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Abstrakt

Syftet med studien var att belysa upplevelser av förändringar i 
levnadssättet, som föranletts av sjukdomen diabetes mellitus hos 
personer med typ 2 diabetes. En litteraturstudie gjordes med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av analysen blev 8 kategorier; att 
sjukdomen blir en del av ens liv, att känna svårigheter med 
kostförändringar, att behöva få stöd och hjälp från omgivningen, att 
sakna kunskap om sjukdomen och att vårdpersonalen inte förklarar, att 
känna oro och rädsla och känna sig skrämd av vårdpersonalen, att bli 
påverkad av blodsockerkänningar och mediciner, att inte vilja veta och 
inte klara av sin egenvård, att klara av och förstå betydelsen av 
egenvård. Tidigare forskning visar att vissa personer klarar 
egenvården bättre. I diskussionen antas förklaringen vara att vissa 
personer har en större förmåga att anpassa sig till nya situationer och 
en grundläggande ansvarskänsla för den egna hälsan. För att kunna 
bemöta personer med typ 2 diabetes och de anhöriga på ett bra sätt, ge 
kunskap och stöd måste sjuksköterskan bli en gäst i deras livsvärld. 

Nyckelord: diabetes typ 2, egenvård, kontroll, socialt stöd, kost 
förändringar i levnadssättet
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Forskning i tidigare decennier har beskrivit att det är en börda att leva med en kronisk 

sjukdom. På senare tid har flera författare antytt att en kronisk sjukdom kan vara en 

gåva, någonting som förhöjer livskvaliteten och ger en tydligare mening med livet. 

Enligt Paterson och Thorne (1999) har nyare forskning beskrivit att en kronisk sjukdom 

kan göra att en person upplever livet, sig själv och andra på ett sätt som de inte kunde 

tidigare. Det gör att de som lever med en kronisk sjukdom kan anse sig bli förändrade 

av den erfarenheten, som i sin tur fört med sig positiva konsekvenser (Paterson & 

Thorne, 1999). Erfarenheten av att få en kronisk sjukdom kan öka personens 

medvetenhet och leda till en förändring av livsstilen. Sjukdom kan då bli en möjlighet 

till att uppnå hälsa (Moch, 1989). En kronisk sjukdom kan även göra att personen 

upplever att han/hon förlorat kontrollen över sin kropp. Personen kan förlora funktioner 

hos kroppen som tidigare tagits förgivna. Med en kronisk sjukdom kommer definitionen 

av jaget att bli ”patient” och då blir vårdpersonalen istället experter på kroppen. Den 

kropp som personen levt med hela sitt liv kan då bli främmande (Tang & Andersson, 

1999).

För de människor som får diagnosen diabetes mellitus innebär enligt Richardson, Adner 

och Nordström (2001) det en stor omställning i livet att vänja sig vid att leva med 

sjukdomen. Inrotade vanor och beteendemönster måste anpassas till sjukdomen och 

dess behandling. Studier av psykosocial anpassning och livskvalitet hos personer med 

diabetes har visat att de mest betydelsefulla aspekterna är relaterade till medvetenhet. 

Om man skall leva vidare med hälsa och undvika komplikationer finns krav att få 

regelbundenhet i det dagliga livet och att förändra kostvanor. De flesta måste förändra 

sin livsstil och detta kan då upplevas som en förlust av kontrollen över vardagen och det 

egna livet. Insjuknandet kan upplevas som en allvarlig kris i livet. Att lära sig hantera 

sin sjukdom är en kontinuerlig process där personen med den kroniska sjukdomen måste 

fokusera på att hantera sin situation och att även klara av sjukdomen i framtiden 

(Richardson, Adner & Nordström, 2001).  

För personer som drabbats av typ 2 diabetes finns ofta ett samband med en livsstil som i 

många år inneburit övervikt, inaktivitet och dåliga matvanor. Studier visar att personer 

med nydiagnostiserad typ 2 diabetes till en början ofta ändrar sin livsstil. Däremot har 



3

många svårt att upprätthålla en god egenvård i längden (Narayan, Bowman & Engelgau 

2001).

Diabetes är en allvarlig och obotlig sjukdom, som för det mesta osynlig. På grund av 

denna osynlighet har människor svårt att motivera sig till att fortsätta kontinuerligt med 

sin egenvård (Toljamo & Hentinen, 2001). Personer som nyss fått sjukdomen kan också 

ha problem med tidigare rön och allmänna fördomar som finns, till exempel att 

människor med diabetes förr fick rådet att ”ta en spruta om dagen och håll dig ifrån 

socker”. Dessa gamla ”kunskaper” finns kvar i människors medvetande och orsakar 

problem när forskningen har gått framåt och gett ny kunskap. Nyare forskning är inte 

bara medicinsk utan riktar också in sig på beteendevetenskap. Detta har lett till att 

patientens egna upplevelser av att ha en sjukdom uppmärksammats (Glasgow et al., 

1999). Huvudmålen för diabetesvård är idag att ha en god metabolisk kontroll, en god 

livskvalitet och att minimera komplikationer. För att uppnå dessa mål är egenvård 

mycket viktig, eftersom den största delen av diabetesvården sköts av de som har 

sjukdomen och deras anhöriga (Toljamo & Hentinen, 2001).  

Sjuksköterskan som arbetar med personer som har typ 2 diabetes utgår från att ha en 

god kontakt med patienten och hans/hennes närstående i omvårdnadsarbetet. För att 

kunna ge en god omvårdnad måste sjuksköterskan lära känna varje patient och dennes 

speciella önskemål och värden i livet. Målet med omvårdnaden är att patienten ska lära 

sig att förstå vilka olika faktorer som reglerar blodsockret, hur det förändras vid olika 

livssituationer och hur patienten själv ska kunna reglera det. Sjuksköterskan ska ge stöd 

och utbildning för att möjliggöra egenvården (Peters et al., 2000). Sjuksköterskan ska 

även motivera och informera samt göra de närstående delaktiga i de livsstilsförändringar 

som måste ske vid sjukdomen typ 2 diabetes (Glasgow et al., 1999). 

Komplikationer till typ 2 diabetes som kan uppstå om sjukdomen inte kontrolleras kan 

leda till försämrad eller förlorad syn, hjärtfel, njurfel och underbensamputation på grund 

av kärlförträngningar och känselbortfall (Hunt, Arar & Larme, 1998). För att behålla sin 

hälsa och undvika komplikationerna är det viktigt att en person med diabetes har socialt 

stöd, främst av familjen. Att familjen har kunskap om diabetessjukdomen har stort 

samband med den drabbade personens förmåga att klara av sin diet, motion och 

medicinering (Toljamo & Hentinen, 2001). Diet och motion är hörnstenarna i 

behandlingen av typ 2 diabetes. Dessa två faktorer som ställer stora krav på personens 
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egenvård har visat sig vara svåra att upprätthålla i ett längre perspektiv (Armstrong, 

Shultz, Sprague, Branen & Lambeth, 2001). Syftet med litteraturstudien var att belysa 

upplevelsen av förändringar i levnadssätt, som föranletts av sjukdomen diabetes 

mellitus hos personer med typ 2 diabetes.  

Metod
Studien baserades på tidigare forskning inom området och datainsamlingen bestod av att 

söka vetenskaplig litteratur. En innehållsanalys av de vetenskapliga artiklarna utfördes.  

Litteratursökning

Datainsamlingen baserades på litteratursökning via databaser, Academic search, 

Medline, Cinahl, sociomedicinska bibliotekets databas för internationella vetenskapliga 

tidskrifter samt manuell sökning av vetenskapliga artiklar ur det sociomedicinska 

bibliotekets tidskrifter. Urvalskriterier vid litteratursökningen var att artiklarna var 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter d.v.s. att artiklarna var vetenskapligt granskade 

före publicering (peer reviewed). Sökord som användes var: typ 2 diabetes, experience, 

qualitative, nursing, self-care, social support. De flesta studierna som presenterades var 

genomförda med kvalitativ metod för att belysa inifrånperspektivet utifrån upplevelsen 

av förändringar i levnadssättet hos personer med typ 2 diabetes. Även kvantitativa 

artiklar användes där upplevelser av sjukdomen typ 2 diabetes framkom. 

Analys

Analysen i studien var kvalitativ innehållsanalys som utgår ifrån verbala formuleringar 

och handlar om att förstå livsvärlden hos individen. Kvalitativ innehållsanalys är oftast 

induktiv. Vid induktiv forskning samlas data in först och sedan formuleras en hypotes. 

Detta är det vanligaste sättet att arbeta på inom kvalitativ forskning (Backman, 1998, s. 

48). Målet med innehållsanalys är att ge kunskap och förståelse för fenomenet som 

studeras. Innehållsanalys handlar också om att försöka ta det skrivna bokstavligt utan att 

tolka (Sveinsdóttir, Lundman & Norberg, 1999). Metoden används för att bearbeta 

material som artiklar, tal, brev och böcker (Polit & Hungler, 1999, s. 209). Med 

innehållsanalys kan en detaljerad och en systematisk återgivelse göras av teman utifrån 

resultat av intervjuer. Dessa teman sammanförs i ett kategorisystem (Burnard, 1991). 
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I analysen ingick 13 artiklar (Tabell 1). Dessa lästes igenom och allmänna textenheter 

som svarade mot syftet i studien togs ut. De valda textenheterna kondenserades till 

kärnan i textens budskap. Artiklarna lästes igenom igen och den första kategoriseringen 

gjordes. Det som inte passade mot syftet gallrades ut. Därefter granskades listan över 

kategorier och sammanfördes under övergripande kategorier. Syftet med detta var att 

minska antalet kategorier genom att föra ihop de som liknade varandra till större 

kategorier. Ytterligare kategoriseringar gjordes då de befintliga kategorierna först 

granskades och jämfördes med varandra för att slutligen resultera i den slutgiltiga listan 

av kategorier. I denna litteraturstudie liknar den kvalitativa innehållsanalysen som 

använts, den som Burnard (1991) beskriver. Det var viktigt att varje kategori stämde 

överens med syftet. Texten genomlästes igen parallellt med kategorilistan och jämfördes 

med kategorierna. På så sätt validerades textenheterna mot kategorierna (Sveinsdóttir et 

al. 1999). Att gå tillbaka till ursprungstexten hela tiden handlade om att gradvis öka och 

förfina validiteten i kategorilistan. Slutligen redovisades resultatet genom att beskriva 

varje kategori i löpande text, kategorierna exemplifierades med direktcitat från 

artiklarna (Downe-Wamboldt, 1992).  

Tabell 1 Översikt över analyserade artiklar som ingår i resultatet (n=13) 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
Bailey (1996) Korstest,

Korrelation
108 kvinnor, 72 
män

Sambands-
undersökning 
mellan två 
variabler

Krav på förändringar i 
levnadssättet var signifikant 
relaterat till depression. 

Gillibrand & 
Flynn (2001)

Etnografisk 11 kvinnor, 7 män Semi-
strukturerade
intervjuer

Psykologiska effekter som 
personer med diabetes 
upplevde var; 
rationalisering, information-
kunskap om sjukdomen, och 
en psykologisk börda av 
sjukdomen.  

Grams et al. 
(1996)

Grounded
theory

6 grupper som 
hade 8-12 
deltagare

Ostrukturerade
intervjuer

Efter insjuknande i diabetes 
typ 2 visade sig teman; 
rädsla, sorg och förlusten av 
kontrollen, mat och ätande, 
fysisk och personlig styrka 
och förlust av sina 
traditioner.

Gregory et al. 
(1999)

Fenomenologisk 20 personer Semi-
strukturerade
intervjuer 

Fynden understödde 
förekomst av en egen typ av 
diabetes hos urinnevånare 
i Canada. 
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Tabell 1 (forts.) Översikt över analyserade artiklar som ingår i resultatet (n=13)
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
Hernandez et
al. (1999)

Grounded
theory

6 kvinnor, 4 män Djupintervjuer 
med öppna 
svarsalternativ

Integration med typ 2 
diabetes hos en indianstam i 
syd-västra Ontario jämfördes 
med integration hos vita 
personer med typ 1 diabetes. 
Det upptäcktes både likheter 
och olikheter. 

Hunt et al.
(1998)

Etnografisk 49 personer Ostrukturerade
intervjuer med 
öppna
svarsalternativ

Det är viktigare för patienter 
med sjukdomen att få 
erfarenheter av 
behandlingsresultat, än 
fastställande av deras grad 
av aktivt deltagande i 
behandlingen. 

Kyngäs et al. 
(1998)

Kvalitativ och 
kvantitativ

28 pojkar, 23 
flickor

Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna
svarsalternativ 
som analyserades 
med innehålls- 
analys och i 
korstabeller.

Beteendet hos vårdpersonal 
och föräldrar visade sig vara 
relaterat till bättre självvård 
när tonåringar uppfattade 
acceptans. Självvården var 
sämre när vårdpersonalen 
betedde sig rutinmässigt och 
nonchalerande och när 
föräldrarna hade hård 
disciplin eller kompisarna 
dominerade. 

Maillet et al. 
(1996)

Fenomenologisk 34 kvinnor Intervjuer med 
fokusgrupper.

Huvudteman som 
framträdde var motivation 
att förebygga 
komplikationer, orealistiska 
viktmål som sattes av 
vårdgivare, flera hinder för 
kost och motion och 
familjen som stöd och 
avskräckande exempel för 
att hantera sjukdomen.  

Sullivan & 
Joseph (1998)

Kvalitativ 5 kvinnor, 5 män Ostrukturerade
individuella 
intervjuer och 
gruppintervjuer.

Framgångsrikt hanterande 
handlar om att tänka igenom 
och att förstå hur kost, 
motion och medicinering 
relateras till blodglukos nivå.

Trief et al. 
(1999)

Kvalitativ och 
kvantitativ

129 personer Semistrukturerade 
intervjuer och 
demografisk data.

Hos en minoritet (18%) hade 
diabetes påverkat valet av 
arbete. 60 % ansåg att 
diabetes hade påverkat 
relationerna på arbetet. De 
flesta hade anpassat skötseln 
av diabetes efter arbetstider. 
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Tabell 1 (forts.) Översikt över analyserade artiklar som ingår i resultatet (n=13)
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
Vuckovic et al. 
(2000)

Kvalitativ 37 kvinnor Djupintervjuer 
med fokusgrupper

Ärlighet vad gäller socialt 
accepterande och förenkling 
av matintag visade sig vara 
två huvudfaktorer som 
förbättrade kosten. 

Weiss & 
Hutchinson 
(2000)

Grounded
theory

13 kvinnor , 8 
män

Djupintervjuer Patienter med diabetes och 
högt blodtryck var mera 
påverkade av varningar från 
sig själv än från andra.  

Wichowski & 
Kubsch (1999)

Fallstudie 3 personer Intervjuer Tester visade att egenvården 
förbättrades med hjälp av ett 
motivationsprogram. 

Resultat
Analysen resulterade i åtta kategorier (Tabell 2) som presenteras i texten nedan och 

illustreras med citat från artiklarna. Kategorierna beskriver upplevelsen av förändringar 

i levnadssättet, som föranletts av sjukdomen diabetes mellitus hos personer med typ 2 

diabetes.

Tabell 2 Översikt på kategorierna som uppstått vid analysen av artiklarna (n=8) 
Kategorier
Att sjukdomen blir en del av ens liv 

Att känna svårighet med kostförändringar 

Att behöva få stöd och hjälp från omgivningen 

Att sakna kunskap om sjukdomen och att vårdpersonalen inte förklarar 

Att känna oro och rädsla och känna sig skrämd av vårdpersonalen  

Att bli påverkad av blodsockerkänningar och mediciner 

Att inte vilja veta och inte klara av sin egenvård 

Att klara av och förstå betydelsen av egenvård 

Att sjukdomen blir en del av ens liv 
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Analysen visade att några av intervjupersonerna i studierna inte kände sig annorlunda 

utan upplevde sig ha ett nästan lika normalt liv som innan. En intervjuperson upplevde 

att diabetes var en del av livet som att borsta håret eller sätta på sig glasögonen. Att leva 

med diabetes blev en del av de dagliga rutinerna (Hernandez, Antone & Cornelius,

1999). Några deltagare ansåg att sjukdomen inte hade påverkat livet och andra uttryckte 

en vilja att leva som en normal människa i ett socialt sammanhang (Gillibrand & Flynn, 

2001; Hernandez et al., 1999; Sullivan & Joseph 1998). I en studie uttrycker deltagarna 

vikten av att acceptera det oundvikliga och försöka organisera livet så att det påverkar 

så lite som möjligt på en själv och de närstående (Gillibrand & Flynn, 2001).  

It’s just part of my life, like brushing your hair and putting your glasses on 
(Hernandez et al., 1999, s. 224). 

I’m almost like normal life before I had sugar and I don’t feel any 
different (Hernandez et al., 1999, s. 223).

Participants expressed feelings of accepting the inevitable and then trying 
to organize their lives so that it interfered as little as possible not only to 
themselves, but also to their close others (Gillibrand & Flynn, 2001, s. 
506).

Att känna svårigheter med kostförändringar 

Intervjupersoner i studierna beskrev upplevelsen av svårigheter att ändra kostvanor på 

grund av att de hade varit vana att äta stekt mat och sötsaker tidigare och nu varit 

tvungen att ändra på det (Gregory et al., 1999). Några intervjupersoner upplevde det 

svårt att sluta med sötsaker eftersom de älskade det och upplevde det svårt att inte längre 

få äta en bit kaka när de varit van vid det (Grams et al., 1996; Weiss & Hutchinson, 

2000). En kvinna berättade att hennes man ville att de skulle äta grönsaker på rätt sätt, 

men hon kunde inte äta dem utan fett (Maillet, D’ Eramo Melkus & Spollett, 1996). 

Enligt Sullivan & Joseph (1998) ansågs kosten som det svåraste området att förändra för 

de flesta personerna i studien (Sullivan & Joseph, 1998). En man i en av studierna 

berättade att hans fru var tvungen att laga annan mat åt honom än åt resten av familjen. 

Enligt Gregory et al. (1999) fick familjemedlemmar med diabetes specialdiet medan 

övriga i familjen fortsatte att äta samma som tidigare (Gregory et al., 1999). Några 

deltagare berättade att de kände sig asociala för att de inte kunde äta samma mat som 

andra och jämförde sin mat med vad andra åt (Vuckovic, Ritenbaugh, Taren & Tobar, 

2000; Wichowski & Kubsch, 1999). 
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I was always use to eating a lot of sweets and deep-fried foods. I’m still 
working on the diet. It’s hard to change a life. I’ve been doing it (eating 
fried foods and sweets) for 50 years and now I have to change in three or 
four month (Gregory et al., 1999, s. 106).

It’s hard… when you’re used to having a hunk of cake and then the doctor 
tells you you can’t have that cake anymore, it’s hard (Weiss & 
Hutchinson, 2000, s. 528).

I love my sweets and I thought how on earth am I going to get off the 
sweets and I cried and cried. It is the worst thing on earth that I heard 
(Grams et al., 1996, s.1565). 

Diet was seen as a “most difficult area” for most of the participants
(Sullivan & Joseph, 1998, s. 75).

The most important aspect in my life is going out to eat with my friends. 
What’s the point of going out to eat if you don’t eat? It makes me feel 
antisocial to eat differently from the others (Wichowski & Kubsch, 1999, 
s. 161).

Att behöva stöd och hjälp från omgivningen

Analysen visade att det var svårt att lära sig om diabetes på egen hand från 

informationsmaterial. Personerna behövde stöd och hjälp av någon de kunde prata med 

(Gregory et al., 1999; Trief, Paradies, Aquilino & Weinstock, 1999). En intervjuperson 

berättade att han fick hjälp genom att alla förändrade sina matvanor hemma. 

Uppmuntran från personer i omgivningen att äta hälsosam mat upplevdes som viktigt 

(Gregory et al., 1999; Grams et al., 1996). Många intervjupersoner såg ett värde i att 

andra personer med diabetes delade med sig av sina erfarenheter (Gregory et al., 1999; 

Hernandez et al., 1999). Enligt Grams et al. (1996) kan personer med diabetes känna att 

den egna sorgen och förlusten får godkännande genom att någon annan berättar om sin 

erfarenhet av diabetes. 

I got all the pamphlets and I tried to read them and I can’t. It is hard to 
understand them, eh. It’s a hard thing I can’t bring myself to learn about 
diabetes myself. I have to have some help, somebody to talk to about it 
(Gregory et al., 1999, s. 109).

Now all of us, we changed our eating pattern at home and it helps 
(Gregory et al., 1999, s. 107).
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Listening to someone’s story provides an opportunity for feelings of grief 
and loss to be expressed and validated (Grams et al., 1996, s. 1565).

Att sakna kunskap om sjukdomen och att vårdpersonalen inte förklarar 

I en del studier upplevde deltagarna att de inte visste mycket om sjukdomen och en 

intervjuperson var med om undersökningar som han inte förstod varför de gjordes 

(Gregory et al., 1999; Maillet et al., 1996). Några deltagare upplevde att ingen 

förklarade någonting på sjukhuset utan vårdpersonalen verkade mera intresserad av 

sockernivån. En deltagare berättade att han bara fick ett kostprogram på sjukhuset, 

ingen berättade någonting (Gillibrand & Flynn, 2001; Gregory et al., 1999). Flera 

deltagare upplevde att doktorn alltid hade bråttom och inte hann förklara och undersöka 

personen ordentligt. De upplevde även att det var svårt att få svar på frågor som krävde 

tålamod från personalen (Gregory et al., 1999; Mailletet al., 1996). Flera av personerna 

som deltog i studierna upplevde att ingen ville lyssna och att de inte sågs som 

individuella personer av vårdpersonalen. En person upplevde att vårdpersonalen tyckte 

att de visste bäst och beordrade hans vård. En annan tyckte att läkaren bara brydde sig 

om journalen och inte frågade honom direkt (Gregory et al., 1999; Kyngäs, Hentinen & 

Barlow, 1998; Weiss & Hutchinson, 2000).  

All I know is that it is diabetes and that’s it. I don’t know too much about 
it. It just gets you sick (Gregory et al., 1999, s. 108).

Well no one has ever really explained things to me. I mean when you go to 
the clinic they don’t really have the time to talk to you, do they? They 
seemed to be more interested in the sugar levels than anything else
(Gillibrand & Flynn, 2001, s. 505 ).

Well at the time they didn’t tell me anything about it really and all they did 
was to say well…we’ll give you a diet sheet (Gillibrand & Flynn, 2001, s. 
505).

They hold discussions about me with my records. They don’t ask me 
anything. They don’t look at me. They look at the records (Kyngäs et al., 
1998, s. 763).

Att känna oro och rädsla och känna sig skrämd av vårdpersonalen

Analysen visade att deltagare i flera studier oroade sig över att sjukdomen skulle komma 

att ha hemska effekter på deras kropp, att de kände hopplöshet inför framtiden och att 

sjukdomen skulle ta flera år av deras liv (Gillibrand & Flynn, 2001; Grams et al., 1996; 
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Gregory et al., 1999; Hernandezet al., 1999). En kvinnlig deltagare i studien upplevde 

ängslan under perioder då hon kände att sjukdomen inte var under så bra kontroll 

(Gillibrand & Flynn, 2001). I en annan studie berättar en deltagare om att han hatade sin 

sjukdom eftersom han alltid var tvungen att oroa sig. En person kände rädsla för egen 

del och för att familjen också skulle drabbas (Grams et al., 1996). En person i en studie 

upplevde att han kände sig pressad av sin sjukdom (Bailey 1996). I en av studierna 

upplevde en person rädsla för vad som skulle hända om läkarna inte kunde kontrollera 

sjukdomen (Gregory et al., 1999). I en av studierna oroade sig deltagarna för att förlora 

sin frihet på grund av sjukdomen (Hernandez, Antone & Cornelius, 1999). Flera 

personer i studierna oroade sig för senkomplikationer i samband med diabetes. Det rörde 

sig om bland annat en rädsla för att förlora fötterna, benen och synen (Gregory et al., 

1999; Gillibrand & Flynn, 2001; Hernandez et al., 1999). Flera personer upplevde att 

vårdpersonalen skrämde dem genom att säga att de skulle dö eller drabbas av svåra 

komplikationer om de inte lyssnade på vad vårdpersonalen sa (Gregory et al., 1999; 

Maillet et al., 1996; Weiss & Hutchinson, 2000). En deltagare blev tillsagd att gå ner i 

vikt för att inte tvingas ta sprutor, men hon blev då arg och struntade i att ta sprutorna 

(Gregory et al., 1999).

I hate this diabetes always having to worrying (Grams et al., 1996, s. 
1566).

I fear sometimes…what happens if the blood sugar really goes up and the 
physicians can’t control it?( Gregory et al., 1999, s. 105).

The doctor scared me. He said that I could die, you know, if I don’t listen. 
He scared me. He really scared me (Gregory et al., 1999, s. 109).

If I didn’t lose weight that I would have to take needles (insulin). And then 
I got mad and didn’t bother taking needles (Gregory et al., 1999, s. 109).

It scares me when the doctor says I might loose my leg (Weiss & 
Hutchinson, 2000, s. 527).

Att påverkas av blodsockerkänningar och av mediciner 

Analysen visade att personer i flera av studierna upplevde personlighetsförändringar när 

blodsockret blev lågt. Personerna fick humörsvängningar, blev lätt irriterad och fick 

darrningar (Weiss & Hutchinson, 2000). En av intervjupersonerna beskrev en känsla av 

hjälplöshet när blodsockernivån blev låg. Flera personer berättade om hur de tappade 
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kontrollen över sitt blodsocker och fick kämpa för att få den tillbaka (Grams et al., 

1996). En man berättade om att han tvingades äta en glasspinne direkt ur förpackningen 

på en affär för att han fick blodsockerkänningar. Flera personer i studierna upplevde att 

de blev trötta av medicinen och kände sig beroende av dem för att överleva (Weiss & 

Hutchinson, 2000).

I was in the line, the check-out line, where I’d been out grocery shopping, 
and I had to go over to the ice-cream case and grab a box of ice-cream 
bars, and I opened ´em up and started eating ´em, and people thought I 
was crazy. But I was eating ´em one after another because I was shaking 
so bad my whole body was just trembling (Weiss & Hutchinson, 2000, s. 
532).

When my blood sugar drops, I have a personality change. I become 
irritable and real short-tempered (Weiss & Hutchinson, 2000, s. 531).

I wish she (the nurse) could try to take this medication…It wears you out 
(Weiss & Hutchinson, 2000, s. 529). 

Att inte vilja veta och inte klara av sin egenvård 

Analysen visade att många av personerna i studierna inte ville lära sig om sjukdomen 

och effekterna av att ha typ 2 diabetes. Många ville inte tänka på komplikationerna av 

sjukdomen och förnekade konsekvenserna av att inte sköta sin egenvård (Gillibrand & 

Flynn, 2001; Hernandez, Antone & Cornelius, 1999; Wichowski & Kubsch, 1999). En 

person berättade att han förträngde sin diabetes eftersom han alltid brukar undvika saker 

som var otrevliga eller svåra (Hernandez et al., 1999). Egenvården var svår att 

upprätthålla eftersom det var svårt att hålla fast vid förändrade vanor. Det ansågs vara 

enklare att sköta glukostest och medicinering än livsstilsförändringar. Flera av 

personerna hade ingen motivation att ändra sina dåliga vanor (Sullivan & Joseph 1998; 

Weiss & Hutchinson, 2000). En person berättade att han visste att det var hans fel att 

sockret var så dåligt och ville verkligen förändra sina levnadsvanor men hade inte 

lyckats hitintills men skulle försöka efter nyår (Gregory et al., 1999). I en studie nämnde 

författarna att förbättrande av egenvården inte är någon enkel uppgift, den inre viljan 

fanns helt enkelt inte (Wichowski & Kubsch, 1999). En deltagare i en studie berättar att 

han inte gör någonting för att sköta sin diabetes, förutom att ibland ta sin medicin, men 

att han ändå hade god glukoskontroll. Några personer ansåg att beteendet inte påverkade 

sjukdomen och att det därför inte hade någon betydelse om de slarvade eftersom 
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blodsockret inte blev dåligt av det (Hunt, Valenzuela & Pugh, 1998; Sullivan & Joseph 

1998).

I really work hard to avoid things I dislike or don’t want to se…I think I’ll 
always be like that. I’ll avoid things that are not nice or situations that are 
hard (Hernandez et al., 1999, s. 223). 

Adherence was higher in areas involving medications and glucose test 
than in areas requiring lifestyle changes such as those involving diets and 
exercise (Sullivan & Joseph, 1998, s. 73).

That’s what’s wrong with me. It’s my fault. I didn’t make too much 
changes. This is why my sugar diabetes is so bad. That’s my fault. I’m 
going to try very hard in the new year. I’m going to try very hard. I’m 
going to try very hard, so help me God. I will, you know, try harder
(Gregory et al., 1999, s. 106).

One patient, for example, told us that he did almost nothing to treat his 
diabetes except to sometimes take his medication, yet he continued to have 
good glucose control (Hunt et al., 1998, s. 964).

Att klara av och förstå betydelsen av egenvård 

Enligt Grams et al. (1996) krävs det självförtroende för att klara av att upprätthålla 

kontrollen över sin diabetes. Några personer i studierna ansåg att rädslan ledde till 

positiva förändringar i beteendet och ny kunskap (Grams et al., 1996). I en studie 

beskrev en person att maten hade en dominerande roll som gjorde att han kände sig 

bättre (Sullivan & Joseph, 1998). En person såg en effektiv lösning i att sluta med 

sötsaker (Hunt et al., 1998). I en annan studie berättade en av deltagarna att hon ville 

förändra matvanorna för hela familjen trots att de inte hade diabetes. På så sätt kunde de 

hjälpa varandra genom att äta samma mat som henne istället för att äta mat som de inte 

borde (Gregory et al., 1999). Flera av personerna förstod att det egna beteendet hade en 

nyckelroll i egenvården och hade en vilja att känna kontroll över sjukdomen och den 

egna hälsan (Gillibrand & Flynn, 2001; Grams et al., 1996; Hunt et al., 1998). Några 

personer ansåg att motionen hade stor betydelse vilken gjorde att de mådde bättre och 

höll blodsockret på en bra nivå (Maillet et al., 1996; Sullivan & Joseph, 1998).

Food is taking a predominant role, making me feel better (Sullivan & 
Joseph, 1998, s. 75).
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I want them to change their eating patterns so they can eat the same kind 
of foods I’m eating, so we can help each other instead of eating all this 
foods we should not be eating (Gregory et al., 1999, s. 107).

Diskussion
Syftet med studien var att belysa upplevelsen av förändringar i levnadssättet som 

föranletts av sjukdomen diabetes mellitus hos personer med typ 2 diabetes. Resultatet av 

analysen av de 13 artiklarna blev åtta kategorier som belyste upplevelsen av förändring; 

Att sjukdomen blir en del av ens liv, att känna svårigheter med kostförändrigar, att 

behöva få stöd och hjälp från omgivningen, att sakna kunskap om sjukdomen och att 

vårdpersonalen inte förklarar, att känna oro och rädsla och känna sig skrämd av 

vårdpersonalen, att bli påverkad av blodsockerkänningar och mediciner, att inte vilja 

veta och inte klara av sin egenvård, att klara av och förstå betydelsen av egenvård. 

I resultatet framgick att sjukdomen blev en del av personernas liv. Personer som 

upplever att sjukdomen blir en del av livet har sannolikt en god förmåga att anpassa sig 

inför nya situationer. Detta bör emellertid beaktas av sjuksköterskan eftersom det även 

kan handla om förnekelse av sjukdomen som leder till att personen bagatelliserar 

betydelsen av förändringar i levnadssättet. Personer som har en god förmåga att anpassa 

sitt liv efter de livsstilsförändringar som krävs i samband med en kronisk sjukdom som 

diabetes har sannolikt en grundläggande förmåga att ansvara för sin egen hälsa 

(Richardson, Adner & Nordström, 2001). Enligt Rapely och Fruin (1999) försöker 

personer med kroniska sjukdomar integrera sjukdomen i sin existerande livsstil, utifrån 

deras egna värderingar och uppfattningar om tillståndet. Sjuksköterskan bör därför i sitt 

första möte med personen som har diabetes typ 2 försöka få en uppfattning om 

personens upplevelser av, kunskap om och inställningar till sjukdomen.  

I en kategori framkom att det var svårt att ändra på kosten och inte äta samma mat som 

andra. Mat är en stor del av människors livskvalitet eftersom det är förknippat med 

njutning. Det är svårt att ha en kosthållning som bibehåller kontroll över sjukdomen och 

samtidigt unna sig det goda i livet för att bibehålla livskvalitet. Det är troligtvis därför 

kosten är den svåraste förändringen i levnadssättet. Maten har även en social funktion i 

människors liv. Att äta tillsammans med andra människor ger en känsla av gemenskap. 
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En person med diabetes kan få en känsla av utanförskap av att inte kunna äta samma 

mat som andra (Richardson, Adner & Nordström, 2001). Enligt Chapple och Rogers, 

(1999) ska sjuksköterskan se till att personen med diabetes blir medveten om fördelen 

med att sköta sin kost. Samtidigt måste sjuksköterskan även ha förståelse för matens 

betydelse för livskvalitet hos personen. Det är viktigt att ge information om hur 

personen kan tillaga sin mat på ett sådant sätt att den blir både tilltalande och nyttig. Det 

har sannolikt stor betydelse för människor med diabetes hur personer i deras närmaste 

omgivning beter sig när det gäller mat. Om familjen fortsätter med fettrik mat och 

sötsaker försvårar detta förändringar av kosten hos personen med diabetes. Det kan 

därför vara lika viktigt att sjuksköterskan undervisar familjen i kostförändringar och hur 

betydelsefullt deras stöd är för att personen med diabetes ska klara av sina förändringar 

av kosten. Enligt Chapple och Rogers (1999) kan det vara speciellt svårt för en person 

med diabetes att upprätthålla egenvården om dennes partner antar att sjukdomen 

diabetes inte förändrar levnadssättet.

Behov av stöd och hjälp från omgivningen var en kategori i resultatdelen. Det är svårt 

att ändra sina vanor om inte andra i omgivningen också gör det. Det beror sannolikt på 

att omgivningen påverkar den enskilde personen mycket med sitt beteende. Personen 

med diabetes kan behöva stöd av andra som han/hon kan identifiera sig med 

(Whittenmore, Rankin, Callahan, Leder & Carroll, 2000). Det kan därför vara av stor 

vikt för personer med diabetes att sjuksköterskan samordnar eller ger information om 

diabetesgrupper. Diabetesgruppen är sannolikt betydelsefull eftersom andra personer 

med samma erfarenheter och kan upplevas mera trovärdiga än vårdpersonal. 

Diabetesgruppen kan också ge personer med diabetes insikt i sin egen unika förmåga att 

hjälpa andra genom sina egna erfarenheter av tillfrisknande (Whittenmore et al., 2000).  

Att sakna kunskap och möta vårdpersonal som inte förklarar framkom i reslutatet. Den 

kulturella tillhörigheten kan ha betydelse för hur mycket kunskap en person har om sin 

sjukdom. I kulturer där människorna är lågutbildade och fattiga har informationen om 

hur sjukdomen kan kontrolleras svårare att nå fram (Bechtel, Davidhizar & Spurlock, 

2000). Detta kan bero på att informationen är svårbegriplig eller bristfällig. Det kan 

också vara svårt att få tag i exempelvis färsk frukt och grönsaker eller att människorna 

inte har råd att köpa nyttigare kost för att förbättra den metabola kontrollen (Bechtel, 

Davidhizar & Spurlock, 2000; Chapple & Rogers, 1999). För att kunna göra 
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förändringar i levnadssättet måste personen känna sig delaktig i planeringen av sin egen 

vård. Annars kan detta sänka personens motivation till att göra förändringarna. Personen 

måste känna att det hon/han säger är betydelsefullt och att det tas på allvar. Vid 

utformande av vården är det därför viktigt att utgå ifrån patientens upplevelse. 

Sjuksköterskan måste klargöra patienters upplevelse av sjukdomen för att kunna förstå 

vilken kunskap de har om sjukdomen och behandling samt vilka förväntningar de har av 

förändringar i levnadssättet. Det är mera troligt att rekommendationer blir följda om 

personen är övertygad om att det kommer att ge resultat i dagsläget och i framtiden. Det 

är viktigt att personen ser att fördelarna med att förändra sina levnadsvanor överväger 

förlusterna som är relaterade till förändringarna (Glasgow et al., 1999).  

I resultatet visade det sig att många deltagare kände oro och rädsla över sjukdomen och 

upplevde att vårdpersonalen skrämde dem. Kunskap om sjukdomen och att den går att 

kontrollera kan göra att personen oroar sig mindre över sjukdomen och dess 

komplikationer. Det är viktigt att personen förstår att vårdpersonalen endast kan ge stöd 

och råd när det gäller förändringar i levnadssättet. Det är personen själv som måste 

kontrollera sin sjukdom (Rapley & Fruin, 1999). För att kunna motivera en person med 

diabetes är det viktigt att sjuksköterskan tar reda på hur patienten upplever möjligheter 

att kontrollera sjukdomen. Utifrån det kan sjuksköterkan hjälpa patienten istället för att 

skrämmas med vad som händer om personen inte kan upprätthålla egenvården. Hot kan 

istället leda till att personen känner hopplöshet och därför inte känner någon motivation 

till att ta kontroll över sjukdomen. Det kan även leda till att personen negligerar sin 

sjukdom (Richardson, Adner & Nordström, 2001).  

En annan kategori handlade om att bli påverkad av blodsockerkänningar och mediciner. 

Personen måste lära sig att lyssna till kroppens signaler om att blodsockernivån inte är 

bra för att kunna bibehålla kontrollen. Personen behöver information om vad det kan 

vara hon/han känner när de får högt eller lågt blodsocker. Det är även viktigt för 

personer med diabetes att ha kunskap om vilka åtgärder som bör vidtas vid högt eller 

lågt socker (Rapley & Fruin, 1999).

Att inte vilja veta och inte klara av sin egenvård framkom i litteraturstudien. Eftersom 

en del personer inte än upplevt komplikationer på sjukdomen kan detta leda till att de 

inte ser betydelsen av sitt beteende för sjukdomens framtida prognos och saknar därför 
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motivation till egenvård. Andra orsaker till varför vissa personer inte klarar av sin 

egenvård kan vara att det hör till personligheten att undvika svårigheter (Armstrong et 

al., 2001). Därför är det viktigt att sjuksköterskan inte generaliserar informationen utan 

anpassar den till personen genom att vara lyhörd inför olikheter hos människor med 

diabetes (Chapple & Rogers, 1999).

Att klara av och förstå betydelsen av egenvården var en kategori. För att en person med 

diabetes ska kunna klara av förändringar i levnadssättet krävs det att hon/han är 

medveten om sin förmåga och har en övertygelse om att förändringarna kommer att ge 

resultat (Rapley & Fruin, 1999).

Denna litteraturstudie begränsas av att det inte finns möjlighet att gå tillbaka till 

intervjupersonerna för att lyfta fram viktiga områden som upptäcks i ett senare skede. 

Studien bidrar till bättre insikt i människors upplevelser av att förändra levnadssätt, hos 

personen med sjukdomen diabetes mellitus typ 2. Sjuksköterskans ansvar är i första 

hand att bemöta personen med diabetes, och dennes anhöriga, på ett sätt som ger 

personen bästa möjliga förutsättning att klara av förändringar i levnadssättet. Det är 

viktigt att bemötandet är anpassat till personen eftersom alla har olika upplevelse av sin 

sjukdom. En annan viktig faktor som gör att personen ges bättre förutsättning att klara 

av sina förändringar i levnadssättet är att personen med diabetes och dennes anhöriga 

får all den kunskap om sjukdomen som de behöver. De anhöriga och personen med 

diabetes kan även vara i behov av stöd som sjuksköterskan kan erbjuda dem. För att 

kunna bemöta personer med typ 2 diabetes och deras anhöriga på ett bra sätt, ge 

kunskap och stöd måste sjuksköterskan bli en gäst i deras livsvärld. 
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