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Sammanfattning   

Syfte Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av förändring av 

kostvanor som en del av behandlingen hos personer med diabetes typ två. Syftet var 

också att granska vilka personer som ingår i undersökningsgruppen.   

Metod Beskrivande litteraturstudie. 18 vetenskapliga artiklar står till grund för 

resultatet i denna litteraturstudie.  

Huvudresultat Det som framkom i resultatet var att personer med diabetes typ två hade 

både positiva och negativa upplevelser och känslor till kostomställningen. De svåraste 

situationerna var vid sociala sammanhang. Begränsningar var den upplevelse som 

nämndes flest gånger och att stöd från familj behövdes för att en framgångsrik 

kostförändring skulle kunna genomföras. Information var viktigt för hur väl deltagarna 

skulle lyckas med att förändra kosten, en del hade bra upplevelser av informationen från 

vården och andra hade sämre upplevelser.  

Slutsats Det finns inre och yttre faktorer som påverkar och har betydelse för hur 

personer med diabetes typ två upplever förändring i kosten.  

För att personer med diabetes typ två ska lyckas förändra kosten krävs stöd från familj, 

hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården bör vara lyhörd på hur personen upplever 

förändring i kosten samt se till deras individuella behov.  
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Abstract 

Aim The aim in this literature study was to describe the experience of changing the diet 

habits as a part of the medical treatment of people with diabetes type two. The purpose 

is also to examine which persons how are part of the research groups. 

Method A descriptive literature study, 18 articles was the basis for the result.  

Main result The result in this study was that people with type 2 diabetes had both 

positive and negative experiences and feelings about the diet. The most difficult 

situations were in social contexts. Restrictions were the experience mentioned the most 

times and that family support was needed in order for a successful dietary change. 

Information was important for how well the participants would manage to change their 

diet, some had good experiences from the information from the care and others had 

worse experiences. 

Conclusion There are internal and external factors that affect and are important for how 

people with diabetes type two experience changes in diet. 

If people with diabetes type two will succeed in changing their diet they need support 

from family and medical- healthcare. Medical- healthcare should be sensitive to how the 

persons experiences dietary changes and their individual needs. 
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1. Introduktion   
 

1.1 Diabetes     

Globalt sett fördubblades antalet personer med diabetes från år 1980 till 2014. I de länder där 

det fanns flest låg- eller medelinkomsttagare ökade diabetes snabbare än i länder med 

höginkomsttagare. År 2012 dog 1.5 miljoner människor orsakad av diabetes, data separerar 

inte mellan diabetes typ ett och typ två, dock drabbas inte längre bara äldre av diabetes typ två 

utan den etablerar sig även i yngre åldrar. Det finns flera olika faktorer som kan 

orsaka/påverka diabetes typ två dessa faktorer är bland annat genetik, etnicitet, familje-

historik, ålder, övervikt, ohälsosam kost, fysisk inaktivitet och rökning ökar risken. Diabetes 

kan resultera i livslång medicinering samt vård för komplikationer av sjukdomen, vilket leder 

till ökade samhällskostnader (World Health Organization 2016).   

I Sverige idag lever ca 300 000 människor med diabetes typ två. Diabetes delas idag upp i två 

olika huvudgrupper typ ett och typ två. Det som händer vid diabetes typ två är att de 

insulinberoende vävnaderna blir resistenta för insulinet. Vid diabetes typ ett minskar 

betacellerna i antal som är de celler som producerar insulin i bukspottkörteln vilket gör att det 

blir brist på insulin vilket även händer över tid vid diabetes typ två (Ericson & Ericson 2012). 

Sjukdomar i bukspottkörteln kan orsaka diabetes, betacellerna kan även bli förstörda av 

infektioner som kan orsaka diabetes. Det finns flera olika typer av diabetes bland annat 

Maturity onset diabetes of the young (MODY) som är en form av diabetes typ två. Den är till 

stor del ärftlig och orsakas på grund av en mutation i en gen och symtomen uppkommer före 

25 års ålder (Mosand & Stubberud 2011). Ny forskning delar in diabetes i fem olika grupper, 

mellan dem finns det skillnader i förutsättningar för vård och egenvård (Ahlqvist et.al 2018).   

Enligt Socialstyrelsen (2015) ska diabetesvården vara individanpassad, varje dag behöver 

denna grupp av människor fatta beslut och göra val som kan påverka deras hälsa och därför är 

det viktigt att sjuksköterskan ger dessa människor det underlag de behöver för att fatta bra 

beslut som kan handla om kost och motion. Diabetesvården strävar efter att personalen som 

jobbar med människor som har diabetes ingår i diabetesteam vilket underlättar bedömningar, 

identifiering av problem, hitta lösningar och erbjuda god egenvård. Sjuksköterskor har en 

central roll i diabetesteamet de ska hjälpa patienten att må så bra som möjligt trots sin 

sjukdom. 
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 Följsamheten påverkas även av personens sjukdomsinsikt och hur stor kunskap de har om sin 

sjukdom vilket gör att sjukvården och sjuksköterskan har en viktig roll (Kugbey, Asante & 

Adulai 2017).   

Lundberg och Thrakul (2011) lyfter att följsamheten påverkas av personens olika villkor i 

livet som till exempel traditioner, religion eller ekonomi. För att kunna lyckas i 

livsstilsförändringar och hålla sig till dessa behöver sjukvården anpassa informationen till 

personerna och deras vardag. Familjerna behöver involveras och informeras för att förändra 

livsstilen och att den förändringen ska kunna kvarstå.    

1.2 Livsstil   

Enligt WHO (2016) kan det behövas intensiva insatser på individnivå för att förbättra kost 

och fysisk aktivitet så att personer som ligger i riskzon kan förhindra eller fördröja 

utvecklingen av diabetes typ två. Problemet måste mötas globalt vilket innebär att titta på 

riskfaktorerna för diabetes såsom övervikt, fetma, fysisk inaktivitet och ohälsosamma 

kostvanor hos allmänheten. Genom att personer med diabetes typ två tar sitt ansvar 

tillsammans med sjukvården och förändrar sina kostvanor och börjar motionera skulle detta 

globala problem kunna minska (WHO 2016). Det finns flera riskfaktorer i kosten som är bra 

att ha kunskap om som bland annat bearbetat kött (Elinder, Hakimi, Lager & Patterson 2017). 

Vanor sätts tillsammans med familjen och för att personer med diabetes typ två ska kunna 

förändra sina vanor och lyckats måste personens familj vara delaktig. Familjen kan stärka 

varandra men också uppmuntra till dåliga vanor (Pyatak, Florindez, Peters & Weigensberg 

2014).     

Stress är särskilt skadligt vid kostförändringar på grund av att höga stressnivåer avleder 

prioriteringen från att hantera kosten. En stressig vardag kan bli ett hinder för att kunna äta 

hälsosamt. Diabetessjukdomen i sig eller rädslan för komplikationer kan vara en orsak till 

stress (Vanstone et al. 2016).   

Personer med sämre ekonomi kan lyckas bättre i längden att förändra sin livsstil om partnern 

involveras i livsstilsförändringen. Ett sätt för familjen att bli involverad kan betyda att 

partnern får information om exempelvis kost (Vissenberg et al. 2017).   

 Familjen har en stor betydelse när en diabetiker ändrar sin kost. Att ändra sin kost handlar om 

att införa nya rutiner i hushållet men det handlar även om resurser. Familjemedlemmarna kan 

vara ett stöd både socialt och känslomässigt särskilt om familjemedlemmarna fått utbildning i 

vilka behov och krav en diabetiker har vad gäller kosten. Det kan vara svårt att etablera en ny 
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kost i en familj. Det är svårare för kvinnor i familjer att vara diabetiker eftersom de lättare 

“offrar” sina måltider för att tillgodose familjens behov (Vanstone et al. 2017).    

Enligt Breen et al. (2016) påverkade familjemedlemmarna och vänner både positiv och 

negativ beteendet hos personer med diabetes typ två. En del makar var till hjälp för att stödja 

deltagarna att göra hälsosamma val eller hjälpte till med kontrollstrategier. 

1.3 Kostrekommendationer för personer med diabetes typ två   

Enligt WHO (2016) finns det olika riktlinjer för kosthantering vid diabetes typ två. Det alla 

kostrekommendationer har gemensamt är att personer med diabetes typ två ska äta en 

lågkalorikost samt äta omättade fetter. 

 Enligt Mosand och Stubberud (2011) rekommenderas diabetiker att äta mindre socker och 

fett men utöver det ska kosten vara snarlik den kost de åt innan de insjuknade. I dagens läge 

ska begreppet diabeteskost undvikas och istället ska begreppet sund kost användas. Det som 

rekommenderas är främst långsamma kolhydrater och fibrer. Socker som finns i frukt och 

mjölk går direkt ut i blodet om det äts enskilt, äts det tillsammans i en måltid stiger inte 

blodsockret lika fort. Dessa sockerarter är snabba kolhydrater och en diabetiker ska äta 

mindre än en fjärdedel av detta per dag. För mycket fett leder till att maten blir energirik 

vilket i sin tur kan påverka insulinet. Mättat fett och transfetter ökar risken för 

hjärtkärlsjukdomar.    

 Men det är inte bara vad en diabetiker äter som spelar roll, utan även tidpunkten för måltiden, 

sammansättning och storleken på portionerna som är av betydelse. Personer med diabetes typ 

två måste få information om hur de olika livsmedlen påverkar glukosvärdena för att de ska få 

en möjlighet till att kunna anpassa måltider och insulindoser (Mosand & Stubberud 2011).  

1.4 Information  

Den information och handledning som personer med diabetes typ två får i början av sin 

sjukdom blir en grund för hur personen hanterar situationer i framtiden. Oavsett om 

sjukdomen är ny upptäckt eller en gammal är det viktigt att uppdatera kunskapen till 

personen. Målet med att ge information och handledning är att individen själv ska klara av att 

möta de dagliga situationer som uppstår, informationen ska leda till egenvård och motivation. 

De som har diabetes ska ha möjlighet till att få individanpassad information samt få 

information i grupp. Diabetiker föreslås följa livsmedelsverkets tallriksmodell. 

Kostrådgivningen är sjuksköterskans skyldighet. Innan sjuksköterskan kan börja ge kostråd 

ska en kostanamnes göras för att sjuksköterskan ska få kunskap om hur patientens nuvarande 
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kostvanor ser ut. Specifikt vid kostrådgivning för personer med diabetes typ två är att det inte 

endast handlar om blodsocker, personerna är ofta överviktiga och då blir omfattningen av 

kostrådgivningen större (Mosand & Stubberud 2011).    

1.5 Hälsa och Ohälsa   

Hälsa är ett centralt begrepp i denna litteraturstudie. Hälsa enligt WHO (1946) är inte bara 

frånvaro av sjukdom men innefattar även de fysiska, mentala och sociala delarna av en 

individ. Det är en mänsklig rättighet utifrån sina möjligheter och förmåga att få uppleva hälsa 

oavsett ekonomi, kultur, politiska åsikter och socialt tillstånd. 

 Okontrollerad diabetes typ två har konsekvenser för hälsan. Utgångspunkten för att bevara 

livskvaliteten och därmed hälsan hos personer med diabetes typ två är en tidig diagnos för att 

undvika komplikationer (WHO 2016).  

Förebygga sjukdom och främja hälsan är de två delar som utgör folkhälsoarbetet. Målet är en 

god samt jämlik hälsa. Brist på motion, stress ohälsosam kost leder till vällevnadssjukdomar 

och ohälsa där diabetes är en av dem (Willman 2014).   

1.6 Dorothea Orems egenvårdsteori   

Egenvård är utifrån Orem en medveten handling som måste utövas av personen själv, varje 

person har förmåga att bevara sitt hälsotillstånd och även behandla sig själv. Orem utgick 

ifrån vad en person måste göra eller vad de gjort själva för att bibehålla sin hälsa när hon 

formade sin egenvårdsteori. Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskap om sjukdomens 

egenvårds möjligheter (Orem, Taylor & Renpenning 2003). Berbiglia och Banfield (2017) 

understryker att kost är en del av egenvården. Enligt Borji, Otaghi och Kazembeigi (2017) får 

personer med diabetes typ två en högre livskvalitet om Orems teori används inom vården. 

Genom egenvård som till exempel förbättrade kostvanor kan personer med diabetes typ två 

förbättra sin hälsa och undvika medicinering (Pyatak et al. 2014).   

    

1.7 Problemformulering   

Personer som drabbas av diabetes typ två blir allt yngre och allt fler. För att komma åt 

problemet på global nivå krävs åtgärder på individnivå. Det som utifrån kan ses som en snabb 

och enkel förändring genom att äta bättre och röra sig mer kan vara så krävande att personer 

väljer att fortsätta med sina vanor. Det kan vara frustrerande och utmanande att motivera 

personer till förändring när personerna själva inte ändrar sitt beteende. Genom att sätta sig in i 
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upplevelsen av att förändra kostvanor som en del av behandlingen för de som lever med 

diabetes typ två, kan sjuksköterskan hitta de rätta verktygen för att bemöta och motivera 

denna stora grupp i samhället. Tidigare forskning som skrivit om diabetes typ två beskriver 

upplevelsen av livsstil och endast ett fåtal tittar enbart på upplevelsen av förändring i kosten.    

1.8 Syfte     

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av förändring av kostvanor som en 

del av behandlingen hos personer med diabetes typ två. Syftet var också att granska vilka 

personer som ingår i undersökningsgruppen.   

 

1.9 Frågeställning   

-Hur upplever personer med diabetes typ två förändringen av kostvanor som en del av 

behandlingen?     

-Vilka personer ingick i artiklarnas undersökningsgrupp?    

2. Metod   

2.1 Design   

Designen i denna studie är en beskrivande litteraturstudie för att beskriva hur kunskapen ser 

ut inom det valda området. En litteraturstudie möjliggör även en grund för fortsatt forskning 

(Polit & Beck 2017).   

    

2.2 Databas, sökord och Sökstrategi   

Databas som användes var Medline via Pubmed. Artiklar söktes i databasen Pubmed med 

begränsningar 10 år (senast från 2008), engelska, fritt tillgänglig från högskolan i Gävle 

(Hig), human, 19+ eftersom undersökningsgruppen innefattade vuxna individer (tabell 1). 

Sökorden som användes var Diabetes Mellitus type 2 (MeSH), Diet (MeSH), Experience 

(fritext) och Qualitative (fritext). Diabetes Mellitus typ 2 söktes som Major topic i Pubmed 

(bilaga 1), vilket anger att det är huvudämnet för studien, i titeln eller i syftet. För att knyta 

samman sökorden användes Booleska termen (AND). Mesh (Medical Subject Headings) som 

är en kontrollerad ämnesordlista och användes för att hitta artiklar som har andra termer för 

samma begrepp (Polit & Beck 2017). Se bilaga 1 och tabell 1.     
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Tabell 1, Utfall av databassökningar 

 

2.3 Urvalskriterier    

För att begränsa artiklar är exklusions och inklusionskriterier en bra metod enligt Polit och 

Beck (2017). Exkluderingskriterier har använts för att utesluta artiklar som inte är empiriska, 

de fick inte vara medicinskt inriktade, handla om diabetes typ ett och artiklar där kost inte har 

en betydande roll exkluderades. Inkluderingskriterier för artiklarna som ingår i 

examensarbetet är att de svarade på litteraturstudiens syfte, vara empiriska, vetenskapliga, 

övervägande artiklar av kvalitativa men inte utesluta kvantitativ ansats. Den ålderskategori 

som studerades var +19 och innefattade både kvinnor och män i studierna.    

Databas Begränsning 

Sökdatum 

Söktermer Träffar Relevanta 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

Använda 

artiklar 

Medline 

via 

pubmed 

10 år engelska 

Adult 19+ 

Hig 

Human 

2018-09-17 

Diabetes 

mellitus, type 2 

(MeSH) (Major 

Topic) and Diet 

(MeSH) and 

Experience 

(fritext) 

71 10 6 5 

Medline 

via 

Pubmed 

10 år engelska 

Adult 19+ 

Hig 

Human 

2018-09-17 

 

 

Diabetes 

mellitus type 2 

(MeSH) (Major 

Topic) and Diet 

(MeSH) 

Qualitative 

(fritext) 

59 24 24 13 

Totalt   130 34 30 18 
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2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar   

Sökorden söktes separat för att avgöra underlaget för vidare sökning, se bilaga 1. Genom  

den boleenska termern (AND) blev sökningen mer specifik (Polit & Beck 2017).   

Till en början lästes artiklarnas abstract och titel överskådligt. De artiklar som valts ut 

studerades och granskades noggrant för att avgöra om artiklarna var relevanta utifrån syftet i 

litteraturstudien och att de var empiriska.    

Sökorden Diabetes Mellitus, type 2, Diet samt Experience användes och totalt antal träffar 

på sökorden blev 71 stycken utav dessa förkastades, 5 stycken för att de saknade abstrakt, 19 

artiklar för att de var medicinskt inriktade, 30 stycken svarade inte på syftet, 1 litteraturstudie 

och 10 var avgiftsbelagd eller inte läsbara i fulltext, totalt förkastades 65. De 6 utvalda 

artiklarna lästes grundligt.     

Sökorden Diabetes mellitus, type 2, Diet samt Qualitative resulterade i totalt antal träffar på 

59 artiklar utav dessa var 8 dubbletter, 7 förkastades för att de var medicinskt inriktade, 19 

stycken svarade inte på syftet och 1 var avgift belagd, totalt förkastades 35. De 24 utvalda 

artiklarna lästes grundligt.  

Av de totalt 30 utvalda artiklarna som valdes ut föll 10 bort under första bearbetningen då de 

hade ett annat resultat än vad som framgick i abstraktet eller inte var relevant för arbetets 

syfte samt att 1 ej var etiskt motiverad och 1 saknade ett resultat. 18 artiklar fanns kvar till 

litteraturstudiens resultat.    
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2.5	Flödesschema			
     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

2.6 Dataanalys   

Artiklarna lästes igenom och granskades separat och resultatdelen översattes och skrevs ner 

var för sig. Sedan jämfördes att artiklarnas resultat hade tolkas lika och svarade på 

litteraturstudiens syfte. Resultatet lästes sedan igenom av författarna tillsammans för att hitta 

gemensamma teman i texten.    

Resultatdelen diskuterades och temat som bestämts bearbetades med olika färgkoder. 

Metoden har beskrivits av Polit och Beck (2017) som en bra metod för att sortera ut resultatet 

som upptäckts i texten. När texten var uppdelad i sina färgkoder gjordes ytterligare en 

fördelning som sorterades in i underteman. Utifrån temat kunde rubriker utformas i resultatet.  

 För att studera och bearbeta artiklarna på ett överskådligt sätt användes matriser, vilket är ett 

bra sätt att hantera och organisera data enligt Polit och Beck (2017). Två matriser användes 

för att strukturera artiklarna, den ena var inriktad på den valda metodologiska aspekten se 

bilaga 1. Den andra var för att strukturera resultatdelen, se bilaga 2.     

71+59 artiklar hittades 
efter sök-kombinationer i 

Pubmed. 
 

65+35 förkastades: 
5 saknade abstrakt, 
26 fel inriktning, 
49 svarade inte på syftet, 
11 avgift lagda/ ej fulltext, 
8 dubbletter, 
1 litteraturstudie 

 

30 valdes ut 
 

Totalt föll 12 bort 
10 föll bort pga. annat perspektiv än 
arbetets syfte,  
1 ej var etiskt motiverad,  
1 saknade resultat.  

 

18 utvalda artiklar till 
resultatet 
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2.7 Etiska överväganden   

Enligt Polit och Beck (2017) är forskning som berör omvårdnad särskilt utsatt för etisk 

problematik eftersom personens rättigheter måste respekteras. Därför är det viktigt att 

deltagarna i artiklarna som valts ut har frivilligt deltagit i studien och att de inte kommit till 

skada. Artiklarna sammanställdes och granskas opartiskt. Befintlig litteratur har lästs och 

sedan sammanställs utan plagiering och fabrikation.  

3. Resultat 
Efter att artiklarnas resultat granskats framkom sex teman som var genomgående i artiklarnas 

resultat. Under huvudrubriken externa faktorer ingår dessa teman. Familjens betydelse och 

påverkan på upplevelsen, sociala sammanhang som att äta ute och träffa andra människor, 

upplevelsen att förändra kosten kopplat till religion och kultur, hur information från vården 

påverkar motivationen hos personer med diabetes typ två. 

Under huvudrubriken interna faktorer ingår dessa teman. Känslor och upplevelser relaterat till 

förändringar i kost hos personer med diabetes typ två, här presenteras under egen rubrik 

upplevelsen av begräsningar, hanteringsstrategier som personer med diabetes typ två själva tar 

till för att hantera sin diabetes.   

 Teman delades sedan in under interna och externa faktorer i resultatet. Under den sista 

rubriken presenteras den metodologiska aspekten som handlade om undersöknings-

gruppernas etnicitet, ålder och kön.  

 

3.1. Externa faktorer som påverkar upplevelsen vid förändring av kost hos 

personer med diabetes typ två  

3.1.1 Familjens betydelse vid hantering av kost för personer med diabetes typ två  

Familjen var ett stöd för att deltagarna med diabetes typ två skulle lyckas med att ändra sina 

kostvanor. Även vid brist på stöd upplevde deltagarna att det skulle underlätta att få stöd från 

familjen (Benavides-Vaello & Brown 2016; Beverly, Miller & Wray 2008; Knutsen et al. 

2017; Laranjo et al. 2015; Murrock, Taylor & Marino 2013; Rise, Pellerud, Rygg & 

Steinsbekk 2013; sebire et al. 2018). Familjen blev en motivation till att hålla sig frisk 

eftersom deltagarna var rädd att bli sämre i sin sjukdom för familjens skull (Sebire et al. 

2018). Familjemedlemmar observerade vad deltagarna åt vilket upplevdes som positivt 
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(Benavides-Vaello & Brown 2016). I vissa studier beskrivs det som något negativt, eftersom 

deltagarna själva vill besluta om vad de ska äta och inte, och familjen kunde upplevas som 

tjatig (Beverly, Miller & Wray 2008; Willig et al. 2014). En påverkande faktor på hur väl 

deltagarna lyckades med sin livsstilsförändring var vilken roll i familjen de hade. Till exempel 

i Beverly, Miller och Wrays (2008) var det kvinnan som skötte inköp samt matlagningen 

vilket gjorde att mannen kände sig maktlös och upplevde att valet av mat inte var hans. I 

Knutsen et al. (2016) upplevde deltagarna att de fick stöd från den som lagade maten.  

Var familjen negativt inställd upplevde kvinnorna att det var svårt att laga mat till familjen 

(Laranjo et al. 2015). I Beverly, Miller och Wray (2008) lyckades de som hjälpte och stöttade 

varandra bättre med att hantera de dagliga kraven med att leva med diabetes typ två. 

Deltagare i Sebire et al. (2018) angav att det var någon annan som var ansvarig för deras hälsa 

som exempelvis en läkare eller deras fru och deltagarna med diabetes två gjorde ingen 

livsstilsförändring.  

Kosten kunde skapa konflikter mellan familjemedlemmarna genom att de följde en kostplan 

som skiljde sig från vad resterande av familjen åt, vilket väckte känslor som exempelvis 

utanförskap hos deltagarna (Rise et al. 2013).   

Gemensamma måltider med familjen blev därför en utmaning (Knutsen et al. 2016; Tewahido 

& Berhane 2017). I Sapkota et al. (2017) tog familjemedlemmarna inte diabeteskosten på 

allvar och tvingade deltagarna att äta det som serverades, deltagarna upplevde då att de var en 

belastning, speciellt för den som lagade maten.  

 Känslan att hantera diabetes kunde öka och minska med det stöd den respektive gav. Den 

respektives förståelse påverkade beslutsfattande och egenvården (Beverly, Miller & Wray 

2008). Deltagarna i Murrock, Taylor och Marino (2013) levde upptagna liv som mödrar, 

farmödrar och anställda som försökte göra kostförändringar men de uttryckte starkt att de ville 

ha någon form av stöd. Ingen av deltagarna tyckte att familjemedlemmar eller vänner hjälpte 

dem vid inköp, planering eller tillagning av mat. Deltagarna nämnde ofta att vårdpersonal var 

det emotionella stöd som saknades från familjen och vännerna. 

3.1.2 Upplevelsen av att möta sociala situationer och försöka hantera kostförändringar  

Det som togs upp i ett flertal studier var att deltagarna upplevde att det var svårt att träffa 

människor utanför hemmet, de upplevde en koppling mellan sociala sammanhang och mat 

(Benavides-Vaello & Brown 2016; Braginsky et al.  2011; Buchmann et al. 2016; Knutsen et 

al. 2016; Rise et al. 2013; Sapkota et al. 2017; Thompson 2013; Willig et al. 2014). 

Deltagarna uteslöt sig själva från sociala sammanhang för att undvika frestelser som kunde 
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uppstå. Ett flertal trodde inte att de själva kunde klara av att undvika helt eller äta en liten 

mängd av den mat de upplevde som ohälsosam (Buchmann et al. 2016; Sapkota et al. 2017; 

Thompson 2013). Deltagarna med diabetes typ två upplevde negativa känslor relaterat till att 

inte fritt kunna delta i sociala sammanhang utan att de fick inre konflikter och upplevde 

restriktioner (Braginsky et al.  2011; Buchmann et al. 2016; Knutsen et al. 2016; Sapkota et al. 

2017; Willig et al. 2014).  

Deltagarna kände sig ensamma när de åt en annan mat i förhållande till övriga, de upplevde 

att en del av det sociala var att få äta samma mat (Buchmann et al. 2016; Knutsen et al. 2016; 

Willig et al. 2014). I Willig et al. (2014) beskriver deltagarna som hade jobb att de föredrog 

att äta hemma fast det var lättare att äta hälsosamt på jobbet.     

3.1.3 Hantering av kostförändringar vid religiösa och kulturella sammanhang  

I Benavides-Vaello och Brown (2016) hade deltagarna redan bestämt sig innan för att “fuska” 

med kosten inför sociala situationer eller vid förberedelser inför en helg, för att de skulle 

kunna njuta av den traditionella maten men samtidigt kunna hantera sin diabetes. Att avstå 

från mat vid till exempel bröllop skulle göra att värden tog illa vid sig vilket alla deltagare 

betonade. 

 Nepals matkultur var ett hinder för deltagarnas kosthantering. De som intervjuades i 

Australien förklarade att i Nepal var det oförskämt och svårt att tacka nej till hemlagad mat 

(Sapkota et al. 2017). Många hittade lösningar för att fortfarande delta i de kulturella 

sammanhang och respektera kulturen som att äta det som serverades (Knutsen et al. 2016). De 

kunde hantera situationen genom att exempelvis dela maten så det ser ut som de ätit mer 

(Benavides-Vaello & Brown 2016). De kunde också beholla den traditionella maten genom 

att ändra tillagningssättet (Sapkota et al. 2017). Flera kulturella influenser och traditioner 

påverkade deltagarnas motivation till egenvård (Barbara & Krass 2012).   

3.1.4 Upplevelser av information från hälso- och sjukvård  

I Sebire et al. (2018) fick alla deltagare information om vad diabetes kan leda till och därför 

refererade flertalet till vinster i deras liv efter att de ändrat kosten. Det de hade gemensamt för 

att acceptera förändringar av livsstilen var att de lyssnade på råd från vårdgivaren, tog ansvar, 

var positiva och envisa. I Thompson (2013) fick deltagarna träffa dietister och sjuksköterskor 

för att lära sig att ta hand om sin egen hälsa. Vad de skulle äta och hur kost påverkar 

hanteringen av diabetes typ två var ett främmande tema för alla under alla intervjuer. De 

rapporterade att informationen lärde dem att diabetes innebar att ändra många livsmedel. I 
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Rise et al. (2013) lyfter deltagarna att kunskap var nödvändig för att förändra livsstilen. 

Kunskapen fick de från föreläsningar av personer som redan hade diabetes typ två och från 

interaktioner med andra. De uttryckte att de ville leva ett normalt liv och efter att de fått ny 

kunskap hade de förståelse för att de kunde leva ett normalt liv trots deras tillstånd.  

 I Lawrence, Reynolds och Venn (2016) hade deltagarna en positiv inställning till hälso- och 

sjukvården. I Beverly, Miller och Wray (2008) visade det sig att information var till nytta för 

att hantera en hälsosam kost. Med information och kunskap lyckades de hantera kosten bättre. 

Alla deltagare oberoende av ålder upplevde att de hade en bra attityd gentemot läkarens 

medicinska kunskaper och var villig att följa deras råd (Barbara & Krass 2012). 

Den största källan till information i Lawrence, Reynolds och Venn (2016) var från hälso- och 

sjukvårdspersonal. När studien undersökte vilka informationskällor som var mest betrodda 

rapporterade deltagarna olika svar bland annat var deras diabetessköterska, egen 

efterforskning och deras intuition mest betrodd. Deltagarna i Lawrence, Reynolds och Venn 

(2016)  upplevde att de fått alla möjliga råd av hälso- och sjukvårdspersonal men de behövde 

mer specifik information, andra hade svårt att förstå informationen de fått. Många upplevde 

att konflikter och förvirrande information var en utmaning, likaså när det uppkom ändringar i 

råd och information över tid. Trots det hade deltagarna förståelse för att forskning inom hälso- 

och sjukvården fortskrider och att information ändras över tid. 

En liten del av deltagarna i Barbara och Krass (2012) hade kontakt med en nutritionist och 

flera visste inte ens hur de skulle komma i kontakt med en sådan. Det var ingen som 

rapporterade att de hade regelbundna konsultationer med någon som utbildade i diabetes samt 

att kunskapen varierade mellan deltagarna om diabetes.  

 Brist på medvetenhet och information var den vanligaste orsaken till att kostråden inte följdes 

(Tewahido & Berhane 2017). Kunskap om diabetes typ två gjorde inte att alla deltagare 

förändrade sin livsstil utan de fick även uppfattningen om att diabetes inte var så skrämmande 

och därmed tyckte vissa att egenvård var onödig (Rise et al. (2013).    

I studien av Gele et al. (2015) där deltagarna härstammade från Somalia men invandrat till 

Norge var det en stor variation i kunskapen om diabetes. I det somaliska språket finns det en 

överlappning mellan begreppen “risk” och “orsak” vilket medför svårigheter att skilja på 

dessa begrepp. En del av deltagarna hade god kunskap om diabetes vilket berodde på att de 

hade nära familjemedlemmar med diabetes. Trots att de var medvetna om risker, 

förebyggande åtgärder och symtom menade några att de inte fått den informationen från 

någon “officiell kanal” som till exempel vårdgivare eller diabetesförening, utan den 
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kunskapen baseras utifrån vad familjemedlemmar sa och andra nätverk. Muntlig information 

på deras språk var det bästa sättet att få information på. 

I Laranjo et al. (2015) lyfts att myter, brist på information och tvivel angående mat och 

förståelse för hur de skulle använda sig av detta i det vardagliga livet upplevdes som svårt. 

Deltagarna upplevde det svårt med allmän information samt förebyggande information om 

diabetes typ två. 

I Murrock, Tayler och Marino (2013) lyfts behovet av individuell vägledning. Allmän 

information samt diabetesutbildning respekteras och användes av deltagarna. Många upplevde 

att det var svårt att anpassa informationen till specifika behov. De flesta hade en allmän 

förståelse för grundläggande hantering av diabetes men deltagarna var förvirrade eller 

oförmögen att tillämpa den informationen till sina egna specifika livsförhållanden. Trots att de 

avslutat en utbildning där de fått lära sig om diabetes kände en del deltagare att de fortfarande 

inte hade en tydlig förståelse för hur de skulle hantera sin diabetes eller vart de skulle vända 

sig när det behövdes.  

Familjemedlemmarna upplevde att de inte hade tillräckligt med information eller förståelse 

för hur de skulle stötta personerna med diabetes typ två och det fanns därmed en risk att de 

istället förstörde för deltagarna (Knutsen et al. 2016).  

3.2Interna faktorer som påverkar upplevelsen förändring av kost hos personer 

med diabetes typ två. 		 

3.2.1 Upplevda begränsningar av kost som orsakats av diabetes typ 2.   

I ett flertal studier lyfter deltagarna att de kände sig begränsade i vad som var tillåtet att äta 

(Beverly, Miller & Wray 2008; Lawrence, Reynolds & Venn 2016; Mathew et al. 2012; 

Murrock, Taylor & Marino 2013; Sapkota et al. 2017; Sebire et al. 2018; Willig et al. 2014). 

 De kände att kroppen skulle bli svagare om maten begränsades. Dem flesta deltagarna i 

Sapkota et al. (2017) uttryckte stress, sorg, besvikelse när de fick diagnosen och förstod att de 

var tvungna att begränsa sin kost.  

Gemensamt för alla deltagare i Buchmann et al. (2016) var att de avstod från matlagnings 

upplevelser och andra nöjen. Genom att inte längre delta i måltidssituationen påverkade 

deltagarnas välbefinnande vilket blev en följd till permanenta känslor av hunger och tankar på 

mat. Negativa känslor som uppstod när personer med diabetes typ två inte fritt kunde delta i 

sociala sammanhang utan att få inre konflikter (Braginsky et al.  2011; Buchmann et al. 2016; 

Knutsen et al. 2016; Sapkota et al. 2017; Willig et al. 2014). I Willig et al. (2014) kände sig 
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deltagarna begränsade av diabeteskosten och vad de upplevde som bra och dålig mat. 

Kvinnorna uttryckte frustration att ”bra mat” inte smakade bra och de tyckte inte om att äta 

den. Kvinnorna i Mathew et al. (2012) visade på betydande kunskapsluckor i kost, och 

uttryckte utmaningen i att behöva begränsa sin favoritmat. Användningen av känslomässigt 

laddat språk när de beskrev avvikelser av kosten som “fusk”. Kvinnorna i studien upplevde att 

många livsmedel var förbjudna, vilket i sin tur avslöjar vikten av hur de skulle införa 

hälsosammare livsmedel i deras kost.   

3.2.2 Förändringar av kost vid diabetes typ två medför varierande känslor  

 Deltagarna uttryckte sorg, stress och besvikelse när de diagnostiserades med diabetes typ två 

(Mathew et al. 2012; Sapkota et al. 2017). I Mathew et al. (2012) lyfts att män uttryckte 

tankar om exempelvis döden.  

Samtliga deltagare i Mathew et al. (2012) och Sebire et al. (2018) pressade sig själv till att 

förändra sin livsstil för att undvika skuldkänslor. I Sebire et al. (2018) uttryckte de också 

skuld ibland när de kände sig otrogna mot diabeteskosten. Vissa kvinnor kände sig skyldiga 

till att de själva orsakat deras diabetes och var nu fångade i ett visst kostmönster.  

 Tre teman som identifierades i Willig et al. (2014) var att diabetes påverkade matvalen, 

känslor av stigma, skuld och brist på erkännande av intuitiva måltider.  

 I ett flertal studier lyfter de att deltagare som ignorerade sjukdomen och var passiva mot 

förändring hade känslor som hjälplöshet, och kunde inte ändra sig samt gav upp och fortsatte 

sin vanliga livsstil (Braginsky et al. 2011; Rise et al. 2013; Sebire et al. 2018). I Rise et al. 

(2013) prioriterade inte deltagarna förändring eftersom de ansåg att sjukdomen inte var 

skrämmande.  

 I Castro-Sánchez och Ávila-Ortíz (2013) hade personer som var optimistiska lättare att följa 

en strikt diabeteskost. Det deltagarna i Sebire et al. (2018) hade gemensamt för att acceptera 

livsstilsförändringar var att de lyssnade på råd från vårdgivaren, tog ansvar, var positiva och 

envisa. I Rise et al. (2013) beskrev deltagarna att exempelvis viktminskning, mer energi och 

ökat välbefinnande skapade motivation. Några deltagare uttryckte att de kände att diagnosen 

hade förändrat deras liv på ett bra sätt eftersom de nu kände sig mer hälsosam än innan 

diagnosen. 

  I Castro-Sánchez och Ávila-Ortíz (2013) beskrivs olika skeden när en person diagnostiseras 

med diabetes typ två. I inledande skede började personen med diabetes typ två uppleva en 

konflikt mellan att njuta av maten och följa den rekommenderade kosten. Deltagarna 

upplevde emellertid starkt obehag av att förändra kosten. De fick en social kris relaterat till 
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kosten som kännetecknades av längtan, ångest, stark frestelse eller en intensiv önskan om 

nöjen eller smaker av sina traditionella maträtter. De kände sig obalanserade och 

kostförändringar gjorde dem sämre därför övergav deltagarna i studien kosten efter en kort 

tid. Ett tema som upptäcktes var att deltagarna hade starka begär efter söt mat. 

3.2.3 Strategier för att hantera kosten vid diabetes typ två 

Över tid utvecklade deltagarna i Benavides-Vaello och Brown (2016) strategier för att hantera 

förändringar i kostvanor för att de skulle kunna kontrollera sin diabetes när de möttes av 

sociokulturella förväntningar. Flera tysta regler skapades som baseras på deltagarnas 

erfarenhet av att hantera sin diabetes. Balans uppgavs som en väsentlig del av deras 

hälsoproblem.  

 Rätt balans var viktigt för deltagarna i Knutsen et al. (2016) eftersom det krävdes styrka för 

att undvika frestelser, samtidigt som de upplevde det stressigt att hela tiden bevara fokus på 

mat och blodsocker. Att strikt följa en diabeteskost upplevde flera som en utmaning. Flertalet 

hanterade sina begär efter ohälsosam mat genom att tillåta det ibland. Kosten var den svåraste 

egenvårdsområde.  

 I Laranjo et al. (2015) upplevde deltagarna att de var svårt att minska maten för att gå ner i 

vikt. Det fanns gemensamma hinder för deltagarna som var kvaliteten, kostnaden och att lära 

sig hälsosamma recept som försvårade för deltagarna till att förbättra kvaliteten på maten. 

 I Mathew et al. (2012) tog kvinnorna till sig och anpassade sig efter 

egenvårdsrekommendationer, de hade lättare att identifiera sig med sin diabetes.  

 En del deltagare upplevde att hanteringen av diabetes typ två tog över det vardagliga 

aktiviteterna i livet, det skapade en obalans som beskrivs som att de fick kämpa för att kunna 

hantera sin diabetes i det dagliga livet (Beverly, Miller & Wray 2008).  

  För att hantera diabeteskosten var det vanligt att deltagarna minskade portionsstorleken eller 

minskade livsmedel som uppfattades som ohälsosamma till exempel fett och socker (Barbara 

& Krass 2012; Beverly, Miller & Wray 2008; Braginsky et al. 2011; Tewahido & Berhane 

2017; Thompson 2013; Willig et al. 2014). Deltagarna i Lawrence, Reynolds och Venn 

(2016) var försiktiga med fett och socker som uppfattades som en fiende. I Murrock, Taylor 

och Marinos (2013) upplevde de att det var svårt att minska godis, pasta och bröd. I 

Thompson (2013) uttryckte några deltagare att de kunde äta vad de ville så länge de tog rätt 

mängd medicin med rätt mängd träning.  

 I flera studier lyfter deltagarna att ett sätt att hantera förändringen i kostvanor var att byta ut 

eller att helt undvika vissa livsmedel (Barbara & Krass 2012; Beverly, Miller & Wray 2008; 
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Tewahido & Berhane 2017). I Buchmann et al. (2016) delade deltagarna in maten i hälsosamt 

och ohälsosamt, när de åt något ohälsosamt kände de sig tvungna att rättfärdiga det. En del 

kände en frihet genom att förbjuda den ohälsosamma maten helt, eftersom det gav upplevda 

hälsovinster.  

 I Benavides-Vaello och Brown (2016) kategoriserade deltagarna maten i fyra grupper 

gentemot den traditionella modellen som bara har två kategorier. Maten kunde flyttas mellan 

grupperna med personliga motiv eller för att anpassas till sociala sammanhang. Mat som inte 

var bra mat men tillhörde traditionell mat hamnade i stället som acceptabel men i mindre 

mängd.  

3.2.4 Metodologisk aspekt  

Ålder och kön presenterades olika utförligt i artiklarna, endast sex artiklar lyfte etnicitet.  

Totalt i alla artiklar var det 316 kvinnor och 193 män. I fyra studier var det endast kvinnor 

som deltog (Benavides-Vaello & Brown 2016; Gele et al. 2015; Willig et al. 2014; 

Murrock,Taylor & Marino 2013). Det var ingen studie som enbart hade män som 

undersökningsgrupp. I Beverly et al. (2008) var det jämt fördelat mellan könen, totalt 60 

stycken som var i en relation till varandra (30 par).  

 I tre artiklar fanns ingen begränsning på hur gammal deltagarna fick vara det fanns endast 

begränsning på hur ung de fick vara för att delta (Gele et al. 2015; Laranjo at al. 2015; 

Beverly et al. 2008). I Gele et al. (2015) skulle deltagarna vara över 25 år. I Laranjo et al. 

(2015) skulle deltagarna vara över 18 år och i Beverly et al. (2008) skulle deltagarna vara 

minst 50 år för att få delta. I Willig et al. (2014) och Mathew et al. (2012) presenterades 

åldern i ett medelvärde. I Willig et al. (2014) var medelåldern 52 och i Mathew et al. (2012) 

var medelåldern 58. Totalt över de resterande artiklarna var åldersspannet mellan 19-95 år.  

Två artiklar hade afro-amerikanska kvinnor som deltog (Willing et al 2014; Murrock, Taylor 

& Marino 2013). I Knutsen et al. (2015) härstammade deltagarna från fem olika Europeiska 

länder. I Benavides-vael et al. (2016) identifierade deltagarna sig själva som mexikan 

amerikaner. I Glee et al. (2015) var deltagarna endast från Somalia och i Sapkota et al. (2017) 

var deltagarna från Nepal men var nu första leds migranter i Australien.   

4.Diskussion  
Huvudresultat   
Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av förändring av kostvanor som en del av 

behandlingen hos personer med diabetes typ två samt att beskriva undersöknings gruppen.   
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Det som framkom i resultatet var att personer med diabetes typ två hade både positiva och 

negativa upplevelser och känslor till kostomställningen. De svåraste situationerna var vid 

sociala sammanhang. Begränsningar var den upplevelse som nämndes flest gånger och att 

stöd från familj behövdes för att en framgångsrik kostförändring skulle kunna genomföras. 

Information var viktigt för hur väl deltagarna skulle lyckas med att förändra kosten, en del 

hade bra upplevelser av informationen från vården och andra hade sämre upplevelser.  

 

4.1 Stöd från familj och sjukvården  

Vikten av stöd från familjen lyfts i litteraturstudiens resultat som en väsentlig faktor för att 

personer med diabetes typ två ska lyckas med en framgångsrik kostförändring (Benavides-

Vaello & Brown 2016; Beverly, Miller & Wray 2008; Rise et al. 2013; Knutsen et al. 2016; 

Laranjo et al. 2015; Murrock, Taylor & Marino 2013). Familjen kan vara en källa till 

motivation som styrks av Sebire et al. (2018). Hur väl en person lyckades med att hantera 

diabetes typ två påverkades av vilken roll i familjen han eller hon hade (Beverly, Miller & 

Wrays 2008; Knutsen et al. 2016). Familjens inställning till förändring påverkar känslorna hos 

personer med diabetes typ två som styrks av Laranjo et al. (2015) som beskriver att kvinnorna 

hade svårt att laga mat om familjen var negativt inställd. Dock är det inte alltid det finns en 

familj som kan vara ett stöd eller så agerar dem inte som ett stöd för personen med diabetes 

typ två och då kan sjukvården ta den rollen som Murrock, Taylor och Marino (2013) lyfter. 

Upplevelsen av stöd från hälso- och sjukvård är varierande, vissa kan uppleva det som bra och 

andra kan uppleva det som något dåligt (Lawrence, Reynolds & Venn 2016). På ett eller annat 

sätt påverkas livet av förändringar i kosten kopplat till diabetes typ två, det handlar inte bara 

om att personen får en diagnos, det innebär inte bara förändringar för individen utan även för 

närstående och familj vilket Vanstone et al. (2017) styrker. Vissa makar var till hjälp för att 

stödja personer med diabetes typ två till att göra hälsosamma val som Breen et al. (2016) 

lyfter, vilket även stöds av Beverly, Miller och Wray (2008) som studerade specifikt 

parrelationen när en eller båda diagnostiseras med diabetes typ två. Vanstone et al. (2017) 

styrker att familjen har en stor betydelse när personer med diabetes typ två ändrar sin kost. 

Det är inte bara rutiner och resurser som krävs, familjen måste få kunskap (Vanstone et al. 

2017). Brist på kunskap kan leda till att familjen saboterar eller saknar förståelse för personen 

med diabetes typ två (Knutsen et al. 2016). 
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4.2 Svårigheter med sociala sammanhang/ kultursammanhang  

Att leva med diabetes typ två och möta sociala situationer utanför hemmet kan ses som en 

utmaning, då sociala sammanhang ofta kopplas ihop med mat vilket bekräftas av 

litteraturstudiens resultat (Benavides-Vaello och Brown 2016; Braginsky et al. 2011; 

Buchmann et al. 2016; Knutsen et al. 2016; Rise et al. 2013; Sapkota et al. 2017; Thompson 

2013; Willig et al. 2014). Följden av detta kan lätt bli att personen drar sig undan och utesluter 

helt från sociala sammanhang, för att det är det lättaste sättet att undvika frestelser (Buchmann 

et al. 2016; Sapkota et al. 2017; Thompson 2013). En del av de sociala handlar om att äta 

samma mat som de andra i sällskapet och få känna sig inkluderade istället för exkluderade i 

sin omkrets (Buchmann et al. 2016; Knutsen et al.2016; Willig et al. 2014). Det uppstår ett 

etiskt dilemma när sjukvården ger kostrekommendationer som personer med diabetes typ två 

“ska” följa men som inte alltid är praktiskt möjligt beroende på hur situationen runt personen 

ser ut. En del personer med diabetes typ två kan leva i en kultur där kostrekommendationerna 

är en omöjlighet att förhålla sig till som styrks av Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (2010), men även av de studier där kulturen lyfts som ett hinder i kostförändringar 

(Barbara & Krass 2012; Benavides-Vaello & Brown 2016; Sapkota et al. 2017). 

Sjukvården ska ge kostråd till personer med diabetes typ två men det är inte alltid dessa råd 

platsar i personens liv. Det är därför viktigt att sjukvården tar sitt ansvar och försöker anpassa 

kostråden till individen med hänsyn till religion och kultur. Men det finns fler aspekter som är 

av betydelse för hur väl en person med diabetes typ två klarar av att förhålla sig till kostråden 

exempelvis ekonomi och levnadsfaktorer som styrks av SBU (2010). Ett sätt att hantera 

kulturella eller religiösa sammanhang kan var att redan innan bestämma sig för att “fuska” 

med kosten för att njuta av maten (Benavides-Vaello & Brown 2016). I vissa kulturer är det 

inte ens tillåtet att tacka nej till mat som Sapkota et al. (2017) styrker. I sådana situationer kan 

det vara bra att ha olika individuella strateger som även Benavides-Vaello och Brown (2016) 

Knutsen er al. (2016) Sapkota et al. (2017) styrker.  

4.3 Information från sjukvården  

Personer med diabetes typ två ska få möjlighet till individanpassad information som lyfts av 

Mosand och Stubberud (2011) men det är något som upplevs som bristfälligt och efterfrågas 

av dem med diabetes typ två (Gele et al. 2015; Laranjo et al. 2015: Lawrence, Reynolds & 

Venn 2016; Murrock, Taylor & Marino 2013; Tewahido & Berhane 2017).   

Information är en viktig källa för att personer med diabetes typ två ska kunna lära sig att 

hantera olika situationer i livet (Mosand och Stubberud 2011). När personer med diabetes typ 
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två får bra och tillräcklig kunskap tar de större ansvar för sin hälsa och blir mer positiva och 

envisa (Sebire et al. 2018). Målet med informationen som ges till personer med diabetes typ 

två var att ge dem verktyg för att kunna hantera dagliga situationer. Det ligger i 

sjuksköterskans ansvar att ge personer med diabetes typ två den kunskap de behöver. 

Informationen ska vara individanpassad men det finns även grupputbildningar (Mosand & 

Stubberud 2011). Dock ges inte alltid information individuellt utom endast i grupp, 

kunskapen anpassas då till gruppen och det finns en risk att inte alla deltagare förstår 

informationen vilket styrks av Murrock, Tayler och Marino (2013). I Hjorth-Laursen, Frølich 

och Christensen (2017) fick en grupp personer som har diabetes typ två en gemensam 

utbildning där de fick lära sig om diabetes. De som beskrevs som sämre i sjukdomen kunde 

inte ta till sig informationen. Personerna med diabetes typ två som kunde utföra exempelvis 

lättare kostförändring värderade sociala interaktioner med grupp utbildning och hade en 

positivare inställning till utbildningsprogrammet (Hjorth-Laursen, Frølich & Christensen 

2017). Det är viktigt att deltagarna förstår informationen som hälso- och sjukvårdspersonal 

ger, ett exempel lyfts i Gele et al. (2015) där somaliska kvinnor som invandrat till Norge hade 

svårt att förstå informationen som gavs om preventiva åtgärder eftersom informationen gavs 

enbart i text och inte på deras modersmål (Gele et al. 2015).   

I Barbara och Krass (2012) hade ingen av deltagare regelbundna konsultationer med någon 

som utbildade inom diabetes. I Murrock, Tayler och Marino (2013) efterfrågades individuell 

vägledning för att de generella råden var svåra att använda i det vardagliga livet. Dock säger 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2009) rapporten motsatsen att det 

finns bevisat att gruppbaserad rådgivning har bättre effekt på blodsockervärdet, vilket kan 

bero på att de som går på gruppbaserade informationsträffar kan få stöd av varandra. Ett 

intressant resultat från en tidigare studie av Hjorth-Laursen, Frølich och Christensen (2017) 

var att deltagarna fann motivation av att jämföra sig med andra personer med diabetes typ två 

som var sämre i sjukdomen än dem själva.   

4.4 Hantering/strategier  

Personer med diabetes typ två hanterade vanligtvis sin diabetes med att minska 

portionsstorlekarna eller åt mindre av de livsmedel som uppfattades som ohälsosamma 

 (Barbara & Krass 2012; Beverly, Miller & Wray 2008; Braginsky et al. 2011;Tewahido & 

Berhane 2017; Thompson 2013; Willig et al. 2014). Vilket de svenska 

kostrekommendationerna samstämmer med, som säger att kosten ska vara liknande den kost 

de åt innan de fick diagnosen diabetes men den ska innehålla mindre fett och socker (Mosand 
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 & Stubberud 2011). En del personer hanterar sin diabetes typ två genom att utesluta en del 

livsmedel för att det förenklar vardagen för dem som styrks av (Barbara & Krass 2012; 

Beverly, Miller & Wray 2008; Buchmann et al. 2016; Tewahido & Berhane 2017). Enligt 

Knutsen et al. (2016) upplevde många med diabetes att det var stressigt att tänka på vad de åt 

och jämföra det med blodsockervärdena. Att använda kostbehandling vid diabetes ska inte 

leda till stress då stressen är skadlig och kan leda till att personer med diabetes inte fattar 

rationella beslut av livsmedel och kost som Vanstone et al. (2016) styrker.   

4.5 Begränsningar samt negativa känslor  

Upplevelsen av begränsning är det som främst lyfts av personerna med diabetes typ två i 

litteraturstudiens resultat (Beverly, Miller & Wray 2008; Lawrence, Reynolds & Venn 2016; 

Mathew et al. 2012; Murrock, Taylor & Marino 2013; Sapkota et al. 2017; Sebire et al. 2018; 

Willig et al. 2014). Personerna med diabetes typ två lyfter känslan av oro, rädsla, skuld, skam 

samt att de var pressade och att de var otrogna mot diabeteskosten när de avvek från den 

(Mathew et al. 2012; Sapkota et al. 2017; Sebire et al. 2018). Socialstyrelsen (2011) lyfter att 

det är viktigt att ändra så lite som möjligt i personens nuvarande kost och bara ändra vissa 

livsmedel. Information i ett tidigt stadium efter diagnos är väsentligt för att hantera diabetes 

typ två (Mosand & Stubberud 2011). Information och handledning är viktigt för att individen 

själv ska klara av att hantera de dagliga situationer som uppstår och i flera studier lyfts 

problematiken med lite eller helt avsaknad på kunskap (Gele et al. 2015; Lawrence, Reynolds 

& Venn 2016; Murrock, Tayler & Marino 2013; Tewahido & Berhane 2017).   

Om personerna med diabetes typ två hade fått rätt information som getts på rätt sätt om 

diabetes i tidigt skede så hade de kanske inte känt sådan press att hålla sig till diabeteskosten 

och att det är okej att avvika ibland utan känna skam och skuld. I Benavides-Vaello och 

Brown (2016) var matkulturen så viktig att i stället för att förbjuda sig eller få skuldkänslor 

bestämde de sig innan att det var okej att avvika vid vissa tillfällen från diabeteskosten.   

Personer med diabetes typ två ska få möjlighet till individanpassad information som lyfts av 

Mosand & Stubberud (2011) men det är något som upplevs som bristfälligt och efterfrågas av 

dem med diabetes typ två (Gele et al. 2015; Laranjo et al. 2015: Lawrence, Reynolds & Venn 

2016; Murrock, Taylor & Marino 2013; Tewahido & Berhane 2017). När informationen inte 

är individanpassad kan den skapa negativa känslor och osäkerhet hos personer med diabetes 

typ två (Gele et al. 2015; Laranjo et al. 2015: Lawrence, Reynolds & Venn 2016; Murrock, 

Taylor & Marino 2013; Tewahido & Berhane 2017) eller som i Rise et al. (2013) som 
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nonchalera allvaret av sjukdomen och i Sebire et al (2018) där de upplevde att sjukdomen inte 

låg i deras ansvar utom på någon annan. 

  

4.6 Motivationens betydelse för hur personer med diabetes typ två hanterar kosten  

Gemensamt för de som lyckades ändra sin livsstil var de som hade en positiv inställning till 

förändring eller upplevde glädje med att ändrat sin livsstil (Castro-Sánchez & Ávila-Ortíz 

2013; Sebire et al. 2018). Vilket styrks av Leiter et.al (2013) som lyfter att dålig motivation 

och motvilja till förändring var de orsaker som påverkar egenvården negativ. För att få en 

positiv upplevelse av förändringen kan det vara avgörande att få hjälp med de svårigheter som 

dyker upp i vardagen. Enligt Kugbey, Asante och Adulai (2017) är en del av god egenvård att 

få hjälp av ett diabetesteam för att hitta lösningar och identifiera problem. I flera studier blev 

de med diabetes typ två passiva till förändring eftersom de kände sig hjälplösa (Braginsky et 

al. 2011; Rise et al. 2013; Sebire et al. 2018). Vanstone et al. (2016) och Leiter et al. (2013) 

lyfter att stress, depression och sjukdomsinsikt påverkar följsamheten men att det kan vara 

många av de negativa känslorna som påverkar möjligheten till förändring och det är här 

vården och sjuksköterskan har en viktig roll. Med tiden kan personer med diabetes typ två 

hitta egna sätt för att hantera sjukdomen, de kommer själva på olika strategier för att hantera 

sitt blodsocker eller olika situationer som Benavides-Vaello och Brown (2016) styrker. Enligt 

Knutsen et. al (2016) var balans viktigt för att kunna motstå frestelsen, att strikt följa en 

diabeteskost ansågs vara en utmaning. 

4.7 Teoridiskussion Orem egenvårdsteori  

Kosten beskrivs som det svåraste egenvårdsområdet av personerna med diabetes typ två i 

Knutsen et al. (2016). Enligt Borji, Otaghi och Kazembeigit (2017) fick personer med 

diabetes typ två en högre livskvalitet om sjukvårdspersonal använde Orems egenvårdsteori. 

Enligt Orem hade sjuksköterskorna en stödjande roll i egenvården (Berbigila & Benfield 

2017). Att egenvård ökar livskvaliteten styrks av de som ändrat sin kost med diabetes typ två 

som antingen upplevde glädje med att ändra sin livsstil (Sebire et al. 2018) eller kunde se de 

personliga vinster som de fick av en bättre livsstil (Castro-Sánchez & Ávila-Ortíz 2013; Rise 

et al. 2013).   

Orem lyfter betydelsen av att egenvård är ett eget ansvar (Orem, Taylor & Renpenning 2003), 

men det finns externa och interna faktorer som underlättar eller försvårar egenvården som 

exempelvis att få stöd från familjen vilket ansågs som viktigt för att bevara en 
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livsstilsförändring (Benavides-Vaello & Brown 2016; Beverly, Miller & Wray 2008; Knutsen 

et al. 2016; Laranjo et al. 2015; Murrock, Taylor & Marino 2013; Rise et al. 2013). Flera 

studier lyfte problematiken med kost relaterat till att umgås och träffa andra människor 

utanför hemmet (Benavides-Vaello & Brown 2016; Braginsky et al.  2011; Buchmann et al. 

2016; Knutsen et al. 2016; Rise et al. 2013; Sapkota et al. 2017; Thompson 2013; Willig et al. 

2014) vilket kan vara en försvårande faktor för egenvård.   

Egenvård är utifrån Orem en medveten handling som måste utövas av personen själv som 

Orem, Taylor och Renpenning (2003) styrker, i en del studier tog personerna med diabetes typ 

två kontrollen över sin livsstil och hittade strategier att anpassa kostförändringar in i livet 

(Benavides-Vaello & Brown 2016; Knutsen et al. 2016; Mathew et al. 2012).   

 Den största källan till information i Lawrence, Reynolds och Venn (2016) var hälso- och 

sjukvårdspersonal.  

 För att egenvård ska kunna användas måste personen lära sig det, vilket betyder att personen 

med diabetes typ två måste få kunskap för att kunna förändra kosten (Berbigila & Benfield 

2017). Orem, Taylor och Renpenning (2003) beskriver att det är viktigt att sjuksköterskor har 

kunskap om sjukdomens egenvårds möjligheter vilket styrks av de med diabetes typ två som 

med rätt information kunde förändra sin kost och livsstil trots att kunskapen inte alltid kom 

från vården (Beverly, Miller & Wray 2008; Rise et al. 2013; Sebire et al. 2018; Thompson 

2013). Personer med diabetes typ två lyfter problematiken med hur information förmedlas där 

förtroendet för vården försvann när information förändrades eller var svår att förstå (Gele et 

al. 2015; Lawrence, Reynolds & Venn 2016). Flera med diabetes typ två uttryckte bristen på 

information (Lawrence, Reynolds & Venn 2016; Murrock, Taylor & Marino 2013; Tewahido 

& Berhane 2017) och några fick aldrig chansen att träffa någon utbildad person inom området 

(Barbara och Krass 2012).   

4.8 Metodologisk diskussion 

Ålder och kön presenterades olika utförligt i artiklarna, endast sex artiklar presenterade 

etnologin. 

Totalt i alla artiklar var det 316 kvinnor och 193 män vilket kan vara en svaghet eftersom 

urvalet var övervägande kvinnor.  

I Benavides-Vaello och Brown (2016), Gele at al. (2015), Willig (2014) och Murrock et al. 

(2013) var det endast kvinnor som deltog vilket kan ses som en svaghet eftersom det saknades 

studier med enbart män. I Beverly et al. (2008) var det par som deltog vilket gjorde att 

könsfördelningen blev jämt fördelad.   
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Litteraturstudien inriktar sig på vuxna individer men artiklarnas deltagare varierade i ålder. I 

artiklarna Gele et al. (2015), Laranjo et al. (2015) och Beverly et al (2008) fanns ingen 

åldersgräns för hur gamla de fick vara men hur unga de fick vara. I Gele at al. (2015) skulle 

deltagarna vara över 25 år. I Laranjo at al. (2015) skulle deltagarna vara över 18 år och i 

Beverly et al (2008) skulle deltagarna vara minst 50 år för att få delta. I Willig at al. (2014) 

och Mathew et al. (2012) presenterades endast ett medelvärde. I Willig at al. (2014) var 

medelåldern 52 och i Mathew et al. (2012) var medelåldern 58. I resterande artiklarna var det 

totala åldersspannet mellan 19-95 år. Sex artiklar presenterade etnologin, i Knutsen et al 

(2015) var deltagarna från fem olika europeiska länder, två artiklar hade afro amerikanska 

kvinnor med (Willing et al. 2014; Murrock, Taylor & Marino 2013). I Glee et al. (2015) 

deltog somaliska kvinnor som var första ledens migranter i Norge. I Sapkota et al. (2017) var 

deltagarna första ledets migranter. I Benavides-vaello och Brown. (2016) identifierade 

deltagarna sig själva som mexikan amerikaner. Det är en variation vad gäller kultur och länder 

angående hur diabetes typ två hanteras. Det finns ändå likheter i upplevelsen trotts 

variationen, oavsett vilken kultur eller vilket land personer med diabetes typ två kommer ifrån 

är information viktigt för hur de ska kunna hantera sin diabetes.  

4.9 Metoddiskussion   

Designen i denna studie är en beskrivande litteraturstudie för att beskriva hur kunskapen såg 

ut inom det valda området. En litteraturstudie möjliggör en grund för fortsatt forskning och är 

byggd på tidigare forskning (Polit & Beck 2017). Arbetet är inriktat på upplevelser eftersom 

det ansågs som intressant utifrån mötet mellan vården och individen.   

Sökningen gjordes med databasen Pubmed vilket är en styrka eftersom PubMed är den största 

databasen inom omvårdnadsforskning enligt Polit och Beck (2017). Dock uteslöts andra 

databaser vilket kan göra att författarna till denna litteraturstudie missar viktig information. 

De andra databaserna uteslöts på grund av att utfallet av artiklar vart så stort i PubMed vid 

första sökningen.  

MeSH termer användes för att hitta artiklar som har andra termer för samma begrepp (Polit & 

Beck 2017). För att kontrollera att sökordet Change som finns med i arbetets syfte inte blivit 

felaktigt bortvalt gjordes en kontroll sökning tillsammans med Diabetes mellitus type 2, Diet 

och fann då bara dubbletter av redan utvalda eller bortvalda artiklar. Det är en styrka enligt 

författarna att det gjorts en kontroll sökning med ordet Change eftersom de kunde ha funnits 

viktiga artiklar för att besvara studiens syfte. Begränsningarna 19+ användes för att begränsa 
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urvalsgruppen till vuxna individer. För att få ett bra underlag av artiklar men att forskningen 

var relativt uppdaterad begränsades artiklarna till 10 år viket enligt författarna är en styrka. 

 För att knyta samman sökorden och inte utesluta något av dem användes Booleska termen 

(AND) i varje sökning där flera sökord användes vilket enligt Polit och Beck (2017) ger en 

mer specifik sökning vilket är en styrka enligt författarna.   

Artiklarna som valdes ut för att besvara studiens syfte skulle vara relevanta, finnas i fulltext, 

och vara vetenskapliga. För att författarna skulle förstå innebörden i artiklarna gjordes 

begränsningen att de skulle vara på engelska, ingen av författarna har det som moderspråk 

som kan enligt författarna vara en svaghet. Men författarna gjorde bedömningen att de hade 

tillräckliga kunskaper för att läsa artiklarna.  

Artiklarna uteslöts utifrån abstraktet, eftersom författarna till denna studie inte tyckte att 

rubriken var en tillräcklig grund för att utesluta artiklar, därför begränsades sökorden ner för 

att det skulle vara rimligt att granska alla abstrakt som enligt författarna är en styrka.   

Artiklarna lästes igenom och författarna granskade metod och resultat var för sig och sedan 

sammanställdes ett varsitt underlag för resultatet för varje artikel. Resultatet bearbetades 

tillsammans för att säkerställa att artiklarna resultat opartiskt granskats som enligt författarna 

är en styrka vilket även stöds av Polit och Beck (2017) som ett sätt att undvika eget 

tyckande.   

Genom färgkodning fick författarna en överblick av resultatet och tydliggjorde de teman som 

hittades i texten vilket styrks av Polit och Beck (2017) som ett bra sätt att analysera text. En 

svaghet som studien har är att artiklarna är hämtade från olika länder och ingen från Sverige. 

Forskning inom vård som berör människor är enligt Polit och Beck (2017) mer utsatt för etisk 

problematik därför valde författarna till den här studien att inkludera etiska överväganden. 

När artiklarna granskades var det viktigt för författarna att de som deltagit i de tidigare studier 

gjort det frivilligt. En artikel blev bortvald på grund av att den inte hade etiska överväganden. 

I artikeln stod det inget om att deltagarna fått information eller godkänt att vara med i studien 

eftersom att de som deltog i den studien var icke läskunniga vilket gör dem till en riskgrupp. 

Det gick inte heller att se om någon etisk kommitté godkänt forskningen.    

 

4.10 Kliniska Implikationer     

Det kan vara frustrerande och ses som en utmaning att som sjuksköterska motivera till 

förändring om inte personen själv är villig till att förändra sig. Genom att få en insikt i hur 

personer med diabetes typ två upplever kostförändringar kan sjuksköterskan få en bättre 

förståelse av deras perspektiv. Litteratur studien lyfter upplevelser av att förändra kosten 
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vilket kan hjälpa sjuksköterskan att hitta de rätta verktygen för att kunna motivera personer 

med diabetes typ två att förändra kostvanor. Information om kostråd är en viktig källa till 

förändring, om personer med diabetes typ två inte får tillräcklig och bra information försvårar 

det möjligheten till att förändra kostvanor. Därför lyfter den här studien vikten av information 

vid kostförändring för att sjuksköterskor ska få en inblick i vad personer med diabetes typ två 

har för behov samt hur de upplever informationen. Familjen har en viktig roll och bör 

involveras och informeras för att kunna ge stöd till de närstående med diabetes typ två. 

Sjuksköterskan ska ge rätt verktyg för att personer med diabetes typ två ska kunna hantera 

sociala sammanhang och slippa känna sig begränsade i kost. Vilket är något som 

sjuksköterska kan ta med sig ut i det kliniska arbetet för att kunna bemöta och ge information 

på ett sätt så att personerna med diabetes typ två förstår.   

  

4.11 Vidare forskning   

Denna litteraturstudie lyfter hur personer med diabetes typ två upplever förändringar i kosten, 

dock finns det en kunskapslucka i hur kostråden ska förändras för att underlätta upplevelsen 

för personer med diabetes typ två. De kostråd som finns idag är strikt och baseras på procent 

av det dagliga intaget, vilket kan vara svårt att förstå för en människa som inte är insatt i 

nutrition, det de även tar upp är att kosten vid diabetes ska vara snarlik den mat som 

diabetikern åt innan den insjukna. Vidare forskning behövs: för att studera vad som gör att 

kosten inte är hållbar för diabetiker, vad behövs för att motivera personer med diabetes typ två 

till att bevara kost förändringen.   

4.12 Slutsats  

Det finns inre och yttre faktorer som påverkar och har betydelse för hur personer med diabetes 

typ två upplever förändringar i kosten.  

För att personer med diabetes typ två ska lyckas förändra kosten krävs stöd från familj, hälso- 

och sjukvård. Hälso- och sjukvården bör vara lyhörd på hur personen upplever 

kostförändringar samt deras individuella behov.  

För att förändringen ska fungera i vardagslivet borde familjen involveras från början. 

Personerna med diabetes typ två bör få omfattande kunskap i hur de kan hantera kosten för att 

undvika känslan av begränsning eller uppleva svårigheter i sociala sammanhang. Känslor 

påverkar följsamheten av kosten vilket borde tas i beaktning vid konsultation av dessa 

individer. 
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Patients in 
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6 män  
Ålder 35–65   

Djup 
Semistrukturerade 
intervjuer 

Tematisk 
analys 
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USA 

Occupations, 
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perspectives 
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with 
diabetes. 
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5 män  
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Ålder 36–78   
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analys  
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analys 
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USA  
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women 
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fokusgrupper Tematisk 
analys 
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Bilaga 2.  
 
 

Författare Syfte Resultat 

Barbara S,  
Krass I  

Denna studie syftade till att 
identifiera problem av möjligheten 
till egenvård vid diabetes typ två i 
ett australiensiskt maltesiskt 
samhälle och att identifiera 
möjligheter för hälso- och 
sjukvård att erbjuda egenvårds 
stöd till dessa populationer.  

Resultatet visade på att de flesta deltagare 
ändrade sin kost efter diagnosen, den 
vanligaste förändringen var att de minska på 
kolhydrater och åt mindre portioner. Ett fåtal 
deltagare hade kontakt med en nutritionist 
och ingen av de som deltog i studien hade 
regelbundna konsultationer med någon som 
utbildade i diabetes. 

Benavides-Vaello 
S,  
Brown SA 
 
 
 
  

Syftet med studien var att 
undersöka hur låginkomsttagande 
spansktalande kvinnor (i USA) 
med minst 10 år av diabetes typ 
två, hur de framgångsrikt hanterat 
sjukdomen kopplat till 
sociokulturella-sammanhang och 
kost.  

Resultatet beskriver hur deltagarna efter att 
de fått sin diagnos fick information. 
Informationen handlade om kost, hur de 
kontrollerar sina blodsockervärden och 
träning. Deltagarna rapporterade att 
kunskapen lärde dem att de behövde ändra 
många livsmedel.   

Beverly EA, 
Miller CK,  
Wray LA 
 
 
  

Syftet med denna studie var att 
avgöra hur förhållandet mellan par 
påverkade beteendeförändringar, 
Speciellt relaterat till hälsosam 
kost.    

Resultatet visade att de kärnämnen deltagarna 
använde för att beskriva utmaningarna de 
ställs inför när de skulle hantera och hålla sig 
till kostrelaterade beteendeförändringar var 
kontroll över mat, kunskap om kost, stöd, 
kommunikation med respektive och hantera 
diabetes.  

Braginsky N, 
Inouye J,  
Wang CY, 
Arakaki R 
 

Syftet med denna studie var att 
utforska uppfattningen hos Asiater 
och personer som bor på öar i 
Stilla havet med typ 2-diabetes 
relaterade till kost och motion.  

Resultatet visade att de psykosociala 
känslorna relaterade till kost inkluderade 
depression, förnekelse och brist på 
självkontroll som leder till minskad 
livskvalitet och dålig egenvård. Brist på 
acceptans för nödvändiga 
livsstilsförändringar och oförmåga att 
kontrollera impulser vid dåliga kostvanor.  

Buchmann M, 
Wermeling M, 
Lucius-Hoene G, 
Himmel W 
 
  

Studien försökte återskapa känslor 
av påtryckning för att bättre förstå 
hur människor med diabetes typ 
två förstår och integrerar dessa 
känslor i sitt liv.  

Resultatet visade välbefinnande påverkades 
hos personer med diabetes typ två då de 
mötte olika måltidssituationer. Det som 
framkom var deltagarna kände sig uteslutna 
från sociala aktiviteter.   
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Castro-Sánchez 
AE,  
Ávila-Ortíz MN.  

Syftet var att beskriva förändringar 
i ätbeteende och analysera 
personernas uppfattning om 
diabetes kosten.   

Resultatet lyfte tre olika faser. De som var 
generellt i alla faser var att deltagarna gjorde 
förändringar i kosten, de minskade på 
sockerhaltiga drycker, fetter, animaliska 
produkter och de åt mer grönsaker. Men 
förändringarna påverkande inte bara de som 
hade diabetes utom hela familjen påverkades 
av kostförändringarna. Dock hade många 
deltagare begär efter söt mat. 

Gele AA,  
Torheim LE,  
Pettersen KS, 
Kumar B. 
  

Syftet med denna studie är att 
undersöka erfarenheterna hos 
somaliska invandrarkvinnor i 
mottagandet av förebyggande 
hälsovårdstjänster i förhållande till 
diabetes typ två.  

Resultatet visade att kosten innehöll mycket 
kolhydrater och rent socker. Majoriteten var 
medveten om att deras nuvarande kost inte 
var hälsosam, ingen uttryckte att de inte 
någon avsikt att ändra sina kostvanor. Det 
fanns brist på preventiv information.  

Knutsen IR, Foss 
IC, Todorova E, 
Roukova P, 
Kennedy A, 
Portillo MC, 
Regaira E, 
Serrano-Gil M, 
Lionis C,  
Angelaki A, 
Rogers A.  

Den här artikeln syftar till att 
utforska likheter mellan kost och 
socialt stöd bland personer med 
typ 2-diabetes för att öka 
kunskapen om interaktioner inom 
sociala nätverk.    

Resultatet visade att ibland hade familjen en 
bristande insikt och kosten kunde vara en 
orsak till konflikter i hemmet. Att hålla fokus 
på kost och blodsockret ansågs vara stressigt. 
Rätt balans var viktigt eftersom det krävs 
styrka för att undvika frestelser.   

Laranjo L,  
Neves AL,  
Costa A,  
Ribeiro RT,  
Couto L,  
Sá AB. 

Huvudsyftet med denna studie var 
att bedöma det som underlättar, 
det som är hinder och de 
förväntningarna som finns relaterat 
till egenvård av diabetes typ två, 
som patienterna själva uppfattade.   

Resultatet visade att villkor för bra kost, 
kostnaden för hälsosam mat och att  
lära sig att laga hälsosam kost nämndes som 
gemensamma hinder för att förbättra kosten. 
Brist på familjestöd även sabotage från 
familjen, kvinnor hade svårt att laga mat åt 
resten av familjen där de var negativt 
inställda.   

Lawrence H,  
Nathan Reynolds 
A,  
Joseph Venn B. 

Syftet med studien var att 
undersöka vuxna med prediabetes 
och personer med diabetes typ 
tvås uppfattning om kost.    

Resultatet visade att informationen om 
hälsosam kost varierade från olika källor samt 
förändrades över tid från samma källa. Svårt 
att avgöra innehållet i maten vid snabbmat 
och sociala sammanhang. Deltagarna 
upplevde att matproducenterna använde 
metoder att lura sina konsumenter via reklam 
på förpackningen. 

Mathew R, 
Gucciardi E,  
De Melo M, 
Barata P. 
  

Syftet med denna studie var att 
bättre förstå skillnader i 
diabetesegenvård, specifikt behov, 
hinder och utmaningar bland män 
och kvinnor som lever med typ 2 
diabetes Mellitus.   

Resultatet lyfte att kvinnorna lättare berättade 
om sin diabetes och införde egenvård i sitt 
dagliga liv. Männen var mer ovilliga att 
berätta för vänner och familj. De var mindre 
uppmärksam på egenvårds möjligheter i 
sociala miljöer. Kvinnor begränsade 
livsmedel från deras kost som de upplevde 
var förbjudna medans många män 
omvandlade det dem upplevde vara 
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ohälsosamma livsmedel, förutom i sociala 
situationer.   

Murrock CJ, 
Taylor E,  
Marino D.  

Syftet med denna kvalitativa 
studie var att undersöka 
utmaningen av egenvård av kost 
utifrån afroamerikanska kvinnor 
som lever med typ 2-diabetes.  

Resultatet lyfte fyra teman: vanliga 
svårigheter att ändra kostvanor, behovet av 
individanpassad vägledning, behovet av stöd, 
behovet av att korrigera fel information och 
minska luckor i diabeteskunskap.   

Rise MB,  
Pellerud A,  
Rygg LØ, 
Steinsbekk A. 
 
 
 
  

Syftet med denna studie var att 
undersöka hur deltagarna hanterar 
och upprätthåller 
livsstilsförändringar efter att ha 
deltagit i gruppbaserad typ 2 
diabetes egenvårds utbildning.  

Deltagarna uttryckte en önskan att leva ett 
normalt liv. Ny kunskap hade fått dem att 
förstå att de kunde leva ett normalt liv trots 
deras tillstånd. Information om hur olika 
livsmedel påverkar glukosnivåer och hur 
fysisk aktivitet kan reglera detta användes för 
att kompensera för planerade eller oplanerade 
uppehåll i kost planen.    

 

Sapkota S,  
Brien JE,  
Gwynn J,  
Flood V,  
Aslani P  

Denna studie undersökte 
nepalesiska patienters 
uppfattningar om kostens 
inverkan, kostbehov för diabetes 
och hur nepalesisk matkultur 
påverkade kosthanteringen.  

Resultatet visade att många deltagare 
uttryckte känslor som sorg, stress och 
besvikelse när de diagnostiserades med 
diabetes typ två. Majoriteten av deltagarna 
rapporterade svårigheter i att förändra kosten 
samt följa kostrekommendationerna. De 
upplevde att begränsningarna av kosten ledde 
till otillräcklig näring. Den Nepalska 
matkulturen uppfattades som ett hinder för 
effektiv kost hantering. I Nepalsk kultur var 
de oförskämt att tacka nej till hemlagad mat 
vilket också upplevdes försvåra 
kosthanteringen.  

Sebire SJ, 
Toumpakari Z, 
Turner KM, 
Cooper AR,  
Page AS,  
Malpass A, 
Andrews RC 

Syftet i denna studie var att 
kvalitativt utforska hur 
diabetespatienter uttrycker och 
upplever olika typer av motivation 
när de försöker förändra sin 
livsstil. 

Resultatet visade på att deltagarnas 
upplevelser var, hjälplös, passiv till 
förändring, känsla av begränsning av kost, 
pressar sig själv för att undvika skuldkänslor, 
personliga vinster av att ändra sin livsstil, 
acceptans, glädje med att ändra livsstilen. 

Tewahido D, 
Berhane Y 
 
 
 
  

Syftet med denna studie var att 
beskriva egenvård bland individer 
med diabetes typ två i Addis 
Abeba, Etiopien.  

Resultatet visade på att 
blodsockerkontrollerna var oregelbundna. 
De flesta deltagare tyckte att kosten var 
en viktig del i självhanteringen och de 
uteslöt socker. Bristen på medvetenhet 
och information var den vanligaste 
orsaken till att deltagarna inte följde en 
diabetes vänlig kost.  
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Thompson M Syftet med denna forskning var att 
undersöka och beskriva hur 
personer med diabetes typ två 
uppfattar deras yrke relaterade till 
hanteringen av deras diabetes.  

Resultatet visade att det var svårt att göra 
hälsosamma val på grund yttre påverkan. 
svårt vid sociala sammanhang vilket skapade 
stress när rutinerna bryts.  

Willig AL, 
Richardson BS, 
Agne A, 
Cherrington A  

Målet med denna studie var att 
kvalitativt undersöka 
näringskedjan hos 
afroamerikanska kvinnor som 
lever med diabetes, och hur 
kvinnorna upplevde den nuvarande 
kosten som anpassas till nya 
kostmetoder.  

Resultatet visade på tre teman som påverkade 
deltagarnas kost vilket var matval, känslor av 
stigma och skuld. Flera började ändra kosten 
men tappade tråden efter ett tag och fick en 
känsla av misslyckande. Känslomässigt 
ätande.   

 
 


