervjuer med öppna 

frågor. Dataanalysen bestod av 

att enheter identifierades och 

kodades, sedan kategoriserades 

koderna genom att finna 

När personer verkar integrera sjukdomen 

emotionellt och existentiellt blir det en 

vändpunkt i relation till egenvården. 

4 teman som omfattar processen hittades-3 

relevanta: 

1)Upplevt allvar och hot av sjukdomen: 

Allvaret eller svårighetsgraden och erfarna 

hot i relation till diabetes typ 2  var ett 

återkommande tema i samtliga intervjuer. 

Det beskrevs en låg inverkan av sjukdomen i 

det dagliga livet, baserat på få symtom av 

sjukdomen eller förståelsen av att diabetes 

inte var mödosam och därför inte hade någon 

påverkan på det dagliga livet. 

2)Intensitet och karaktär av den emotionella 
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likheter i innehållet. I sista 

delen av analysen användes 

Grounded Theory för att finna 

relationer mellan kategorierna, 

utforska relationerna och 

organisera kategorierna i en 

modell. Efter 25 intervjuer blev 

materialet mättat men de 44 

intervjuerna slutfördes ändå. 

 

reaktionen: Intensiteten av personens 

emotionella reaktion på sjukdomen och dess 

egenvård varierade och hängde ihop med 

allvarlig sjukdomen upplevdes. Det hade 

också inverkan på integrationsprocessen. 

3)Personliga mål och förväntningar: Flera av 

personerna rapporterade att de accepterade 

begränsningar i det dagliga livet på grund av 

egenvårdsaktiviteter relaterade till diabetes, 

då de ville leva längre och fullfölja sina 

livsmål och planer för framtiden. Andra 

deltagare som beskrev sina planer räknade 

inte med att deras sjukdomstillstånd kunde 

försämras, detta eventuellt på grund av 

bristande kunskap angående risker. 

4)Upplevd effekt av egenvård: Personens 

beskrivning av resultat och påverkan av 

egenvård påverkade processen av integration. 

De flesta personerna var övertygade om 

effekten av medicin, tabletter eller insulin. 

De betraktade inte egenvårdsaktiviteter 

såsom motion och hälsosamma matvanor 

som behandling även om de förstod att det 

var bra för dem. Några av personerna 

försökte dock att genomföra 

livsstilförändringar för att undvika 

medicinering.  

Modellen förklaras av följande faktorer: 

1)Förstå och förklara sjukdomen 

2)Förhandla och ta ställning till egenvården 

3)Passera en vändpunkt eller ej 

12. Malpass, 

Alice, Andrews, 

Rob & Turner M. 

Katarina. 

Patients with type 

2 diabetes 

experiences of 

making multiple 

lifestyle changes: 

2009, England, Patient 

Education and 

Counseling 

Att bedöma om patienterna 

upplevde ökad fysisk aktivitet 

som stödjande eller hindrande 

kostförändringar och vice 

versa och allmänt om 

Kvalitativ studie. 

Djup intervjuer med deltagare 

mellan 30 och 80 år som hade 

blivit diagnostiserade med 

diabetes typ 2 det senaste 

Fem huvudteman identifierades, varav tre 

valdes: 

1)Genomförda förändringar och förståelse 

för kosten och den fysiska aktivitetens 

betydelse: Oro rörande diagnosen motiverade 
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A qualitative 

study. 

patienter tyckte att genomföra 

livsstilsförändringar var 

kontraproduktivt eller 

fördelaktigt. 

halvåret. Rekryterade genom 

läkarmottagningar i sydvästra 

delen av England för att deltaga 

i en randomiserad, kontrollerad 

studie. De intervjuade 

randomiserades till att få 

sedvanlig vård (n=6), intensiva 

kostråd (n=12) eller intensiva 

kostråd och information om 

fysisk aktivitet (n=12). 

Intervjuerna ägde rum efter 6 

och 9 månader efter 

randomiseringen. 

Texten kodades och 

analyserades tematiskt. 

dem till livsstilsförändringar. 

2)Kostförändringar stödjer fysisk aktivitet. 

3) Flera livsstilsförändringar – ömsesidigt 

stöd: Att ge kostråd och information om 

fysisk aktivitet tillsammans kan uppmuntra 

patienter att använda fysisk aktivitet som en 

strategi att hantera sjukdomen. För de flesta 

patienter innebar en ökad fysisk aktivitet ett 

incitament att förändra dieten och uppnå 

glykemisk kontroll. Patienterna upplevde 

multipla livsstilsförändringar som något 

positivt snarare än negativt. Sjuksköterskor 

bör uppmuntra patienter att använda fysisk 

aktivitet för att strategiskt initiera och 

vidhålla kostförändringar.  

13. Edwall, Lise-

Lotte, Danielson, 

Ella & Öhrn, 

Ingbritt 

The meaning of a 

consultation with 

the diabetes nurse 

specialist. 

2010, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Caring Science. 

Att belysa den centrala 

innebörden av mötet mellan 

diabetessjuksköterskan och 

patienten för att få en djupare 

förståelse för patientens 

upplevelse.  

Kvalitativ studie. Narrativa 

intervjuer vid två 

sjuksköterskeledda 

diabeteskliniker. Ett riktat urval 

genomfördes. 20 patienter med 

diabetes typ 2 intervjuades 

angående deras upplevelse av 

den årliga kontrollen hos 

diabetessjuksköterskan. 

Deltagarna valdes utifrån 

väntelistan. Inklusionskriterier; 

minst 3-månader sedan diagnos, 

minst 30 år gamla, HbA1c 

större än 5,3 %, behandling 

insulin, tabletter eller kost och 

minst 5 personer ha haft 

problem med fötterna. 

Exklusionskriterier: ej kunna 

tala svenska eller ej ha mental 

kapacitet att berätta sin historia. 

Ålder deltagare 43-78 år, 10 

Fyra teman identifierades – varav två 

bedömdes relevanta: 

1)Känner sig utsatt/sårbar: Medvetenheten 

om sjukdomens försämring och/eller 

egenvårdens underkännande var 

deprimerande och frustrerande. 

Skuldbeläggande av sig själv. 

2)Känner sig beredd: Är mottaglig och 

förstår info från sköterska vilket leder till 

självförtroende att nå nya mål vad gäller ta 

hand om sig själv. Inspiration och möjlighet 

att förändra dåliga vanor och beredskap för 

att fatta mer hälsosamma beslut.  
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män, 10 kvinnor, 0,3-32 år 

sedan diagnos.  

Intervjuer varade mellan 20-60 

min och utfördes upp till en 

vecka efter mötet med 

diabetessjuksköterskan. 

Forskarna var oberoende och 

var ej delaktiga i vård eller 

behandling av deltagarna. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ordagrant. 

En fenomenologisk, 

hermeneutisk metod användes 

för att tolka och analysera 

texten. 

14. Kneck, Åsa, 

Klang, Birgitta & 

Fagerberg, 

Ingegerd. 

Learning to live 

with illness: 

experiences of 

persons with 

recent diagnosis of 

diabetes mellitus. 

2011, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences. 

Syftet med studien är att få en 

förståelse om hur lärandet av 

att leva med diabetes upplevs 

de 2 första månaderna efter 

diagnosen fastställts. 

En längsgående kvalitativ 

tolkande, beskrivande 

utformning av studien. 

Patienter från en 

endokrinologisk avdelning 

deltog i studien. Selektiv 

urvalsmetod. 13 patienter (4 

kvinnor, 9 män) mellan 

åldrarna 26-65 med varierande 

livsvillkor, diagnostiserades 

med diabetes de senaste 2 

månaderna, svensk talande. Det 

gjordes ingen skillnad på 

diabetes typ 1 eller diabetes typ 

2. 

Intervjuer med öppna frågor. 

Innehållsanalys användes, en 

kvalitativ induktiv metod.  

Teman togs fram genom 

meningsbärande enheter, 

kondenserade meningsbärande 

Fyra teman hittades – varav fem 

subkategorier är relevanta: 

1)Övertagen av en ny verklighet: Det 

vardagliga livet upplevdes annorluna att leva 

efter diagnosen. En annan verklighet 

tvingades på patienterna som innehöll nya 

prioriteringar och ändringar i livsstilen. 

Sjukdomen ökade behovet av konkreta 

förändringar – deltagarna behövde konstant 

utvärdera sina tidigare beteenden med sitt 

nuvarande tillstånd. Diagnosen sågs ofta som 

en väckning som fick dem att inse att de 

behövde förändras. Förvärvet av ny kunskap 

kunde leda till livsstilsförändringar. Att pröva 

nya beteendemönster kräver nya erfarenheter 

av att leva med en sjukdom. 

2)Kroppens roll i livet: 

Kroppen blev en ny spelare i livet som blev 

viktig att ta hänsyn till. 

3)Olika sätt att lära: Att få förståelse och 

använda information var komplext, men 
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enheter, tolkning av den 

underliggande innebörden och 

sedan subteman. Författarna 

diskuterade resultatet tills dess 

att enighet rådde. 

ledde till nya kunskaper och reflektion över 

sina upplevelser. Osäkerhet var en dominant 

känsla i de nya situationerna. 

Komplexiteten av kunskap – Ny kunskap var 

önskvärt bland deltagarna och framför allt att 

”veta vad”. Kunskap upplevdes som ett 

kraftfullt instrument för att kunna skapa 

självständighet. 

Erfarenheter och reflektion: en källa till 

lärandet: – ny kunskap och svar på frågor var 

funnen genom erfarenhet och reflektion. 

4)Hälso- och sjukvården som en nödvändig 

partner: 

Hälso- och sjukvård möter inte patientens 

förväntningar – Deltagarna var besvikna över 

att det endast fanns tid för konkreta frågor, 

såsom glukosmätningar. Liknande känslor 

upplevdes då personalen gav råd som 

verkade inkorrekt. Negativa känslor visades 

också då personalen gav deltagarna ansvar 

för uppgifter som de inte hade valt själva, till 

exempel att koordinera deras egen vård då 

flera enheter inom vårdkedjan var involverad.  

 


