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Abstrakt 
Att leva med den kroniska sjukdomen diabetes mellitus typ 2 kan innebära att personen 
själv behöver utföra förändringar i sin livsstil för att behandla sin sjukdom vilket för 
vissa kan innebära en helt ny livsstil. Syftet var att beskriva vuxna personers upplevelser 
av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2. En kvalitativ litteraturstudie med 
inifrånperspektiv valdes som metod. Analysen utfördes med en kvalitativ 
innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) med en manifest ansats. Totalt 
analyserades 15 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Analysen resulterade i fem 
kategorier; Behöva ta ansvar och kontroll, Känna motivation och hälsa, Önska förståelse 
och bekräftelse, Kämpa med tvivel och utmaningar och Vilja ha socialt stöd. Deltagare 
beskrev upplevelser kring att de fullt ut eller delvis hade huvudansvaret över sin egen 
vård. Motivation och kunskap var betydelsefull för livsstilsförändringar och hälsa. Det 
fanns en önskan hos deltagare om att få utökad information och kunskap samt socialt 
stöd. Livsstilsförändringar kunde upplevas utmanande då de påverkade livet och det 
fanns barriärer för att lyckas utföra dessa. Med hjälp av motivation, kunskap och stöd 
kan livsstilsförändringar upplevas hälsofrämjande. Ett personcentrerat förhållningssätt 
kan tillämpas av sjuksköterskan för att stärka personer i deras utförande av 
livsstilsförändringar. Denna studie kan ge en djupare förståelse för hur personer med 
diabetes mellitus typ 2 upplever livsstilsförändringar. 
 
Nyckelord: Diabetes Mellitus typ 2, Egenvård, Kvalitativ, Livsstil, 
Livsstilsförändringar, Omvårdnad, Upplevelser 
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Att leva med en kronisk sjukdom kan innebära en förändring i livet för personen som drabbats 

(Etkind, Bristowe, Bailey, Selman & Murtagh, 2017; Vahedparast, Mohammadi & Ahmadi, 

2017; Årestedt, Benzein & Persson, 2015; Årestedt, Persson, Rämgård & Benzein, 2018). Den 

kroniska sjukdomen kan upplevas som ett hot (Vahedparast et al., 2017), en osäkerhet (Etkind 

et al., 2017), som en del av livet eller som något som inte får ta för stor plats i personens 

vardagsliv (Årestedt et al., 2015). Upplevelser av att vilja bli bekräftad och få stöd i sin sjukdom 

kan också uppkomma (Årestedt et al., 2018). Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som 

drabbar en stor del av världsbefolkningen. Världshälsoorganisationen WHO (2016) uppskattar 

att 422 miljoner vuxna hade diagnosen diabetes mellitus år 2014 vilket innebär en märkbar 

ökning då 108 miljoner personer uppskattningsvis hade diagnosen år 1980. Ökningen kan bero 

på att populationen ökar och blir äldre samt livsstilsfaktorer (Shaw, Sicree & Zimmet, 2010). 

Personer som lever med diabetes mellitus typ 2 kan påverkas fysiskt, psykiskt och ekonomiskt 

(Carolan-Olah & Cassar, 2018; Li, Drury & Taylor, 2014; Ogunrinu et al., 2017; Poopola, 

2005). Det kan vara svårt att hitta en välfungerande struktur i vardagen och sjukdomen kan 

medföra känslor som rädsla, ensamhet och nedstämdhet (Carolan-Olah & Cassar, 2018).  

 

Personer med diabetes har en påverkan på blodsockret och insulinet i kroppen. Insulinets 

uppgift är att hålla kroppens blodsockernivå stabil. Personer med typ 1 diabetes har ingen 

insulinproduktion medan personer med typ 2 diabetes har nedsatt förmåga att ta upp insulin. 

Det innebär att typ 1 diabetiker har behov av insulintillförsel medan typ 2 diabetiker kan klara 

sig utan insulintillförsel med hjälp av livsstilsförändringar och eventuellt medicinering (WHO, 

2017). Att leva med diabetes innebär ett behov av att ständigt kontrollera sitt blodsockervärde. 

Hypoglykemi, lågt blodsocker, kan av olika anledningar uppkomma snabbt och kan upplevas 

skrämmande (Fidler, Elmelund Christensen & Gillard, 2011; Tan, Chen, Taylor & Hegney, 

2012). Även hyperglykemi, förhöjt blodsocker, är allvarligt och båda dessa kan leda till 

allvarliga konsekvenser och i värsta fall döden (Fidler et al., 2011; Holman, Paul, Bethel, 

Matthews & Neil, 2008). Personer med diabetes typ 2 kan på sikt drabbas av olika 

komplikationer till följd av sin sjukdom. På grund av den nedsatta cirkulationen kan de nedre 

extremiteterna drabbas. Det kan leda till fotsår eller infektioner och i värsta fall kan amputation 

bli aktuellt (Rossaneis, do Carmo Fernandez Lourenço Haddad, de Fátima Mantovani, Marcon 

& de Souza Cavalcante Pissinati, 2017). Personer som lever med diabetes typ 2 löper större risk 

att drabbas av depressioner (Svenningsson, Björkelund, Marklund & Gedda, 2011). Det kan 

även röra sig om komplikationer i form av hjärt- och kärlsjukdomar vilket är en av de vanligaste 

följdsjukdomarna hos personer med diabetes mellitus typ 2 och kan innebära allvarliga tillstånd 
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som stroke eller hjärtinfarkt (Garza, Dols & Gillespie, 2017). Vid långvarigt högt 

blodglukosvärde kan njurarna ta skada vilket kan leda till att personen blir i behov av dialys 

eller njurtransplantation (Socialstyrelsen, 2017). 

 

När en person får diagnosen diabetes mellitus typ 2 kan det vara svårt att acceptera diagnosen 

(Carolan-Olah & Cassar, 2018; Murphy et al., 2017) och vissa känslor eller inre konflikter kan 

behöva bearbetas (Hörnsten, Sandström & Lundman, 2004). Efter diagnostiseringen kan livet 

ses som ett ständigt orosmoment och det tidigare livet som frisk kan anses som helt annorlunda 

(Carolan-Olah & Cassar, 2018). Det kan även innebära en känslomässig utmaning och det kan 

vara svårt att anpassa sig till sjukdomen. Sjukdomen kan, med dess potentiellt dödliga effekter, 

kännas skrämmande (Akman & Olgun, 2016; Carolan, Holman & Ferrari, 2014; Hörnsten et 

al., 2004). Personer med diabetes mellitus typ 2 kan vara rädda för att deras sociala liv ska 

påverkas av sjukdomen och att det ska bli svårare med relationer till andra människor. En del 

kan skämmas över sin sjukdom och välja att inte berätta om den för andra. (Carolan-Olah & 

Cassar, 2018; Islam, Biswas, Bhuiyan, Mustafa & Islam, 2017; Li et al., 2014). Andra kan 

uppleva att de inte har nog med kunskap om sin sjukdom (Akman & Olgun, 2016; Foss et al., 

2016). 

 

När en person lever med diabetes mellitus typ 2 kan det vara viktigt med stöd, både 

känslomässigt och informativt (Foss et al., 2016; Huang & Hung, 2007). Sjuksköterskans 

största kompetensområde är omvårdnad, vilket bland annat innebär att främja människors 

möjligheter att uppnå den största möjliga hälsan. Det innefattar att stödja och ge personen de 

bästa förutsättningarna (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Personer som lever med 

sjukdom kan ha olika förväntningar på sjuksköterskans stöd. Det kan röra sig om emotionellt-, 

informativt- eller praktiskt stöd (Norell Pejner, Ziegert & Kihlgren, 2015; Song et al., 2016). 

Ibland kan det dock upplevas som att det finnas skillnader mellan förväntningar och verklighet 

(Song et al., 2016). Men de personer som upplever sjuksköterskans stöd som något positivt kan 

bli stärkta i sin sjukdom (Isaksson, Hajdarevic, Abramsson, Stenvall & Hörnsten, 2015).  

 

En person som har diabetes typ 2 kan behöva göra en del livsstilsförändringar för att minska 

risken för komplikationer samt för att undvika att blodglukosnivån blir för hög eller för låg 

(Robertson, 2012; Rossaneis et al., 2017; Socialstyrelsen, 2017). Livsstilsförändringarna måste 

i regel följa med personen resten av livet (Robertson, 2012). I denna uppsats menas rökstopp, 

motion, viktkontroll och kostanpassning som livsstilsförändringar. Rökning påverkar bland 
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annat insulinsensitiviteten negativt (Maddatu, Anderson-Baucum & Evans-Molina, 2017) och 

bör därför undvikas. Motion har en positiv inverkan på blodsockret (Cloete, Mitchell & Morton, 

2017; Garza et al., 2017; Miyauchi et al., 2016) men även på livskvaliteten hos personerna som 

lever med sjukdomen (Myers et al., 2013). Viktkontroll är viktigt för att hålla blodsockervärdet 

stabilt (Cloete et al., 2017; Khazrai, Defeudis & Pozzilli, 2014). Även kosten bör anpassas efter 

sjukdomen (Cloete et al., 2017; Garza et al., 2017; Khazrai et al., 2014). Dessa 

livsstilsförändringar är något som en person kan utföra själv för sin diabetes och kan kallas 

egenvård. Egenvård vid kronisk sjukdom beskrivs av Miller, Lasiter, Bartlett Ellis och Buelow 

(2015) som en komplex och aktiv process som involverar en persons beteenden på många 

nivåer i personens liv. Dessa beteenden kan vara relaterade till följsamhet i behandling, 

symtomhantering och sociala situationer. Att hitta strategier för egenvård kan kräva stort 

engagemang av personen och kan medföra välmående i sjukdom.  

 

Vid olika sjukdomstillstånd som kräver livsstilsförändringar, som diabetes mellitus typ 2, kan 

det förekomma bristande följsamhet i egenvården (Akman & Olgun, 2016; Vermeire, 

Hearnshaw, Van Royen & Denekens, 2001). Eftersom att sjukdomen kräver mycket av den 

drabbade personen och att tidigare forskning visar att rekommenderade livsstilsförändringar 

kan vara svåra att utföra blev författarna intresserade av att undersöka upplevelser av 

livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2. Dessutom kan det som tidigare nämnt upplevas 

skrämmande att leva med denna sjukdom och dess följder. Därför kan ytterligare kunskap i 

området vara betydelsefull för att lyckas stötta en person med diabetes mellitus typ 2 i 

utförandet av livsstilsförändringar.  

 

Syftet var att beskriva vuxna personers upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus 

typ 2. 

 

Metod 
Eftersom studiens syfte fokuserar på personers upplevelser valdes en kvalitativ litteraturstudie 

med inifrånperspektiv. En litteraturstudie gör att kunskapen inom området kan sammanställas 

(Segesten, 2017, s. 108) och en kvalitativ metod används för att undersöka känslor, erfarenheter 

och beteenden hos personer inom ett område (Holloway & Wheeler, 2013, s. 3). Kvalitativ 

innehållsanalys valdes som analysmetod enligt Graneheim och Lundman (2004). 
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Litteratursökning 

Litteratursökning utfördes med nyckelord inom det aktuella området. Sökorden som valdes var 

breda och enkla termer, vilket är fördelaktigt vid sökning av kvalitativa artiklar (Flemming & 

Briggs, 2006). Söktermerna som användes var “Diabetes Mellitus type 2”, “self care”, “self-

management”, “life style”, “life changes” och “lifestyle changes”. Sökorden kombinerades ihop 

med AND och OR vid sökningen i databaser. Enligt Polit och Beck (2012, s. 99) kombineras 

sökorden ihop på detta sätt där AND används för att avgränsa en sökning till att gälla båda 

sökorden man kombinerat och OR används för att expandera sökningen till att det ena eller det 

andra sökordet som kombineras kan finnas med. Tre databaser användes vid litteratursökningen 

för att inte gå miste om relevant forskning, vilket beskrivs av Willman, Bahtsevani, Nilsson och 

Sandström (2016, s. 79). De databaser som valdes att använda var CINAHL, PubMed och 

psycINFO. Dessa databaser innehåller relevanta artiklar för omvårdnadsstudier (Karlsson, 

2012, s. 97–98).  

 

Inklusionskriterierna var kvalitativa vetenskapliga artiklar med ett inifrånperspektiv hos 

personer över 18 år med diabetes mellitus typ 2 som beskriver upplevelser av 

livsstilsförändringar. Artiklar som var publicerade för mer än 10 år sedan och som var på annat 

språk än engelska eller svenska exkluderades. I databaserna CINAHL och PsycINFO hade inga 

artiklar från år 2018 publicerats, därav blev begränsningen på de senaste 10 åren 2007–2017. I 

PubMed hade artiklar från år 2018 publicerats, därav blev 2008–2018 en begränsning. 

 

Litteratursökningen resulterade i totalt 211 stycken vetenskapliga artiklar. För att besluta vilka 

som skulle användas lästes samtliga abstrakt igenom av båda författarna för att få en uppfattning 

om studiernas innehåll och metoder. Artiklar som var fel typ av studie, fel typ av metod eller 

som inte svarade mot syftet exkluderades. Även artiklar som inte nådde inklusionskriterierna 

exkluderades. Efter att ha gjort detta kvarstod 21 stycken artiklar som alla svarade mot syfte 

och inklusionskriterier. Dessa artiklar lästes igenom i sin helhet av båda författarna för att 

säkerställa att de var relevanta att använda i analysen. Alla 21 artiklar var relevanta och valdes 

därför ut för kvalitetsgranskning. Litteratursökningen redovisas i tabell 1, tabell 2 och tabell 3.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning i PubMed 2018-01-18 
Syftet var att beskriva vuxna personers upplevelser av livsstilsförändringar vid 
diabetes mellitus typ 2  
 
Begränsningar: English language, publication date 2008 – 2018, Full text, adult: 19+ years 
Söknr 
 

*) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH 
 

Diabetes Mellitus, typ 2 89391  

2 MSH 
 

Self Care 22578  

3 MSH 
 

Self-Management 119  

4 MSH 
 

Life Style 79115  

5 FT 
 

Lifestyle Changes 21215  

6 FT 
 

Life Changes 191760  

7  
 

S2 OR S3 22681  

8  
 

S4 OR S5 OR S6 268987  

9  S1 AND S7 AND S8 112 12 
 

* MSH – MeSH-term, FT – fritextsökning. 
 
 

Tabell 2. Översikt av litteratursökning i CINAHL 2018-01-18 
Syftet var att beskriva vuxna personers upplevelser av livsstilsförändringar vid 
diabetes mellitus typ 2 
 
Begränsningar: English language, publication date 2007 – 2017, Peer Reviewed, all adults 
Söknr 
 

*) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 CH 
 

Diabetes Mellitus, typ 2 32330  

2 CH 
 

Self Care 33333  

3 FT 
 

Self-Management 8843  

4 CH 
 

Life Style 25425  

5 CT 
 

Lifestyle Changes 3482  

6 FT 
 

Life Changes 15350  
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Tabell 2 forts. Översikt av litteratursökning i CINAHL 2018-01-18 
Söknr 
 

*) Söktermer Antal träffar Antal valda 

7  
 

S2 OR S3 36686  

8  
 

S4 OR S5 OR S6 35447  

9  
 

S1 AND S7 AND S 8 35 4 
 

* CH – CINAHL Headings, FT – fritextsökning. 
 

Tabell 3. Översikt av litteratursökning i PsycINFO 2018-01-18 
Syftet var att beskriva vuxna personers upplevelser av livsstilsförändringar vid 
diabetes mellitus typ 2 
 
Begränsningar: Linked full text, references available, publication year 2007 – 2016, English 
language och adulthood (18 yrs & older) 
Söknr 
 

*) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT 
 

Diabetes Mellitus, typ 2 4811  

2 FT 
 

Self Care 19250  

3 TH 
 

Self-Management 13488  

4 TH 
 

Life Style 13134  

5 TH 
 

Lifestyle Changes 3756  

6 TH 
 

Life Changes 28995  

7  
 

S2 OR S3 29217  

8  
 

S4 OR S5 OR S6 44037  

9  
 

S1 AND S7 AND S8 64 5 

* FT – fritextsökning, TH – Thesaurus  
  

Kvalitetsgranskning av artiklar 

För att kvalitetsgranska de valda artiklarna har SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier 

(SBU, 2014) använts. Fokus vid kvalitetsgranskningen låg på syfte, etiskt resonemang, data- 

och analysmättnad samt överförbarheten. Varje enskild vetenskaplig artikel har granskats av 

båda författarna var för sig. Därefter granskades dem tillsammans och vid skiljaktigheter 

diskuterades kvalitetsgranskningen. Om det vid detta skede visade sig att de vetenskapliga 

artiklarna inte nådde kriterier kring att svara på vårt syfte exkluderades dem. Efter det valdes 
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de artiklar som enligt den sammansatta bedömningen och granskningen hade en låg 

vetenskaplig kvalitet bort. Totalt var det 6 stycken artiklar som exkluderades på grund av att de 

hade låg kvalitet eller inte svarade mot syftet. Artiklar med medel eller hög kvalitet 

inkluderades. På detta sätt främjas evidensstyrkan i den vetenskapliga data vi samlat in 

(Willman et al., 2016, s. 108). Efter att kvalitetsgranskningen var genomförd presenterades 

artiklarna och granskningen i en tabell vilket redovisas i tabell 4. Enligt Wallengren & 

Henricson (2012, s. 491) görs det för att tydligt kunna presentera kvaliteten på artiklarna. 

 
Tabell 4. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=15) 

Författare/ 
år 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, Medel, Låg) 

Bhattacharya 
(2012) 

Kvalitativ 31 Semi-
strukturerade 
intervjuer. 
Grounded Theory. 

Att tvivla förmåga 
att ändra livsstil. 
Livsstilsråd var 
opraktiska och 
okulturella. Tvivel 
angående 
tillgängligheten av 
socialt stöd. 
 

Medel. Tydligt 
syfte och relevant 
etiskt resonemang. 
Ej data- eller 
analysmättnad. 
Överförbart till 
liknande kontext. 

Brunk, Taylor, 
Clark, 
Williams och 
Cox (2017) 

Kvalitativ 9 Fokusgrupps-
intervju. 
Fenomenologisk 
analys. 

Bristande 
information och 
kunskap kring 
sjukdomen. Det 
finns 
motivationsfaktorer 
och hinder för att 
ändra livsstil. Ett 
personligt ansvar 
för att hantera 
sjukdomen. 
 

Medel. Tydligt 
syfte, något 
orelevant etiskt 
resonemang. 
Analysmättnad 
finns men ej 
datamättnad. Ej 
överförbart till 
liknande kontext. 

Burridge et al. 
(2015) 

Kvalitativ 30 Semi-
strukturerade 
intervjuer efter en 
RCT-studie. 
Tematisk analys. 

Skillnader mellan 
verklighet och 
rationell syn på 
livsstil vilket kunde 
leda till konflikter 
mellan värderingar 
och att leva med 
diabetes. 
  

Medel. Något 
otydligt syfte. 
Relevant etiskt 
resonemang Data- 
men ej 
analysmättnad. Ej 
överförbart. 

Jutterström, 
Isaksson, 
Sandström 
och Hörnsten 
(2012) 

Kvalitativ 18 Semi-
strukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Fyra vändpunkter i 
egenvården, att 
vara i en kamp 
mellan liv och död, 
vara vid ett vägskäl 
utan återvändo, att 
vara den som tar 
beslutet och 
påverkar resultatet. 
 

Hög. Tydligt syfte 
och relevant etiskt 
resonemang. Ej 
data- eller 
analysmättnad. 
God 
överförbarhet. 
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Tabell 4. Forts. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=15) 

Författare/ 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, Medel, 
Låg) 

Majeed-Ariss, 
Jackson, Knapp 
och Cheater 
(2015) 

Kvalitativ 15 Semi-
strukturerade 
intervjuer.  
Tematisk analys 

Upplevelser av 
förändrad självbild 
och identitet. 
Behovet av socialt 
stöd som även kan 
vara ett hinder. 
Egenvård är en 
pågående process. 
 

Hög. Tydligt 
syfte och 
relevant etiskt 
resonemang. 
Data- men ej 
analysmättnad. 
Överförbart till 
liknande 
kontext. 
  

Malpass, 
Andrews och 
Turner (2009) 

Kvalitativ 30 Djupintervjuer. 
Tematisk analys 

Gruppbaserade 
livsstilsförändringar 
uppmuntrar 
deltagare till 
förändring och gav 
en positiv syn på 
förändringarna.  

Medel. Något 
oklart syfte. 
Relevant etiskt 
resonemang. Ej 
data- eller 
analysmättnad. 
Överförbart till 
liknande 
kontext. 
 

Miller och 
Marolen (2012) 

Kvalitativ 11 Fokusgrupps-
intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Bristande 
motivation, 
rådgivning och 
tidsbrist leder till 
bristande fysisk 
aktivitet. Vikten av 
det egna ansvaret. 
 

Medel. Tydligt 
syfte och 
relevant etiskt 
resonemang. 
Ingen data- eller 
analysmättnad. 
Ej överförbart. 

Murrock, Taylor 
och Marino 
(2013) 

Kvalitativ 24 Fokusgrupps-
intervjuer 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Behov av 
individuell 
rådgivning och stöd 
för egenvård. Mer 
fokus bör riktas på 
livsstilsfaktorerna 
som ska ändras. 
 

Medel. Tydligt 
syfte och 
relevant etiskt 
resonemang. 
Ingen data- eller 
analysmättnad. 
Ej överförbart.  

Newton, 
Asimakopoulou 
och Scambler 
(2015) 

Kvalitativ 37 Semi-
strukturerade 
intervjuer.  
Tematisk 
analys. 

Oro kring sjukdom 
och en önskan att 
vara frisk och 
självständig. En 
vilja att förbättra 
livskvaliteten. 

Hög. Tydligt 
syfte och 
relevant etiskt 
resonemang. 
Data- men ej 
analysmättnad. 
Överförbart till 
liknande 
kontext. 
 

Rygg, Rise, 
Lomundal, 
Solberg och 
Steinsbekk 
(2010) 

Kvalitativ 22 Fokusgrupps-
intervjuer och 
semi-
strukturerade 
intervjuer. 
Systematisk 
textkondens-
ering.  

Praktiska 
svårigheter med 
livsstilen, oro inför 
sjukdomen och dess 
komplikationer 
samt brist på 
kontakt med andra 
personer med 
diabetes typ 2.  
 

Hög. Tydligt 
syfte och 
relevant etiskt 
resonemang. 
Data- men ej 
analysmättnad. 
Överförbart till 
liknande 
kontext. 
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Tabell 4. Forts. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=15) 

Författare/ 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, Medel, 
Låg) 

Sakraida och 
Robinson 
(2012) 

Kvalitativ 6 Fokusgrupps-
intervju och 
observation. 
Etnografisk analys. 

Betonar betydelsen 
av copingstrategier 
och socialt stöd 
samt lyfter vikten 
av socialt nätverk 
och rådgivning.  

Medel. Något 
otydligt syfte. 
Relevant etiskt 
resonemang. Ej 
data- eller 
analysmättnad. 
Överförbart till 
liknande kontext. 
  

Song, Lee och 
Shim (2010) 

Kvalitativ 24 Fokusgrupps-
intervju. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Flera aspekter som 
ålder, kultur, brist 
på självdisciplin 
och bristande 
förståelse 
påverkade 
egenvården. 
 

Medel. Tydligt 
syfte och relevant 
etiskt 
resonemang. Ej 
data- eller 
analysmättnad. 
Överförbart till 
liknande kontext.  
 

Suparee, 
McGee, Khan 
och 
Pinyopasakul 
(2015) 

Kvalitativ 33 Semi-strukturerade 
intervjuer. 
Grounded Theory. 

Diabetes sågs som 
en ständig stress 
och oro. Att hitta 
egna vägar i 
egenvården och att 
sträva mot ett 
normalt liv.  
 

Hög. Tydligt 
syfte och relevant 
etiskt 
resonemang. 
Data- och 
analysmättnad. Ej 
överförbart. 

Tanenbaum et 
al. (2015) 

Kvalitativ 14 Semi-strukturerade 
intervjuer.  
Grounded Theory. 

Att testa sig fram 
med olika 
livsstilsförändringar 
i sin sjukdom och 
utvärdera dessa. En 
vilja att normalisera 
livsstilen som följer 
diabetes så att den 
passar alla. 
 

Medel. Tydligt 
syfte och relevant 
etiskt 
resonemang. 
Data- men ej 
analysmättnad. Ej 
överförbart. 

Whitehead et al. 
(2017) 

Kvalitativ  27 Semi-strukturerade 
intervjuer efter en 
RCT-studie.  
Tematisk analys 

Behov av ökad 
kunskap kring 
egenvård och en 
ökad förståelse för 
det egna ansvaret.  
Reflektioner om 
utmaningen att 
upprätthålla 
livsstilsförändring-
ar. 
 

Hög. Tydligt 
syfte och relevant 
etiskt 
resonemang. Ej 
data- men 
analysmättnad. 
God 
överförbarhet. 

 

Analys 

Analysen inleddes med att materialet lästes igenom var för sig av båda författarna för att sedan 

tillsammans extrahera meningsenheter som svarade mot syftet. Eventuella skiljaktigheter 

diskuterades. Det totala antalet meningsenheter som plockades ut ur materialet var 258 stycken. 
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Dessa meningsenheter översattes till svenska och kondenserades. Kategoriseringen inleddes 

med att kategorisera samman de kondenserade meningsenheterna som hade gemensamt 

innehåll ihop till en preliminär kategori vilket blev 1–3 meningsenheter per kategori. Efter att 

ha utfört detta första steg blev det totala antalet kategorier 134 stycken. Samma procedur med 

att föra samman meningsenheter med gemensamheter utfördes fortsättningsvis i ytterligare fyra 

steg. Efter den andra kategoriseringen bildades 51 kategorier, efter den tredje 21 stycken, efter 

den fjärde 9 stycken och efter det slutliga kategoriseringssteget skapades 7 stycken kategorier. 

Vid resultatsammanställning uppmärksammandes att ytterligare kategorisering var nödvändigt 

vilket slutligen resulterade i 5 kategorier.  

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det beskrivna tillvägagångssättet en lämplig metod 

för att utföra kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys kan utföras med antingen 

en manifest eller latent ansats. Analysen utfördes utifrån en manifest ansats där data analyseras 

på ett beskrivande sätt utan tolkning. Viss tolkning kan dock alltid förekomma. Till en början 

bör texten läsas igenom i sin helhet upprepade gånger för att få en bild av informationen. Sedan 

extraheras meningsenheter ur originalkällan. En meningsenhet är en samling ord eller meningar 

med ett gemensamt centralt innehåll. Dessa meningsenheter bör kondenseras, vilket innebär att 

korta ner texten utan att tappa dess kärninnehåll. De kondenserade meningsenheterna delades 

vidare in i kategorier. Kategorier innebär den data med gemensamma nämnare. 

 

Resultat 
Analysen resulterade i 5 kategorier som redovisas i tabell 5. Kategoriernas innehåll beskrivs i 

brödtext och styrks av citat från originalkällan. 

 
Tabell 5. Översikt över slutkategorier (n=5) 
 
Kategori 

Behöva ta ansvar och kontroll 
 
Känna motivation och hälsa 
 
Önska förståelse och bekräftelse 
 
Kämpa med tvivel och utmaningar 
 
Vilja ha socialt stöd 
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Behöva ta ansvar och kontroll 

Deltagare i studier (Sakraida & Robinson, 2012; Tanenbaum et al., 2015) beskrev att de 

behövde göra ett val, antingen kontrollerades sjukdomen eller så kontrollerade sjukdomen dem. 

I flera studier (Burridge et al., 2015; Jutterström et al., 2012; Miller & Marolen, 2012; Newton 

et al., 2015; Song et al., 2010) berättade personer med diabetes mellitus typ 2 att det var upp 

till dem själva att ta ansvar för att genomföra livsstilsförändringar. En studie (Newton et al., 

2015) beskrev att de behövde ta ansvar på grund av brister i kontinuiteten i vården. Att ta 

beslutet att förändra kunde ses som en vändpunkt (Jutterström et al., 2012) som gav viljestyrka 

och självförtroende även om det kunde vara svårt (Brunk et al., 2017; Jutterström et al., 2012; 

Malpass et al., 2009; Song et al., 2010; Suparee et al., 2015; Tanenbaum et al., 2015; Whitehead 

et al., 2017).  

 
”When I found out I was diabetic my doctor said ”You have two choices. You can control it, or it can control 

you. I chose the first. And as long as I’m under reasonably good control it isn´t something that I really worry 

about every living, breathing moment of my life” (Sakraida & Robinson, 2012). 
 

I två studier (Burridge et al., 2015; Jutterström et al., 2012) beskrev deltagare att de behövde 

förstå allvaret med sin sjukdom. Det kunde ses som att lära sig leva ett nytt liv med en ny 

självidentitet (Bhattacharya, 2012; Burridge et al., 2015; Newton et al., 2015; Song et al., 2010; 

Tanenbaum et al., 2015). Studier (Newton et al., 2015; Song et al., 2010) visade att det var 

lättare att lyckas om livsstilsförändringar blev en vana där deltagare hittade egna metoder. Det 

beskrevs som att vilja göra sin del, prova alla alternativa vägar och göra mer än en 

livsstilsförändring för att känna att de gjort allt (Brunk et al., 2017; Malpass et al., 2009; 

Majeed-Ariss et al., 2015). För en del deltagare i studier (Brunk et al., 2017; Jutterström et al., 

2012) var det den egna viljan till förändring var avgörande för om livsstilsförändring skulle ske 

eller inte. De personer med diabetes mellitus typ 2 som inte hade svårigheter att införa 

livsstilsförändringar i vardagen upplevde det inte som märkvärdigt (Bhattacharya, 2012). 

 
"If it is in my power to lower my blood sugar and not take medicine, I will. With this information about food and 

exercise and everything (that we have been given), one has to do one's own part" (Brunk et al., 2017). 
 

”Changes? Are you kidding? It is like learning how to live all over again” (Bhattacharya, 2012). 
 

Deltagare i studier (Burridge et al., 2015; Jutterström et al., 2012; Malpass et al., 2009; Sakraida 

& Robinson, 2012; Tanenbaum et al., 2015) upplevde ett behov av att hitta balans mellan livet 
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och livsstilsförändringar för att kunna kontrollera sjukdomen. De upplevde en vilja att utföra 

förändringarna på ett sätt som gjorde att de kunde känna sig normala, vara oberoende av andra 

människor och som passade in i vardagslivet (Brunk et al., 2017; Jutterström et al., 2012; 

Newton et al., 2015). Att balansera kunskap om komplikationer med en önskan om att återgå 

till tidigare livsstilsbeteende kunde upplevas ångestladdat och kunde leda till att deltagare 

kompenserade fuskmåltider med att sköta livsstilen bättre efteråt (Malpass et al., 2009; Sakraida 

& Robinson, 2012; Song et al., 2010). En studie (Bhattacharya, 2012) beskrev en upplevd klyfta 

mellan rekommenderade livsstilsförändringar och sin kultur och traditioner vilket försvårade 

förmågan att ta kontroll över sin livsstil.  

 
”So the fact that my (blood) sugar went down to 6 was good, but the fact that it (eating healthily) made me 

miserable isn´t on is it? You have to live with this thing… there´s got to be a happy medium, by exercising and 

cutting out most of the (unhealthy diet) things” (Malpass et al., 2009). 
 

Känna motivation och hälsa 

Deltagare i flera studier (Brunk et al., 2017; Tanenbaum et al., 2015; Whitehead et al., 2017) 

beskrev att diagnosen diabetes mellitus typ 2 kunde upplevas som något positivt eftersom att 

det fick dem att fokusera på sin hälsa. Livsstilsförändringar kunde då ses som en behandling av 

sjukdomen (Burridge et al., 2015; Jutterström et al., 2012; Newton et al., 2015; Suparee et al., 

2015) och själva genomförandet kunde ge förbättrad hälsa och personliga fördelar (Brunk et 

al., 2017; Malpass et al., 2009). I flera studier (Brunk et al., 2017; Jutterström et al., 2012; 

Malpass et al., 2009; Suparee et al., 2015; Tanenbaum et al., 2015) beskrev personer med 

diabetes mellitus typ 2 att positiva effekter och förbättrade värden av livsstilsförändringar 

kunde vara uppmuntrande och leda till ökat välmående. Å andra sidan kunde avsaknaden av 

effekter och värden göra det svårt och frustrerande att fortsätta med livsstilsförändringar 

(Sakraida & Robinson, 2012; Whitehead et al., 2017). 

 
”Maybe it´s good that I was diabetic because it makes me go to the gym, it makes me exercise and eat the right 

things… Just because you’re not diabetic doesn´t mean that you don´t get clogged arteries and so forth. So 

maybe a diabetic diagnosis is good” (Tanenbaum et al., 2015). 
 

”I was pleased once I got the results. I knew I was doing something right… Once I found out what I was doing 

that worked, I stuck with it. You feel like you want to take wings and fly. You feel like, ”now I´ve arrived” 

(Tanenbaum et al., 2015). 
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Upplevelsen av motivation hade betydelse för förmågan att påbörja och bibehålla 

livsstilsförändringar för deltagare i flera studier (Bhattacharya, 2012; Burridge et al., 2015; 

Miller & Marolen, 2012; Rygg et al., 2010; Sakraida & Robinson, 2012; Song et al., 2010). 

Motivationen kunde komma genom att bestämma sig för att genomföra förändringar, att ha mål 

med förändringarna och även genom att uppleva goda effekter av livsstilsförändringar (Brunk 

et al., 2017; Burridge et al., 2015; Jutterström et al., 2012; Malpass et al., 2009; Song et al., 

2010; Tanenbaum et al., 2015). Personer med diabetes mellitus typ 2 beskrev i flera studier 

(Burridge et al., 2015; Jutterström et al., 2012; Newton et al., 2015; Suparee et al., 2015) att 

målen med livsstilsförändringar kunde vara att förbättra hälsa eller skapa välmående och 

livskvalitet. En studie (Bhattacharya, 2012) beskrev att bristande motivation kunde komma från 

deltagares tro att de kunde lägga sitt välmående i händerna på högre makter. 

 
”…for me, knowing how to prevent complications by self-management motivated my self-management” (Song 

et al., 2010 
 

Rädsla för framtiden och komplikationer beskrevs och viljan att förebygga detta uppmuntrade 

och motiverade personer med diabetes mellitus typ 2 till livsstilsförändring (Brunk et al., 2017; 

Jutterström et al., 2012; Malpass et al., 2009; Newton et al., 2015; Rygg et al., 2010; Suparee 

et al., 2015; Tanenbaum et al., 2015). Flera studier (Newton et al., 2015; Sakraida & Robinson, 

2012; Suparee et al., 2015) beskrev dock att deltagare kunde se förändringar som överflödiga 

då de inte trodde att komplikationer skulle drabba dem. Deltagare i en studie (Brunk et al., 

2017) beskrev att förebyggandet av att sjukdomen skulle drabba deras barn var motiverande. 

 
”I´m alright, healthy even… just wear and tear you´d expect, and if you stick at it (diet) you do not have no 

worries” (Newton et al., 2015). 
 

Önska förståelse och bekräftelse 

Studier (Brunk et al., 2017; Murrock et al., 2013; Rygg et al., 2010; Song et al., 2010; 

Tanenbaum et al., 2015) beskrev att deltagare önskade uppdaterad information och bekräftelse 

på att de gjorde rätt livsstilsförändringar. Det fanns en avsaknad av kunskap hos personer med 

diabetes mellitus typ 2 i studier (Murrock et al., 2013; Rygg et al., 2010) vilket kunde leda till 

en osäkerhet och att ny information kunde upplevas förvånande (Brunk et al., 2017; Rygg et 

al., 2010). Att tillämpa och anpassa information till sina egna behov kunde vara svårt (Murrock 

et al., 2013). Andra deltagare i studier (Malpass et al., 2009; Song et al., 2010; Suparee et al., 
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2015; Whitehead et al., 2017) upplevde dock en god medvetenhet och kunskap kring 

livsstilsförändringars betydelse. Både det och tidigare erfarenheter kunde upplevas stärkande 

(Brunk et al., 2017; Majeed-Ariss et al., 2015; Murrock et al., 2013; Newton et al., 2015; Song 

et al. 2010). 

 
”I need confirmation that I am on the right track, and to know what is right instead of what I think is right (…) I 

would like to know what to eat without feeling guilty” (Rygg et al., 2010). 
 
”Understanding diabetes and the consequences if you don´t do anything about your diabetes” (Whitehead et al., 

2017). 
 

Kämpa med tvivel och utmaningar 

Deltagare i studier (Bhattacharya, 2012; Burridge et al., 2015; Majeed-Ariss et al., 2015) 

beskrev en känsla av tvivel kring livsstilsförändringar. Det kunde röra sig om tvivel kring sin 

egen förmåga att utföra förändringar (Bhattacharya, 2012; Majeed-Ariss et al., 2015; Newton 

et al., 2015) eller tvivel kring om livsstilsförändringar hade några positiva effekter 

(Bhattacharya, 2012). Detta kunde leda till känslor av stress och rädsla för att misslyckas 

(Bhattacharya, 2012; Suparee et al., 2015). Personer med diabetes mellitus typ 2 i studier 

(Bhattacharya, 2012; Brunk et al., 2017; Malpass et al., 2009; Miller & Marolen, 2012; Murrock 

et al., 2013; Rygg et al., 2010; Song et al., 2010; Suparee et al., 2015; Whitehead et al., 2017) 

beskrev utmaningar gällande praktiska problem med förändringar. Livsstilsförändringar kunde 

upplevas som en förlust från det vanliga livet och en ständig påminnelse om att sjukdomen inte 

går att bota (Burridge et al., 2015; Murrock et al., 2013; Suparee et al., 2015; Whitehead et al., 

2017). En studie (Malpass et al., 2009) beskrev att det kunde vara svårt att fokusera på vikt och 

kost om tidigare ätstörningsproblematik hade förekommit. Deltagare i en studie (Majeed-Ariss 

et al., 2015) beskrev att de trots utmaningar som följer med livsstilsförändringar upplevde att 

det var fullt möjligt att lyckas utföra förändring. 

 
”I think the hardest thing is to get used to the change in taste… There are foods that we are not used to (eating) 

and may seem bland or sour but if we start eating these (foods) daily we will get used to the taste” (Brunk et al., 

2017). 

 
”By the time I get home, I’m tired, I’ve become really lazy and will go to get take-away, and I know that’s not 

the best thing but sometimes it’s the easiest way out for us” (Burridge et al., 2015). 
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Vilja ha socialt stöd 

I flera studier (Burridge et al., 2015; Jutterström et al., 2012; Miller & Marolen, 2012; Murrock 

et al., 2013; Rygg et al., 2010; Sakraida & Robinson, 2012; Song et al., 2010) nämndes socialt 

stöd som något uppskattande av deltagare. Det fanns ett behov av stöd för att påbörja och 

fortsätta med livsstilsförändringar samt för att få hjälp med beslut i vardagen (Jutterström et al., 

2012; Murrock et al., 2013; Song et al., 2010). Familjemedlemmar kunde ses som 

inspirationskälla till att genomföra livsstilsförändringar av personer med diabetes mellitus typ 

2 i studier (Jutterström et al., 2012; Miller & Marolen, 2012; Sakraida & Robinson, 2012). 

Deltagare i en studie (Sakraida & Robinson, 2012) beskrev dock att familjens stöd kunde 

upplevas nitiskt och deltagare i en annan studie (Bhattacharya, 2012) beskrev en oro inför att 

bli behandlad som kroniskt sjuk av familjen. Deltagare studier beskrev varierande stöd från 

hälso- och sjukvårdspersonal (Malpass et al., 2009; Murrock et al., 2013; Suparee et al., 2015). 

 
”my wife was like that when this all started. You know, like, ”what are you doing? You can only have this 

much”. That was a trial. I mean it was dinner. I need to eat. We worked through it together. My wife is rock solid 

for me. She is the one that keeps me going and my inspiration to behave (in this) regard” (Sakraida & Robinson, 

2012). 
Deltagare i studier (Bhattacharya, 2012; Majeed-Ariss et al., 2015; Murrock et al., 2013; Rygg 

et al., 2010; Sakraida & Robinson, 2012; Suparee et al., 2015) upplevde det särskilt 

problematiskt att tillämpa livsstilsförändringar på sociala tillställningar eftersom att det kunde 

framkalla känslor som stress, självömkan och svaghet. Personer med diabetes mellitus typ 2 

beskrev i studier (Burridge et al., 2015; Rygg et al., 2010; Sakraida & Robinson, 2012) att de 

även kunde bli påverkade av andra personers negativa inställningar till livsstilen och 

avsaknaden av deras stöd. En studie (Sakraida & Robinson, 2012) beskrev hur deltagare kunde 

känna svårigheter kring livsstilsförändringar på jobbet eftersom att de inte fick stöd av 

arbetskamrater samt svårigheter kring att dejta på grund av sociala förväntningar. 

 
”It is about social gatherings (…) I get so many comments on my diabetes, so it gets a bit annoying sometimes. 

They often say: I don’t have anything for you; would you like a rye crisp? No, I want a piece of cake. Because, 

you know, I can have one. It bothers me. I have had this for several years now and people have become (…) I 

barely want to go out anymore and I think that’s kind of stupid” (Rygg et al., 2010). 
 

Personer med diabetes mellitus typ 2 beskrev i flera studier (Bhattacharya, 2012; Majeed-Ariss 

et al., 2015; Murrock et al., 2013; Rygg et al., 2010) att de upplevde sina egna livsstilsbehov 

som separata från familjens vilket kunde leva till svårigheter med att kombinera 
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livsstilsförändringar med familjens livsstil. Det kunde leda till en oro kring hur familjen skulle 

uppfatta deras livsstil (Majeed-Ariss et al., 2015). Andra deltagare i studier (Majeed-Ariss et 

al., 2015; Murrock et al., 2013; Rygg et al., 2010) beskrev att livsstilsförändringar upplevdes 

svårare när de hade små barn och tonåringar. Det var även svårt att kombinera livsstilen med 

sina roller som mamma, fru eller vän (Majeed-Ariss et al., 2015). 

 
”It’s hard for me to, um like I said I’ve got 3 teenagers at home. So they, you know, want to eat any and 

everything. When I cook it’s hard for me, you know, um, to, count carbs. Cause they’re like Mom, this is nasty” 

(Murrock et al., 2013). 
 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva vuxna personers upplevelser av livsstilsförändringar vid 

diabetes mellitus typ 2. Analysen resulterade i fem kategorier; Behöva ta ansvar och kontroll, 

Känna motivation och hälsa, Önska förståelse och bekräftelse, Kämpa med tvivel och 

utmaningar och Vilja ha socialt stöd. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att deltagare upplevde att de själva hade ansvaret över att ta kontroll över 

livsstilsförändringar. I en studie av Lindh, Jörgensen, Lohm och Lagging (2011) om hur 

personer med diabetes mellitus typ 2 uppfattar kontakten med hälso- och sjukvården ansåg 

nästan alla deltagare med diabetes mellitus typ 2 att de hade fullt eller delvis fullt ansvar över 

sin egenvård. Upplevelsen av att kunna ta ansvar och ta hand om sig själv kan påverkas av ett 

flertal aspekter enligt Benavides-Vaello och Brown (2016) vilket beskrivs i deras studie om 

sociokulturella aspekter kring diabetes mellitus typ 2. En aspekt var viljan att undvika stress 

och obalans i sin sjukdomshantering. I vårt resultat framkom även att deltagares vilja hade 

inverkan på huruvida de tog ansvar över livsstilen. Genom att se sin situation ur ett positivt 

perspektiv kunde det vara lättare att acceptera sitt tillstånd och lära sig att leva med förändringar 

som följer med den enligt en studie av Kato et al. (2016) som studerar upplevelser av 

stigmatisering hos personer med diabetes mellitus typ 2. Att acceptera och se positivt på sitt 

tillstånd kan tänkas leda till ökad viljekraft och därmed ökad vilja till ansvarstagande kring 

livsstilsförändringar.  

 

Att få en sjukdomsdiagnos där förändring krävs kan innebära att den drabbade genomgår en 

transition. Kralik, Visentin och Van Loon (2006) beskriver att transition uppkommer när en 
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persons verklighet störs och personen tvingas till förändring. Personen måste då konstruera en 

ny verklighet. För att uppnå en lyckad transition kan medvetenhet och engagemang kring 

förändringen behövas. Kindarara, McEwen, Crist och Loescher (2017) beskriver i sin studie 

om erfarenheter av transition vid egenvård av diabetes mellitus typ 2 att det är viktigt att hälso- 

och sjukvårdspersonal har förståelse för transitionsprocessen. I vårt resultat framkom 

varierande erfarenheter av hälso- och sjukvårdspersonalens stöd. Därför kan det vara extra 

viktigt att lyfta hur sjuksköterskans förståelse och engagemang kring transition kan ha betydelse 

för huruvida personen med diabetes mellitus typ 2 känner att den kan acceptera sin nya 

verklighet och ta ansvar för att hitta nya vanor och vägar i sin vardag. Men beroende på den 

unika personens behov kan sjuksköterskans stöd variera från person till person. 

 

Resultatet visade att upplevelsen av hälsa och motivation var betydelsefull för 

livsstilsförändringar. Även Ahola och Groop (2013) beskriver motivationen som avgörande i 

deras studie om barriärer för diabetesegenvård. Upplevelsen av motivation kan bland annat 

härledas till att känna engagemang till livsstilsförändringar, vilket beskrivs i en studie av 

Hansen, Landstad, Hellzén och Svebak (2010) som handlar om faktorer som motiverar till 

livsstilsförändringar hos personer med nedsatt glukostolerans. Enligt vårt resultat framkom 

upplevelser av uppmuntran och engagemang efter att deltagare sett positiva resultat. Detta 

styrks av Buchmann, Wermeling, Lucius-Hoene och Himmel (2015) som beskriver en känsla 

av förstärkning efter uppnått resultat i sin studie om att skapa förståelse för personer med 

diabetes mellitus typ 2 och deras känslor. Linmans, Knottnerus och Spigt (2015) har studerat 

hur motiverade personer med diabetes mellitus typ 2 är till livsstilsförändringar. Resultatet 

visade att 71% av deltagarna i studien var motiverade till att genomföra livsstilsförändringar.  

 

Motivation och hälsa i sjukdom kan främjas av empowerment. I ett sådant perspektiv blir 

personen stärkt i sina möjligheter kring sjukdom och egenvård. Då kan självförtroende, 

livskvalitet och autonomi främjas. En person med diabetes mellitus typ 2 kan stärka 

empowerment med hjälp av hälso- och sjukvårdspersonal då de kan stödja personen i sin tro på 

sig själv (Bravo et al., 2015). Att tro på sig själv kan troligt leda till en ökad motivation och 

känsla av hälsa i utförandet av livsstilsförändring. I en studie av Miller, Headings, Peyrot och 

Nagaraja (2012) som handlar om målsättningens påverkan på beteendeförändringar hos 

personer med diabetes mellitus typ 2 beskrivs att ett sätt att skapa motivation till 

livsstilsförändringar kunde vara att sätta upp mål med sina förändringar. Detta kan troligtvis 

vara ett sätt för sjuksköterskan att hjälpa en person med diabetes mellitus typ 2 att bli motiverad, 
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genom att personen får hjälp att sätta mål med livsstilsförändringar utifrån sina egna 

förutsättningar och därmed finna motivation i sjukdom. Något som enligt vårt resultat var av 

betydelse för hälsa i sjukdom. 

 

Att vilja få ökad förståelse och bekräftelse beskrevs i vårt resultat och det framkom att det fanns 

en avsaknad av detta. I en studie av Lindh et al. (2011) framkom att en tredjedel av deltagarna 

upplevde att de inte fått tillräcklig utbildning i diabetes och egenvård av hälso- och sjukvården. 

Detta kan jämföras med Nunes, Rego och Nunes (2016) studie om svårigheter med 

livsstilsförändringar hos personer som haft hjärtinfarkt, där 75% av deltagarna ansåg att de fått 

tillräcklig information från hälso- och sjukvården. Av detta resultat kan slutsats dras kring att 

förbättringspotential finns inom diabetesvården. Upplevelsen av begränsad förståelse för sin 

egenvård beskriver även Sapkota, Brien, Gwynn, Flood och Aslani (2017) i sin studie om 

personers upplevelser av vikten av kostförändringar och kulturella aspekter av det. De beskrev 

även att information och förståelse kan öka insikten kring vikten av livsstilsförändringar.  

 

Enligt Ahola och Groop (2013) ökar risken att inte utföra livsstilsförändringar om personen 

med diabetes mellitus typ 2 inte har förståelse för vikten av dem. Att använda ett personcentrerat 

förhållningssätt i information och utbildning kan öka personens förståelse och samarbetet 

mellan personen och hälso- och sjukvårdspersonal kan stärkas (Mulder, Lokhorst, Rutten & 

van Woerkum, 2015). Enligt en studie av Williams, Walker, Smalls, Hill och Egede (2016) om 

förhållandet mellan personcentrerad vård, blodsockerkontroll, egenvård och livskvalitet hos 

vuxna med typ 2 diabetes kan dessutom livskvaliteten ökas hos personer med diabetes mellitus 

typ 2 genom att de blir bemötta med ett personcentrerat sätt av hälso- och sjukvården. 

Personcentrerad vård är ett förhållningssätt som betonar vikten av att se personen bakom 

sjukdomen och på så sätt göra personen delaktig i sin vård. Det kan göra att personer lättare 

kan identifiera resurser som främjar sjukdomshantering (Ekman et al., 2011). Ett sådant 

förhållningssätt hade troligt kunnat främja delaktigheten för deltagare i vårt resultat där 

deltagare kunnat ta in information på ett sätt som gjorde den lättare att tillämpa individuellt. 

Dessutom hade delaktighet i diabetesegenvården även kunnat underlätta möjligheten att få 

bekräftelse på att deltagare i vårt resultat gjorde rätt livsstilsförändringar. Detta i sig kan leda 

till att underlätta hanteringen av livsstilsförändringar hos personer med diabetes mellitus typ 2. 

 

Deltagare i vårt resultat beskrev olika upplevelser av tvivel och utmaningar kring 

livsstilsförändringar. Bland annat beskrev dem att de ständigt blev påminda om att deras 
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sjukdom inte går att bota vilket gjorde det utmanande att upprätthålla livsstilsförändring. 

Alzubaidi, Mc Namara och Browning (2017) beskriver i sin studie om en ny modell för 

egenvårdsstöd att diagnosen diabetes mellitus typ 2 kan upplevas som en svårighet utan lösning 

som minskade livskvaliteten vilket kunde påverka attityden mot livsstilsförändringar negativt. 

Vidare deltagare i vårt resultat beskrev att det fanns tvivel på deras egna förmåga att utföra 

livsstilsförändringar. Alzubaidi et al. (2017) beskriver en liknande aspekt där en maktlöshet 

kring livsstilsförändringar upplevs som överväldigande.  

 

Även kring dessa tvivel och utmaningar kan ett personcentrerat förhållningssätt från 

sjuksköterskan underlätta. Personer som lever med sjukdom som diabetes mellitus typ 2 kan 

ibland uppfatta hälso- och sjukvårdens stöd som enbart medicinskt där de ska behandlas och 

botas (Ekman et al., 2011; Sohail, Yasin & Ahmad, 2018). Det riktas då lite fokus på personen 

bakom sjukdomen. Genom att deltagare får möjlighet att berätta om sina känslor och tankar för 

sjuksköterskan kan det ge insikt i att den unika personens erfarenheter och känslor vilket är 

viktiga aspekter i den fortsatta vården och för livsstilsförändringar. Då kan även personens 

resurser synliggöras och främjas (Ekman et al., 2011). Deltagare i vårt resultat hade kunnat bli 

mer medvetna kring sina egna resurser om de genom ett personcentrerat förhållningssätt fått 

beskriva sina egna unika situationer för en sjuksköterska.  

 

I vårt resultat framkom att deltagare önskade socialt stöd och detta i sig kunde leda till en ökad 

vilja att utföra livsstilsförändringar. I en studie av Rosland et al. (2014) om förhållandet mellan 

socialt stöd och egenvård framkom att ett starkt socialt stöd var signifikant med att i hög grad 

utföra livsstilsförändringar. Familjen kunde ses som en stor källa för stöd och deras delaktighet 

i livsstilsförändringar ansågs viktig enligt Benavides-Vaello och Brown (2016). Trots det 

upplevde personer med diabetes mellitus typ 2 att familjemedlemmar inte anpassade sina 

levnadsvanor efter diabeteslivsstilen. Detta beskrivs i Ahola och Groop (2013) där endast 13 % 

angav att familjen ändrat sina levnadsvanor i relation till sjukdomen. I vårt resultat beskrevs 

olika sociala tillställningar och samspel som utmanande miljöer för livsstilsförändringar, vilket 

även Kato et al. (2016) beskriver. Utmaningar kring detta kunde bero på bristande självdisciplin 

eller rädsla för stigmatisering. För att undvika stigmatisering valde en del personer att inte delta 

i sociala tillställningar (Benavides-Vaello & Brown, 2016).  

 

Socialt stöd har betydelse för tidigare nämnda transitionsprocess. Att finna sig i den nya 

verkligheten kan alltså stödjas med hjälp av personer i sin omgivning. Dock kan personer som 
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saknar socialt stöd ha svårare att acceptera och finna sig själva i den nya verkligheten (Kralik 

et al., 2006). Detta kan kopplas till vårt resultat då deltagare beskrev vikten av att ha socialt 

stöd i sin kamp med livsstilsförändringar. I vårt resultat betonades även att socialt stöd kan 

komma från hälso- och sjukvården men att en del deltagare var missnöjda med stödet därifrån. 

Enligt McGloin, Timmins, Coates och Boore (2014) kan elektroniskt stöd från sjuksköterskan 

vara ett effektivt sätt att få personer med diabetes mellitus typ 2 att känna sig trygga. Detta 

kunde bero på att stödet var lättillgängligt men ändå fick personen att känna sig självständig. 

Denna omvårdnadsintervention hade kunnat underlätta tillgängligheten på stöd från 

sjuksköterskan för personer med diabetes mellitus typ 2.  

 

Metoddiskussion 

Enligt Bengtsson (2016) kan en kvalitativ studies trovärdighet diskuteras utifrån begreppen 

tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet. I denna studie hanterades 

tillförlitligheten genom att båda författarna läste all data var för sig för att sedan diskutera 

eventuella skiljaktigheter. Efter att ha plockat ut meningsenheter gick författarna tillbaka till 

originalkällan för att säkerställa att ingen relevant data gått förlorad. Enligt Bengtsson (2016) 

syftar tillförlitligheten till forskningsprocessen och handlar om hur data och dataanalysen 

hanteras för att undvika att relevant data exkluderas. Pålitlighet skapades genom att alla steg i 

analysprocessen dokumenterades tydligt för att kunna gå tillbaka till föregående steg i 

analysprocessen om det var nödvändigt. Då ingen av författarna hade tidigare erfarenhet av att 

tydligt dokumentera analysprocesser kan det ha påverkat hur tydlig och systematisk den blev. 

Dock utfördes den på ett så tydligt sätt som möjligt utifrån de förutsättningar som fanns. För att 

skapa pålitlighet beskriver Bengtsson (2016) att författarna behöver hålla reda på besluten som 

tas i analysprocessen. För att stärka överförbarheten inkluderades endast vetenskapliga artiklar 

som var publicerade senare än 10 år bakåt i tiden. På så sätt kunde den senaste evidensen 

studeras. Dock är det möjligt att överförbarheten hade kunnat stärkas ytterligare genom att 

endast inkludera ännu nyare forskning, exempelvis forskning från de senaste 5 åren. Detta på 

grund av att det är ett aktuellt ämne där mycket forskning verkar bedrivas. Överförbarheten 

kunde även styrkas genom att de inkluderade artiklarna studerar vårt syfte i många olika kontext 

vilket kan tänkas ge en bredd i resultatet. Detta kan dock även ses som en svaghet, då det blir 

svårare att generalisera till endast en kontext. Enligt Bengtsson (2016) handlar överförbarhet 

om huruvida resultatet kan överföras till andra sammanhang. För att vara objektiv till data 

valdes en manifest ansats vilket innebär att författarna beskriver resultatet utan att tolka för att 

stärka bekräftbarheten. Även om en manifest ansats valdes kan författarnas förförståelse 
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påverka analysprocessen och hur resultatet beskrivs. I kvalitetsgranskningen av de inkluderade 

vetenskapliga artiklarna användes författarnas subjektiva bedömning för att bedöma kvaliteten 

vilken kan ha påverkat bedömningen av artiklarna. Bekräftbarhet syftar enligt Bengtsson (2016) 

till att författarna är objektiva till data. Tillsammans bildar dessa fyra begrepp en bild av 

trovärdigheten i studien. 

 

Slutsats 

Det egna ansvaret har betydelse för utförandet av livsstilsförändringar hos personer med 

diabetes mellitus typ 2. Sjukdomen kan medföra att personen måste göra en stor förändring i 

sitt liv och det finns möjligheter att förbättra sjuksköterskans stöd kring detta men också kring 

information och rådgivning då detta är något som enligt vårt resultat saknades. En ökad 

förståelse hos personer med diabetes mellitus typ 2 för livsstilsförändringar kan även minska 

de tvivel de kan känna inför förändring. Att se livsstilsförändringar som en investering i sin 

hälsa istället för ett måste kan vara underlättande och stärkande för personerna som lever med 

sjukdomen. En person som lever med diabetes mellitus typ 2 och behöver utföra 

livsstilsförändring är i behov av olika typer av stöd för att lyckas. Dels kan det vara stöd från 

närstående men även från hälso- och sjukvården. För sjuksköterskan kan stödet ges genom att 

använda ett personcentrerat förhållningssätt och göra personen delaktig i sin vård men även 

genom att öka tillgängligheten, förslagsvis genom elektroniskt stöd. Vad som upplevs saknas 

inom detta forskningsområde är fördjupningar kring hur sjuksköterskan praktiskt kan arbeta för 

att stödja och stärka personer med diabetes mellitus typ 2 i utförandet av livsstilsförändringar. 

Vårt resultat kan användas för att få en djupare förståelse för dessa personers upplevelser av 

livsstilsförändringar och dess utmaningar. 
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