
AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

Personers upplevelse av livsstilsförändringar vid 
Diabetes typ 2 

En litteraturstudie 

 

 

Marina Johansson&Sara Farhad 
2020 

Examensarbete, Omvårdnad 
Grundnivå (Kandidatexamen 15, hp), Högskolepoäng 

Sjuksköterskeprogrammet 
Handledare: Malin Söderberg, Madelene Klockervold, Irene Hylander 

Examinator: Mikaela Willmer



AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap



SAMMANFATTNING 

BAKGRUND: Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering lider fyra 

procent av människor i Sverige av diabetes typ 2 och hälften av dem är insulinbehand-

lade. För att undvika risker och komplikationer vid högt blodsocker följs patienten upp 

av läkare och sjuksköterskor för vidare behandling. Meningen med blodsockermätning-

en är att bibehålla en stabil blodsockernivå för att minska risker för de olika komplika-

tioner som högt blodsocker eller hypoglykemi. Även att patienten får tillräcklig med 

kunskap och förståelse av rätt hantering av kost och motion kan påverka blodsockret. 

Forskning visar att med stöd av förebyggande livsstilsförändring förhindras komplika-

tioner från diabetes typ 2.  

SYFTE: Att beskriva personers upplevelse av livsstilsförändringar vid diabetes typ 2. 

METOD: Litteraturstudie med beskrivande design som innehåller både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. 

RESULTAT: Personer med typ 2 diabetes upplever livsstilsförändringar på olika sätt. 

En del av de personerna upplever att livsstilsförändringar som hälsosam kost och regel-

bunden motion är svår att följa medan andra upplever att det är väldig lätt att följa. Alla 

personer med typ 2 diabetes upplever att den information och undervisning som de fick 

från sjukvårdspersonalen ökade deras kunskap om diabetes typ 2 och egenvård. Det re-

sulterade till att de kunde hantera bättre livsstilsförändringar och egenvård som att ta 

blodsockerkontroll och mediciner. 

SLUTSATS: Personer med typ 2 diabetes upplever olika kring livsstilsförändring men 

alla vill förebygga komplikationer och fortsätta ha ett vanligt liv. Kunskap och stöd från 

vårdpersonal och anhöriga kan stödja de så att de får kunskap och sjukdomen. Behand-

ling av diabetes handlar mycket om egenvård och medicinering så att det är viktig att 

personerna är delaktiga i processen för att ha bättre livskvalité. 
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NYCKELORD: Diabetes mellitus type 2 patient experience, lifestyle changes. 

SUMMARY/ABSTRACT: 

BACKGROUND: According to the State's preparation for medical and social evalua-

tion four percent of people in Sweden suffer from type 2 diabetes and half of them are 

insulin treated. In order to avoid the risks and complications of high blood sugar, the 

patient is followed up by doctors and nurses for further treatment. The purpose of blood 

glucose measurement is to maintain a stable blood sugar level to reduce the risks of the 

various complications such as high blood sugar or hypoglycemia. Research shows that 

with the  

Help of preventive lifestyle change, complications from type 2 diabetes are prevented. 

OBJECTIVE: To describe people's experience of lifestyle changes in type 2 diabetes. 

METHOD: Literature study with descriptive design that deals with both qualitative and 

quantitative articles. 

RESULTS: People with type 2 diabetes experience lifestyle changes in different ways. 

Some people find that lifestyle changes such as healthy eating and regular exercise are 

difficult to follow, while others feel that it is very easy to follow. All people with type 2 

diabetes feel that the information and education they received from the healthcare staff 

increased their knowledge of type 2 diabetes and self-care. As a result, they were able to 

handle better lifestyle changes and self-care such as taking blood sugar control and 

medication. 

CONCLUSION: People with type 2 diabetes experience different lifestyle changes, but 

everyone wants to be healthy and have a normal life. Knowledge and support from 

health care professionals and relatives can support them so that they receive knowledge 
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about the disease. Treatment of diabetes is very much about self-care and medication so 

it is important that patients are involved in the process to have receive a better quality of 

life. 

KEY WORDS: Diabetes mellitus type 2, patient experience, lifestyle changes. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2009) lider fyra procent 

av människor i Sverige av diabetes typ 2 och hälften är insulinbehandlade. För att und-

vika risker och komplikationer vid högt blodsocker följs patienten upp av läkare och 

sjuksköterskor för vidare behandling. Meningen med blodsockermätningen är att bibe-

hålla en stabil blodsockernivå för att minska risker av de olika komplikationer som 

bland annat högt blodsockervärde eller hypoglykemi. Det är viktigt för patienten att få 

kunskap och förståelse om självhantering och hur livsstilsförändringar som kost och 

motion påverkar blodsockervärdet. Detta resulterar till att komplikationer vid diabetes 

typ 2 kan förhindras (Socialstyrelsen, 2018).  

1.2 Diabetes mellitus typ 2  

Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk obotlig sjukdom som utvecklas långsamt (Ericson 

& Eriksson, 2012). Enligt Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist och Östenson (2007) 

de smygande klassiska symtomen är känslan av ökad törst, kissar oftare än vanligt, lätt 

för att bli torr i munnen, klåda i underlivet och även urinvägsinfektion. Enligt Svenska 

diabetesförbundet (2017) diagnos på diabetes fastställs genom mätning av nivån av soc-

ker i blodet. Sjukdomen förväntas öka kraftigt under de kommande åren (WHO, 2018). 

Kroppens insulinproduktion bli sämre vid diabetes typ 2, där upptaget av glukos sjunker 

och vävnader som är insulinberoende skadas. Detta orsakar insulinresistens i vävnader-

na som finns i kroppen (Ericson & Eriksson, 2012). Komplikationer av diabetes kan 

förebyggas genom livsstilsförändringar och bättre levnadsvanor (Folkhälsomyndighe-
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ten, 2019). Motion och god kosthållning ingår i livsstilsförändringar då det resulterar till 

ett stabilt blodsockervärde (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2014). 

1.3 Orsak/Patofysiologi 

Hormonet insulin bildas i bukspottkörteln av celler som heter B-celler. Insulin hjälper 

till att sänka blodsockernivå samt att lagra energi. Vid typ 2 diabetes blir cellerna av oli-

ka orsaker mindre känsliga för insulin och då uppkommer insulinresistens i kroppens 

insulinberoende vävnader. Det resulterar till att blodsockernivån inte sjunker (Ericson & 

Eriksson, 2012). Insulinupptaget minskar för att kärlväggen blir resistent då nivån av 

glukos i blodet har varit långvarig för högt (Rachel, Sloten, Bruno, Taddei, Empana, 

Stenhouwer, Sharman, Boutouyrie, Laurent, 2019). Vid typ 2 diabetes kan bukspottkör-

teln fortfarande tillverka insulin men inte tillräcklig mycket och med tiden minskar in-

sulinproduktionen ännu mer (Diabetesförbundet, 2017). Orsakerna till att människor 

drabbas av diabetes typ 2 är fortfarande okänd men ärftlighet och dålig livsstil är en fak-

tor för att få sjukdomen (Ericson & Ericson, 2012).  

1.4 Behandling 

För att minska risken att blodsockret överstiger referensvärdet så är det viktigt att följa 

en hälsosam kost och att motionera regelbundet. Insulin och per orala läkemedel finns 

för att stabilisera blodsockervärdet. Ju mer normalviktig personen blir desto mindre in-

sulin behöver kroppen producera och då minskar risken att få olika komplikationer pga. 

högt blodsockervärde (Ericson & Ericson, 2012).  

Den vanligaste farmakologiska behandlingen är metformin i tablettform eller injektion 

insulin som används när kroppen inte längre producerar insulin. Icke-farmakologisk be-

handling är att ändra livsstilen genom bland annat hälsosam kost, motion, rökstopp, 

minska alkoholintaget och stress (Ericson & Ericson, 2012). 

Vårdhandboken (2019) menar att patienten kan med hjälp av metoden Self- efficacy 

dvs. att aktivt sköta sin egen vård och att få en möjlighet att förstärka tron på sig själv, 

när det gäller hantering av sjukdomen diabetes. Bandura (2007) visar att Self- efficacy 
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är en subjektiv känsla därför människan tolkar och upplever Self- efficacy på olika sätt. 

Människor som har en hög själveffektivitet kan kontrollera sina egna kamp och behov 

medan människor med låg Self- efficacy upplever osäkerheter och stress att de inte har 

kontroll över sina behov. Detta kan påverka förmågan att hantera den egna vården aktivt 

och även att minska upplevelsen av rädsla. En väl omhändertagen egenvård minskar 

risken för komplikation av sjukdomen (Ericson & Eriksson, 2012). Egenvårdsutbildning 

kan vara ett bra stöd för patienten att få en god kännedom att hantera sin diabetes på 

egen hand. Utbildning är grunden till egenvård för att bibehålla en hälsosam daglig kost 

och att medverka i olika aktiviteter för att kunna hantera och uppnå en kvalitetsvård 

(Power, Bardsley, Cypress, Duker, Martha, Fischel, Martyniuk, Siminerio, Vivian, Eva, 

2015). 

1.4.1 Livsstilsförändringar 

Kost  

Mulder (2008) anser att en anpassad kost för diabetiker kan resultera till att blodgluko-

sen sjunker. Detta gör att risken för de komplikationer som diabetiker brukar få efter en 

längre tid minskas. Sundin (2006) anser att en tredjedel av personer som lider av diabe-

tes typ 2 i Sverige kan behandla sig själva genom att följa en hälsosam kost och att mo-

tionera dagligen. Detta kan resultera till att kroppsvikten minskas och kroppens egen 

insulinproduktion skulle kunna räcka för att ha en stabil blodglukos. 

Det nordiska närings rekommendationer (NNR) som togs fram år 2012 menar att det 

måste finnas en balans mellan en bra kosthållning med mindre energimängd och ökat 

näringsintag. För att bibehålla en balans i kosten ska personen äta mycket fiber och det 

ska vara vegetabiliskt som bland annat grönsaker och spannmålsprodukter av fullkorn. 

Nyttiga fetter som essentiella samt omättade fettsyror finns i fet fisk, nötter, frön även 

vegetabilisk olja (Livsmedelsverket, 2012). 

Personer som drabbats av typ 2 diabetes kan få ett förhöjt blodsocker när de får i sig 

snabba kolhydrater därför är det viktigt att undvika snabba kolhydrater för att kunna ha 

ett stabilt blodsockervärde. Enligt tallriksmodellen ska maten fördelas jämnt under da-

gen till frukost, middag och olika mellanmål i regelbundna tider. Detta resulterar stabili-

sering av blodglukosvärde vid typ 2 diabetes. Tallriken kan delas i tre delar där det ska 
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vara mycket grönsaker, rotfrukter och frukt men mindre kött, fisk, ägg, bönor och myc-

ket mindre kolhydrater som kan vara pasta eller ris av fullkorn (Socialstyrelsen, 2011).  

Motion 

Mulder (2008) anser att motion är en viktig faktor för att förebygga de patofysiologiska 

processerna vid typ 2 diabetes. Författaren fortsätter beskriva att insulinkänslighet för-

bättras när personen motionerar regelbundet och då ser man en tydlig minskning av in-

sulinbehovet direkt efter motionen. Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist, Östensson 

(2007) beskriver att motion ska vara regelbunden för att det ska kunna ingå i behand-

lingen och för att det ska ge goda resultat. 

Sverige räknas bland de länder där de flesta personer tränar regelbundet. De populäraste 

träningsaktiviteter är träning på gym, löpning eller promenad. Det finns alltid en del av 

personer som inte motionerar. BMI kallas även för body mass index och är en kvot av 

personens längd och vikt i kvadrat (WHO, 2013). Enligt WHO (2013) de personer som 

har BMI under 25 är normalviktiga och de som har BMI över 25 räknas som övervikti-

ga. Det är bevisat att en överviktig person som har BMI över 25 samt som motionerar 

regelbunden löper mindre risk att drabbas av någon sjukdom i jämförelse med en person 

som är normalviktig och inte motionerar (Ringsberg, 2014). För en bättre diabeteskon-

troll och viktminskning ska personen motionera 2 gånger dagligen trettio minuter i la-

gom takt(Ringsberg,2014). 

1.5 Definition av centrala begrepp  

Upplevelse 

Begreppet upplevelse är individens uppfattning om världen omkring sig. Det kan vara 

erfarenheter som är negativa och positiva (Fox, 2008). Dahlberg & Segersten (2010) 

menar att alla individer är unika och därför har olika upplevelser. Fox (2008) anser att 

alla individer upplever olika även om det handlar om samma situation vilket kan bero 

på gemensamma faktorer miljö & omgivning, kognitiva och kulturella beteende (Fox, 

2008). 
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Närståendes Upplevelse       

Livet förändras plötslig för en person som får diagnos diabetes typ 2 men även för när-

stående, för att de har svårare att anpassa sig till livsstilsförändringar (Söderberg, 2014). 

Närstående som inte har någon kunskap eller erfarenhet av sjukdomen kan uppleva det 

svårt, för att de inte vet hur de ska agera och möta en situation som är akut (Öhman & 

Söderberg, 2004). Närstående behöver stöd för att de ska kunna stödja vidare patienten 

och det är därför viktigt att sjukvården ger stöd både till närstående och patienten 

(Isaksson, Lexell, Josephsson & Skär, 2008). 

1.6 Sjuksköterskans professionella roll       

  

Sjuksköterskan ska ha moral och omvårdnadsansvar i sina värderingar och beslut. Målet 

är att professionellt sträva efter att bevara patientens autonomi och upplevelse av in-

tegritet för att inte förstöras (Svenska sjuksköterskeförening, 2017). En del av sjukskö-

terskor använder sig av motiverande samtal som en strategi för rådgivning för att patien-

terna ska uppnå en livsstilsförändring (Folkhälsomyndigheten, 2018). ICN/International 

council of nurses (2014) etiska koder består av fyra ansvarsområden som är att förebyg-

ga komplikation av sjukdom, främja hälsa, lindra lidandet och återställa hälsa. De har 

gemensam etisk värdegrund i omvårdnaden och syften med omvårdnaden är att ge god 

vård med respekt till patienter och anhöriga. 

Insulander & Björvell (2013) anser att sjuksköterskans roll är viktig för att stödja och 

informera om individanpassad egenvård. Dessutom att vägleda och undervisa nydia-

gnostiserade patienter i insulinhantering vid symtom av insulinkänningar.   

Författarna Scott & Thompson (2002) konstaterar att den individanpassad vård som 

sjuksköterskan ger till för både patienten och anhöriga är lärorikt och kunskapsrikt. 

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudsakliga kompetensområde, både som ett humanis-

tiskt synsätt och ett vetenskapligt kunskapsområde. Sjuksköterskans omvårdnad skall 

tillämpas utifrån ett etiskt perspektiv med hänsyn till de mänskliga rättigheterna samt 
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patientens självbestämmande, integritet och autonomi. Den omvårdnad som tillämpas 

skall dessutom vara beprövad och evidensbaserad (Willman, 2013). 

Patienter som är delaktiga och följsamma i deras vård har möjlighet att behärska mer 

om hantering av sin sjukdom och det resulterar till att genom egna åtgärder kan de på-

verka den (Socialstyrelsen, 2012). 

Sjuksköterskans grundansvar är att förbättra livsstil hos patienter genom att utveckla 

och förmedla kunskap trots kön, ålder eller kulturella skillnader. Den kunskapen som 

sjuksköterskan har om patientens livsstil underlättar val av stöd och handling som görs 

för att uppnå välbefinnande oavsett sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). 

1.7 Teoretisk referensram          

Alligood (2013) beskriver att Dorothea Orem arbetade som sjuksköterska i flera år in-

nan hon bestämde sig att bli biträdande professor i sjuksköterskeutbildning. Under den-

na tid utvecklade Orem sin teori om omvårdnad och egenvård. I början av 1970 talet 

utvecklades teorin om egenvård. Wiklund & Lindwall, (2012) menar att egenvårdsbe-

hovet delas upp i 3 generella omvårdnadsteori kategorier: teorin om egenvård, teorin om 

egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem.  

Alligood (2013) menar att egenvård definieras som ett behov för personer att uppnå en 

maximal hälsa utifrån den egna förmågan att hantera sin egen vård. Svensk sjuksköters-

keförening (2014) menar att Dorotheas egenvårdsteori handlar om att bevara liv, välbe-

finnande samt hälsa genom individens handlingar. Teorin av egenvårdsbehov uppdelas i 

tre kategorier: egenvårdsbehov relaterat till hälsoproblem, universella egenvårdsbehov 

och utvecklande egenvårdsbehov. Universella egenvårdsbehov är att uppfylla existenti-

ella behov som bland annat andning, intag av föda och flytande dryck, sköta elimine-

ringen. Utvecklande egenvårdsbehov är en process som utvecklas och pågår under hela 

livet. Egenvårdsbehov relaterad till hälsoproblem kan vara att den normala utvecklingen 

är i fara och då måste människan åtgärda hälsoproblemet. Människan kan åtgärda det 

genom bland annat att söka vård, inta ordinerade läkemedel och hantera biverkningar 

(Orem, 2001). 
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Omvårdnadssystem fungerar som en teori för egenvård och består av tre olika delar: 

Identifiering, planering och utvärdering.  Sjuksköterskan identifierar patientens om-

vårdnadsbehov. Sjuksköterskan planerar patientens individuella omvårdnad med hjälp 

av omvårdnadsplan. I slutfasen utvärderar sjuksköterskan den omvårdnadsplanen som 

gjordes i andra fasen (Orem, 2001). 

 Författarna har valt Dorothea Orems egenvårdsteori för att den här studien handlar om 

personers upplevelse av livsstilsförändring vid diabetes typ 2 och där ingår egenvård i 

stor omfattning. Kirkevold (2000) menar på att egenvårdsteori tillämpas av sjuksköters-

kan då patienten behöver professionell omvårdnad. Sjuksköterskan har som roll att 

uppmuntra patienten att utföra den egenvård som hen behärskar eller att informera och 

hjälpa vid eventuell egenvårdsbrist. Orem (2001) beskriver att sjuksköterska ska identi-

fiera vilka omvårdnadsbehov som patienten har för att kunna sedan planera och utvärde-

ra. Sjuksköterska ska genom det kunna informera patienterna om egenvård för att de ska 

klara sig själva. 

1.8 Problemformulering 

Diabetes mellitus typ 2 ökar kraftigt globalt. Ökningen kan bero på olika orsaker som 

ärftlighet och dålig livsstil men den specifika orsaken är fortfarande okänd. Att få dia-

gnos och behandling i tid kan förebygga komplikationer av sjukdomen och målet med 

behandlingen är att stabilisera blodsockernivå. Livsstilsförändringar som kost, motion 

och egenvård är en viktig del av behandlingen då det kan sänka behovet av insulin. Per-

soner med typ 2 diabetes kan lära sig om egenvård och sköta mycket av sin behandling 

själv. Det finns mycket forskning om medicinsk behandling men mindre om patientens 

upplevelse om livsstilsförändringar vid typ 2 diabetes och det är därför författarna väljer 

att skriva en forskning om detta. Sjuksköterskan ska ha en individuell helhetssyn för att 

uppfylla patientens behov samt har en viktig roll i bemötande med patienter. Genom 

mötet kan skriftlig, muntlig information samt undervisning av sjukdomen ges. Detta 

resulterar till att patienten får vetskap om sjukdomen för att kunna bibehålla ett hälso-

samt levnadssätt.  

  

Syfte 

Att beskriva personers upplevelse av livsstilsförändring vid diabetes typ 2  
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Frågeställning  

Hur upplever personer livsstilsförändring vid diabetes typ 2? 

2. Metod 

2.1 Design 

Den här studien är litteraturstudie med beskrivande design. Polit & Beck (2014) beskri-

ver att en beskrivande litteraturstudie vill ta del av människors upplevelse. 

 

2.2 Sökstrategi 

De vetenskapliga artiklarna söktes i två olika databaser, för att det inte fanns tillräckligt 

antal artiklar på första databasen. Det söktes artiklar som har med arbetets problemom-

råde att göra och som besvarar studiens syfte. De databaser som användes var Pubmed 

och Cinahl. Det gjordes även en manuell sökning för att kunna ha tillräcklig med artik-

lar i litteraturstudien. Sökningen började med databasen Pubmed som handlar om om-

vårdnadsforskning och medicinsk vård (Polit & Beck, 2014). Fritextord är termer som 

ska hitta sökord som finns i databasens beskrivning av varje specifik artikel (Polit & 

Beck, 2014). Fritextord söktes via olika databaser för det gav flest antal vetenskapliga 

artiklar som svarade på studiens syfte. Mesh term söktes men valdes bort pga. otillräck-

ligt antal träffar av vetenskapliga artiklar. Sedan kombinerades sökorden diabetes melli-

tus type 2 (fritext), patient experience (fritext), lifestyle changes (fritext) med booleska 

termen AND för att på ett systematiskt sätt se hur många artiklar svarade på studiens 

syfte. Polit & Beck (2014) beskriver att booleska termer som AND, OR eller NOT an-

vänds på ett systematiskt sätt i databaserna för att underlätta sökningen. De begräns-

ningar som användes till artiklarna är full text, engelska språket, tillgängliga via hög-

skolan Gävle och skulle vara max 10 år. 

Den andra databasen som användes var Cinahl som tillhör ämnet omvårdnadsstudier 

(Polit & Beck, 2014). Där kombinerades sökorden diabetes mellitus type 2 (fritext), li-

festyle change (fritext) och patient experience (fritext) för att se antal träffar och om de 
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besvarade studiens syfte. De begränsningar som användes i Cinahl är Peer Review, full 

text, tillgängliga via högskolan Gävle samt det skulle vara max 10 år. 

Tabell 1 utfall av databassökning 

 

2.3 Urvalskriterier  

De vetenskapliga artiklarna som används i den här studien ska vara empiriska primära 

studier som svarar på studiens syfte (Polit & Beck, 2014). Den här studien inkluderade 

7 kvalitativa, 1 kvantitativ och 1 mixad metod artiklar. Inklusionskriterierna är personer 

Databas
Begränsningars 
Sökdatum

Söktermer Antal 
Träffar

Möjliga artiklar(exklu-
siv dubbletter)

Antal artiklar 
som svarar på 

syftet

Pubmed 10 år, 
Engelska 
Tillgänglig i hig 

2020-01-22

diabetes mellitus type 2 
(fritext)AND patient experience 
(fritext) 

AND lifestyle changes 
(fritext)

22 16 4

Cinahl 10 år, 
Engelska 

Peer review 
Linked full text 
Tillgänglig via 

hig 
2020-01-22

diabetes mellitus type 2 
(fritext) 

AND lifestyle changes 
(fritext)AND 
patient experience 

(fritext)

30 15 4

Manuell 
sökning

10 år,  
Engelska 
Peer review 

Linked full text 
Tillgänglig via 
hig 

2020-02-05

Relevans för inklusionskriterier, 
syfte och frågeställningar

1 1

Pubmed & 

Cinahl  

Totalt:52 Totalt:32 Totalt: 9
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som är vuxna och har diagnos diabetes typ 2. Exklusionskriterierna är barn, äldre som är 

över 80 år och är multisjuka och även andra typer av diabetes just för att den här studien 

ska fokusera bara på typ 2 diabetes. Dessutom exkluderades artiklarna som var dubblet-

ter och empiriska studier som inte följde IMRAD mönster. 

2.4 Urvalsprocessen  

Sökningarna i Pubmed och Cinahl gav 52 artiklar. Efter att författarna läste alla artiklars 

titlar och abstrakter så exkluderades 4 artiklar som var dubbletter och 16 artiklar som 

inte svarade på studiens syfte.  

Författarna läste de 32 kvarstående artiklarnas titlar och abstrakter och exkluderade 22 

artiklar som handlade om andra yrkeskategorier just för att lägga fokus på grundutbil-

dade sjuksköterskor, även äldre över 80 år som är multisjuka. Dessutom andra typer av 

diabetes har exkluderades. Det gjordes en relevansbedömning av de 10 kvarstående ar-

tiklar med högskolans Gävle relevansmall och där 2 artiklar valdes bort för att de inte 

svarade på studiens syfte. 

Det gjordes även en manuell sökning som uppfyllde kriterierna och som svarade på stu-

diens syfte.  

De 9 artiklarnas resultat granskades genom en kvalitetsgranskning tabell från Högsko-

lan i Gävle och där räknades de in i resultatdelen. I flödesschema finns det en beskriv-

ning om de valda vetenskapliga artiklarna.  
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Figur 1: Flödesschema 

2.5 Dataanalys 

Författarna gjorde dataanalysen på ett systematiskt sätt (Aveyard, 2014). De 9 inklude-

rade artiklarna lästes individuellt av båda författarna. En sammanfattning av artiklarna 

gjordes för att se om det fanns tillräcklig information i resultatdelen. Polit & Beck 

(2014) rekommenderar att skillnader och likheter av artiklarna ska betonas för att under-

lätta granskning av artiklarna. De inkluderade artiklarna lästes av båda författarna för att 

säkerställa uppfattning av resultaten. Författarna använde sig av resultattabell för att 

systematisera likheter och skillnader och därefter skapades olika kategorier i resultatde-

len. 

Varje kategori färgmarkerades med olika färger för att kunna styrka att resultatdelen är 

organiserade och att den har en ordning baserat på styrkor och begränsningar (Polit & 

Beck, 2014). Resultat redovisas i löpande text med kategorier samt i tabeller (Aveyard, 

2014). 
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2.6 Forskningsetiska överväganden  

Artiklarna ska granskas för att se om de verkligen svarar på studiens syfte och fråge-

ställningar för att sedan avgöra om det går att användas i studien.  

Artiklarna ska översättas rätt från engelska till svenska för att inte ändra begreppets be-

tydelse och att inte misstolka artiklarna. 

I den här litteraturstudien kommer författarna ta hänsyn till att referera rätt till källorna 

och att studien inte ska innehålla plagiering, fabricering eller falsifiering (Polit & Beck, 

2014 ). 

3. Resultat 

I denna studie inkluderades 9 vetenskapliga artiklar: 7 kvalitativa, 1 kvantitativ och 1 

mixad artikel. Artiklarnas resultat presenteras nedan i tabellen och i löpande text. Det är 

5 teman: upplevelse av kost, upplevelse av motion och upplevelse av blodsockermät-

ning, upplevelse av medicinering samt upplevelse av kunskap och stöd.  

Tabell 2: Tema 

3.1  Upplevelse av kost 

Många personer som diagnostiserats med typ 2 diabetes ansåg det svårt att långsiktigt 

följa kosthållningsråd i vardagen (Pikkemaat, Boström, Strandberg, 2019; Sebire, 

Toumpakari, Turner, Cooper, Page, Malpass, Andrews, 2018; Vicente, Candila, Thomas, 

Upplevelse av Kost 

Upplevelse av Motion

Upplevelse av blodsockermätning

Upplevelse av medicineringen

Upplevelse av Kunskap och stöd 
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Gomez, Oliver, 2018; Kornatowski, Frąckowiak-Maciejewska, Romsiek-Kryszewska, 

Wyżgowski, Leksowski, 2016).   

Orsakerna till detta varierade något. I några fall tyckte inte de om den rekommenderade 

maten och upplevde att det var svårt att anpassa sig till den nya kosten och att följa den 

under en lång tid. Andra ansåg att kostråden innebar en skrämmande stor livsstilsföränd-

ring då deras hälsotillstånd skulle förvärras (Pikkemaat et al, 2019; Sebire et al, 2018). 

De flesta personer med typ 2 diabetes valde istället för att följa kostråden att gå sin egen 

väg för att hitta en sundare livsstil. Detta kunde i vissa fall innebära en oförändrad kost 

men ökad fysisk aktivitet (Sebire et al, 2018). Kornatowski et al (2016) menar att det 

fanns en tydlig skillnad mellan könen, män upplevde att rekommenderad kostföränd-

ringar var svårt att följa. 

En del personer med typ 2 diabetes tog ett aktivt val att förändra sin livsstil i grunden. 

Huvudorsaken till att de ville ändra sin livsstil var att de upplevde det som nödvändigt 

att följa en hälsosam kost för att kunna vara frisk. De valde även att kontrollera närings-

behov och kaloriintaget för att veta hur mycket de fick i sig (Pikkemaat et al, 2019). I en 

annan studie upplevde personer med typ 2 diabetes att det var lätt att anpassa sig till den 

rekommenderade kosten, för att de tyckte om maten (Vicente et al, 2018). Vad det gäller 

kostförändringar, visade i en studie att det fanns skillnader mellan könen i hur lätt de 

kunde anpassa sin livsstil till de nya rekommendationerna. Kvinnor upplevde att det var 

lättare att följa och upprätthålla en hälsosam kost (Kornatowski et al, 2016). 

  

3.2 Upplevelse av motion  

Majoriteten av personer med typ 2 diabetes i flera studier var mer fokuserade på att för-

ändra kosten än att motionera. Detta resulterade till mindre upplevelser av livsstilsför-

ändring vid motion. (Pikkemaat et al, 2019; Lidegard, Schwennesen, Willaing, Faerch, 

2016; Abuelmagd , Osman , Håkonsen , Jenumband , Toverud , 2019). 
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Personer med typ 2 diabetes upplevde en svårighet att börja motionera för att de inte 

hade motionerat på väldig lång tid (Pikkemaat et al 2019; Lidegard et al, 2016; Abuel-

magd et al, 2019). En del personer upplevde att de inte hade tillräcklig med tid för att 

motionera. Personerna prioriterade mer tid på familj och arbete än motionen (Lidegard 

et al, 2016). I en studie upplevde personerna svårigheter för att de hade komplikationer 

såsom smärta i knän eller ryggen som var ett hinder (Pikkemaat et al, 2019). Personerna 

upplevde känslomässig utmaningar som oro, rädsla och stress för komplikationer vid 

diabetes typ 2 eftersom de ständigt tänkte på blodsockermätning och daglig kosthållning 

(Abuelmagd et al, 2019).  

En del personer med typ 2 diabetes upplevde att motion gav motivation och styrka och 

dessa resultat gjorde att de med glädje fortsatte motionera (Sebire et al, 2018). 

En stor tyngd i livsstilsförändringen ligger på kost och motion.Personer i en studie upp-

lever en stark känsla av personligt ansvar för viktminskning, som är en integrerad del av 

självhantering vid diabetes (Wermling et al, 2014). 

3.3 Upplevelse av blodsockermätning 

Personer med typ 2 diabetes upplevde att egenvård var svårt att hantera (Abuelmagd et 

al, 2019; Wermeling, Thiele-Manja , Koschack , Lucius-Hoene , Himmel , 2014). De 

upplevde att det skapade frustration och stress när de ständigt strävade efter att hålla sig 

till en tillfredsställande dagligt kontroll av blodsockermätning. I en annan studie upp-

levde personerna att egenvård är viktigt för att kunna hantera sin typ 2 diabetes (Werm-

ling et al, 2014).  

De flesta personer i studien var överens om att gå ner i vikt för att uppnå en hälsosam 

livsstil för att det är en del av självhantering. Personer med typ 2 diabetes upplevde svå-

righeter att följa det praktiska självhanteringsprogrammet, som kan vara att mäta blod-

sockret med blodsockerapparat. Personer upplevde att det saknades information om den 

praktiska vården för att utföra självhantering av typ 2 diabetes (Wermling et al, 2014). 

Personer med typ 2 diabetes upplevde i en studie att en stabil psykologisk hälsa skulle 

göra det lättare att upprätthålla egenvård. Flera personer tyckte att det var bra att kon-
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trollera blodsockret för att inte få senare komplikationer vid sjukdomen som bland annat 

njursjukdom (Cimo  & Dewa, 2018). 

3.4 Upplevelse av medicinering 

Personer med typ 2 diabetes i ett flertal studier upplevde att det var lätt att sköta medi-

cineringen (Ågård, Ranjbar, Vania, Strang , 2015; Wermling et al, 2014; Pikkemaat et 

al, 2019). Vissa orsaker till att personerna upplevde en positiv känsla att hantera sin 

sjukdom, berodde på att de fick bättre struktur på livet pga. livsstilsförändringar. Livs-

kvalitén ökade efter livsstilsförändringar, dvs. att sjukdomen diabetes blev en del av de-

ras vardag (Ågård et al, 2015). 

Ett flertal personer uttryckte tacksamhet för att de bor i ett land med bra tillgång till in-

sulin och vård trots svårigheter att anpassa sig till nya livsstilsförändringar. De accepte-

rade typ 2 diabetes som en del av deras vardag. Personer med typ 2 diabetes fokuserade 

mer på livsstilsförändringar som medicin och kost och mindre på sjukdomen. De upp-

levde ett behov av att diskutera mer om medicin och kost (Ågård et al, 2015).  

Pikkemaat et al (2019) beskriver i sin studie att personer med typ 2 diabetes upplevde 

Inga svårigheter med att ta peroral medicin som metformin i tablettform. 

Personer med diabetes typ 2 upplevde svårigheter och obehag av att få insulininjektio-

ner. Trots svårigheter att injiceras med insulin kunde personerna acceptera att bli be-

handlade vid behov då insulininjektioner blev det enda alternativet då medicineringen 

missköttes (Pikkemaat et al, 2019). 

3.5 Upplevelse av kunskap och stöd  

I flera studier upplevde personer med typ 2 diabetes att informationen de fick från läka-

ren om kost och rådgivning om egenvård var tillräckligt för att anpassa sig till 

nya livsstilsförändringar (Sebire et al, 2018; Wermeling et al, 2014).  
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Även stöd från sjukvårdspersonalen uppskattades. Tryggheten att ställa frågor relaterad 

till självhantering av diabetes typ 2 från sjuksköterskan hade en stor betydelse, för att 

personerna ska få en effektiv egenvård (Wermeling et al, 2014). 

Ett fåtal personer med diabetes typ 2 i en studie upplevde att direkt kommunikation med 

läkaren och sjuksköterskor uppskattades medan vissa andra personer blev skrämda av 

komplikationsbilder som visades vid rådgivningtillfällen. Detta upplevdes som skräm-

mande, kränkande och att det inte var tillräckligt behjälpligt för att lyckas uppnå en 

livsstilsförändring (Wermling et al, 2014).  

I flera studier visade att de råd som sjukvårdspersonalen gett resulterade att viljan hos 

personer med typ 2 diabetes, gav stark motivation att finna en mening till att fortsätta 

bibehålla livsstilsförändringar (Sebire et al, 2018; Wermeling et al, 2014). 

4. Diskussion  

4.1 Huvudresultat 

Personer med typ 2 diabetes upplever livsstilsförändringar på olika sätt. En del av de 

upplevde att det var väldig svårt att följa en hälsosam kost och att motionera regelbun-

det medan andra upplever det lättare. Majoriteten av personer i flera studier upplevde 

egenvård positivt för att de fick vara delaktiga i sin egen vård. Utbildningskurser om 

diabetes var hjälpsam för att de ökade kunskapen om diabetes typ 2. De upplevde att 

den information, undervisning och stöd som de fick från sjukvårdspersonalen var till-

räcklig för att fortsätta bibehålla livsstilsförändringar.  

4.2 Resultatdiskussion 

Personer med typ 2 diabetes upplevde en svårighet att anpassa sig till den nya kosten 

och att följa den under en längre tid (Pikkemaat et al, 2019; Sebire et al, 2018). I en stu-

die visades svårighet för personer med typ 2 diabetes, eftersom de inte fick följa det 

kost de önskade utan fick räkna hur mycket kolhydrater de fick i sig. Detta påverkade 

livsstilsförändringen då personerna inte var tacksamma för den kosten de fick. Förfat-

tarna tycker att detta resulterar till att personerna i studien kommer att tröttna på den 
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rekommenderade kosten och börja få i sig den önskade kosten som de vill. Det kan ha 

en negativ effekt av livsstilsförändringen då de inte lyckas stabilisera blodsockervärde. 

Senare komplikationer av sjukdomen kan förekomma om inte livsstilsförändringen tas 

på allvar (Dekkers , Van S, Hertrojis, Melles och Elissen, 2019). 

Personer med typ 2 diabetes upplevde att egenvård var svårt att hantera (Abuelmagd et 

al, 2019; Wermeling et al, 2014). I en studie framkommer att tekniken kan göra genom-

förbar blodsockerkontrollen för att blodsockret ska kunna kontrolleras (Johansson, Ös-

terberg, Leksell, Berglund, 2016). Dekkers et al, (2019) beskriver att egenvård som 

bland annat att kontrollera blodsockret kan göra att personer med diabetes typ 2 känner 

mer frihet. De känner friheten för att de kan vara delaktiga i sin vård och påverka den. 

Författarna i den här studien tycker att det är viktigt för personer att känna sig delaktiga 

och trygga i sin vård för att kunna lyckas göra en livsstilsförändring. Ju mer delaktiga 

och målinriktad de är desto lättare och bättre blir livsstilsförändringen.  

Personer med typ 2 diabetes upplevde i en studie att en stabil psykologisk hälsa skulle 

göra det lättare att upprätthålla egenvård (Cimo et al, 2018). Detta stämmer överens 

med Dorothea Orems egenvårdsteori då beskrivs att motivation och stöttning kan resul-

tera till livsstilsförändringar. Dorotheas omvårdnadsteori beskriver hur egenvård kan 

göra så att personer kan bibehålla hälsan (Banfield & Berbiglia, 2014). Enligt statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (2017) egenvård är viktig för att perso-

ner med typ 2 diabetes ska kunna hantera bättre sin sjukdom. Syftet med egenvården är 

att personer med typ 2 diabetes ska få så fungerande liv så möjligt som resulterar till 

en bättre livskvalité. Jahren Kristoffersen, Nortvedt (2005) beskriver att Dorothea 

Orems egenvårdsteori handlar mycket om hur sjuksköterskor ska undervisa, råda och 

stödja bland annat personerna med typ 2 diabetes. Sjuksköterskor ska ha som mål att 

informera och undervisa patienter om egenvård för att de ska få ett mer hälsosam liv 

och en bättre livskvalité genom livsstilsförändringar. Författarna i den här studien tycker 

att individanpassad information och undervisning samt motivation är viktig för att bibe-

hålla egenvården aktivt. Det är så viktigt för personen att förstå varför livsstilsföränd-

ringar görs för att kunna främja hälsan, och att kunna behålla de förändringar under 

längre tid. 
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I flera studier upplevde personer med typ 2 diabetes att information om kost och råd-

givning av egenvård var tillräckligt för att kunna anpassa sig till nya livsstilsförändring-

ar (Sebire et al, 2018; Wermeling et al, 2014). Detta stämmer med Rise, Pellerud, Rygg, 

& Steinsbekk (2013) studie som beskriver att personer vid typ 2 diabetes har ett stort 

behov att få vetskap om livsstilsförändringar. Personer upplever vetskapen som grund-

läggande för livsstilsförändringar. De som samverkade i egenvårdsutbildning kände att 

livsstilsförändringar är genomförbar. Författarna av den här studien tycker också att det 

är viktigt att information om livsstilsförändringar kommer fram till personer med diabe-

tes typ 2, för att den ger motivation och stöd för att kunna genomföra de. 

En del personer med typ 2 diabetes upplevde att motion gav motivation och styrka och 

dessa resultat gjorde att de med glädje fortsatte motionera (Sebire et al, 2018). Detta 

stämmer överens med en studie av Myers, Mcvay, Brashear, Johanssen, Swift, Kramer, 

Church, Harris, Johnson, Earnest (2013) som beskriver att oavsett träning så kan perso-

ner med typ 2 diabetes uppleva ökat välbefinnande och viljekraft och detta kan förbättra 

livskvaliteten. Booth, Lowis, Dean, Hunter, Mckinley (2013) beskriver att känna sig 

hälsosam och att motionera kan bidra till att personer med diabetes typ 2 fick motiva-

tion att fortsätta med livsstilsförändringar. 

Personer med diabetes typ 2 upplevde svårigheter och obehag av att få insulininjektio-

ner. (Pikkemaat et al, 2019). Decoster (2003) beskriver att kontrollera restriktioner av 

läkemedel kan upplevas irriterande. Flera personer upplevde positiva känslor vid lyckad 

läkemedelsbehandling. Socialstyrelsen (2013) berättar att sjuksköterskans mål är att ge 

kunskap om sjukdomen för att patienter ska känna sig självständiga. Vilket kan bidra till 

att de själva genomför egenvården. Författarna av den här studien tycker också att när 

personer får information av vårdpersonalen om sjukdomen samt behandlingen, då kan 

det resultera till en lyckad livsstilsförändring. 

4.3 Metoddiskussion 

Den här studien är en beskrivande litteraturstudie som är anpassbar för studiens syfte att 

beskriva personers upplevelse av livsstilsförändring vid typ 2 diabetes (Polit & Beck, 
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2014 ). Den här studien inkluderade 7 kvalitativa, 1 kvantitativa och 1 mixad metod ar-

tiklar. Artiklarna söktes i databaserna Pubmed och Cinahl och även gjordes en manuell 

sökning för att få 9 vetenskapliga artiklar, som svarade på studiens frågeställning och 

syfte. Pubmed och Cinahl användes för att det handlar om omvårdnadsforskning och 

medicinsk vård (Polit & Beck, 2014). 

Inklusionskriterierna var personer som är vuxna och har diagnos typ 2 diabetes. Exklu-

sionskriterierna är barn, äldre över 80 år som har många sjukdomar och även andra ty-

per av diabetes just för att studien fokuserade bara på typ 2 diabetes. 

En styrka i arbetet är de sökord som användes hade med studiens syfte och frågeställ-

ning att göra och sedan kombinerades sökorden diabetes mellitus type 2 (fritext), life-

style, changes (fritext) och patient experience (fritext) med booleska termen AND för att 

få de bästa resultat på sökning (Polit & Beck 2014). 

De begränsningar som användes var vetenskapliga artiklar som var publicerat inom 10 

år för att författarna ville ha uppdaterat forskning. Det anses som en styrka för att artik-

larna är uppdaterade och det hur personerna med diabetes typ 2 upplever livsstilsföränd-

ringar de senaste åren. Vården utvecklas och nya metoder och forskning kommer väldig 

ofta, därför är det viktig med uppdaterad forskning. De vetenskapliga artiklarna var på 

engelska och detta kan vara en svaghet i arbetet om författarna har olika språk, pga det 

kan de misstolka innehållet av resultaten. Fritextord är termer som ska hitta sökord som 

finns i databasens beskrivning av varje specifik artikel (Polit & Beck, 2014). Fritextord 

söktes via olika databaser för det gav flest antal vetenskapliga artiklar som svarade på 

studiens syfte. Mesh term söktes men valdes bort pga otillräckligt antal träffar av veten-

skapliga artiklar. 

Antal möjliga artiklar som svarade på studiens syfte var 32 men bara 8 svarade på studi-

ens syfte och frågeställning och det gjordes även en manuell sökning som fyllde inklu-

sionskriterier för att få 9 vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklar som valdes att 

inkluderas i studiens resultat granskades med relevans- och kvalitetsmall från högskolan 

i Gävle, för att se om de var trovärdiga och relevanta. Det tycker författarna är en styrka 

i studien då det kommer synas tydlig om de svarar på studiens syfte. 

Båda författarna läste alla vetenskapliga artiklar och sammanfattade resultatet och sedan 

diskuterade med varandra för att skapa en egen uppfattning och tolkning om hur den 

andra tolkade resultatet.  
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Skillnader och likheter av artiklarna betonades för att underlätta granskning av artiklar-

na. Därefter färgkodades artiklarna för att kunna styrka att resultatet är organiserade och 

att den är baserat på styrkor och begränsningar (Polit & Beck, 2014). Författarna anser 

detta som ett styrka i studien för att det underlättade processen att börja skriva resultatet 

eftersom artiklarna var organiserad och om hur de skulle skrivas. I enlighet med detta så 

började författarna skriva resultatet som är i punkt 3. 

4.4 Kliniska implikationer 

Diabetes är en folksjukdom som ökar i hela världen och även Sverige. Personers upple-

velser av livsstilsförändring vid typ 2 diabetes upplevs väldig olika för att vissa tycker 

att det är lättare att ändra sin livsstil och andra har det svårare. Sjuksköterskans arbete är 

att kunna förstå hur de personerna upplever livsstilsförändring, samt hur de ska hjälpa 

och ge stöd för att kunna förbättra vårdkvaliteten. Sjuksköterskan ska ta en motiverande 

roll för att kunna förbättra patientens välbefinnande genom att öka följsamhet av 

livsstilsförändringar. Sjuksköterskan behöver identifiera vilken vetskap som varje pati-

ent behöver för att kunna underlätta processen av livsstilsförändring. 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 

I den här studien beskrivs personernas upplevelse av livsstilsförändring vid typ 2 diabe-

tes, bland annat egenvård, motivation och stöd. Det hade varit väldig lärorikt och intres-

sant om vidare forskning inom ämnet görs för att kunna se hur livsstilsförändringar 

kunde se vid sent diagnos av diabetes. En annan tänkbar studie kunde vara hur kompli-

kationer av diabetes typ 2 kan förebyggas. 

4.6 Slutsats 

Personer med typ 2 diabetes upplever olika kring livsstilsförändring men alla vill före-

bygga komplikationer och fortsätta ha ett vanligt liv. Kunskap och stöd från vårdperso-

nal och anhöriga kan stödja de så att de får kunskap om sjukdomen. Behandling av dia-
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betes handlar mycket om egenvård och medicinering så att det är viktig att personerna 

är delaktiga i processen för att ha bättre livskvalité. 
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6. Bilagor 

Bilaga 1: Mall för granskning av artikelns relevans.  

* Med detta menas syftet med er litteraturstudie. 
** Med detta menas er litteraturstudie.  

Artikelförfattare och publiceringsår

Ja Delvis Nej

1.

Är det fenomen (d.v.s. det som stu-
deras) som studeras i granskad stu-
die relevant i förhållande till det ak-
tuella syftet*?

2
Är de deltagare som ingår i grans-
kad studie relevanta i förhållande till 
det aktuella syftet*?

3.
Är det sammanhang (kontext) som 
studeras i granskad studie relevant i 
förhållande till det aktuella syftet*?

4.
Är granskad studies ansats och de-
sign studie relevant i förhållande till 
det aktuella syftet*?

5.

Sammanvägd bedömning: bör 
granskad studie inkluderas för kvali-
tetsgranskning i den aktuella studi-
en**?

!35



Bilaga 2: Mall för granskning av artikel med kvalitativ ansats. 

  Ja, med 
motive-
ringen 
att…

Delvis, 
med mo-
tiveringen 

att…

Nej, med 
motive-
ringen 
att…

Går ej att bedöma, 
med motiveringen 

att…

Syfte

1. Är den grans-
kade studiens 
syfte tydligt 
formulerat?

   

Metod

2. Är designen 
lämplig utifrån 
studiens syfte?

  

3. Är metodav-
snittet tydligt 
beskrivet?

    

4. Är deltagarna 
relevanta i 
förhållande till 
studiens syfte?

   

5. Är inklusions-
kriterier och 
eventuella ex-
klusionskrite-
rier beskrivna?
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6. Är det sam-
manhang (kon-
text) i vilket 
forskningen 
genomförs be-
skrivet?

   

7. Är metoden 
för datainsam-
ling relevant?

    

8. Är analysme-
toden redovi-
sad och tydligt 
beskriven?

    

9. Görs relevanta 
etiska reflek-
tioner?

    

Resultat

10. Är det resultat 
som redovisas 
tydligt och re-
levant i förhål-
lande till stu-
diens syfte?

   

Diskussion

11. Diskuteras den 
kliniska bety-
delse som stu-
diens resultat 
kan ha?

    

12. Finns en kri-
tisk diskussion 
om den an-
vända metoden 
och genomfö-
randet av stu-
dien?
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Bilaga 3: Mall för granskning av artikel med kvantitativ ansats. 

13. Är trovärdig-
het aspekter 
för studien 
diskuterade?

    

Ja, med mo-
tiveringen 

att…

Delvis, med 
motivering-

en att…

Nej, med 
motivering-

en att…

Går ej att 
bedöma, 

med motive-
ringen att…

Syfte

1. Är den granskade 
studiens syfte tydligt 
formulerat?

2. Är eventuella fråge-
ställningar tydligt 
beskrivna?

Metod
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3. Är designen lämplig 
utifrån studiens syf-
te?

4. Är metodavsnittet 
tydligt beskrivet?

5. Är undersöknings-
gruppen representa-
tiv?

6. Är inklusionskriterier 
och eventuella exklu-
sionskriterier be-
skrivna?

7. Är undersöknings-
metoder relevant i 
förhållande till studi-
ens syfte?
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8. Är validiteten disku-
terad?

9. Är reliabiliteten dis-
kuterad?

10 Är det beskrivet hur 
den statistiska analy-
sen är utförd?

11 Är bortfallet beskri-
vet?

12
.

Görs relevanta etiska 
reflektioner?

Resultat
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Bilaga 4: Resultattabell 

13 Är det resultat som 
redovisas tydligt och 
relevant i förhållande 
till studiens syfte?

Diskussion

14 Diskuteras den kli-
niska betydelse som 
studiens resultat kan 
ha?

15 Finns en kritisk dis-
kussion om den an-
vända metoden och 
genomförandet av 
studien?

Författare Syfte Resultat

Aviles C, Candila 
J,Gomez P.,Thomas 
J,VicenteA. 

Syftet med denna studie var att förstå 
personers upplevelse av livsstilsföränd-
ringar i Merida, Yucatán.

Personer som hade typ 2 diabetes upplevde att det var 
enkel att upprätthålla en hälsosam kost. Däremot upp-
levde de att det var svårt att upprätthålla en långsiktig 
kosthållning.

Abuelmagd W, Osman 
B-B, Håkonsen H, 
Jenumband A-K,Tove-
rud E-L

Att utforska erfarenheterna från kurdiska 
personer med typ 2 diabetes i Oslo, Nor-
ge, relaterade till hanteringen av typ 2-
diabetes.

Personer som levde med typ 2 diabetes upplevde svår 
känslomässig oro och rädsla för en livsstilsförändring 
pga. stressfaktorerna att ständigt behöva tänka på kos-
ten och den dagliga kontrollen av blodsockermätning.
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Boström KB, Pikke-
maat M,Strandberg EL 

Syftet med denna studie var att beskriva 
personers upplevelse av livsstilsföränd-
ringar vid typ 2 diabetes och som ha 
nyligen blivit diagnostiserad.

De flesta personerna med typ 2 diabetes i studien upp-
levde att det var svårt att ändra kosten, eftersom de 
skulle följa en kost där de inte tyckte om. Det fanns 
även stora svårigheter att börja motionera.

Cimo A,Dewa CS Syftet med denna studie var att stödja och 
informera personer som hade psykisk 
ohälsa och typ 2 diabetes om hur de kan 
ändra sin livsstil.

Genom olika utbildningar fick personer som hade 
psykisk ohälsa och typ 2 diabetes information om hur 
de skulle börja med livsstilsförändringar. De upplevde 
att de fick motivation att kontrollera blodsockret, för att 
undvika senare komplikationer som njursjukdom.

Kornatowski, T., Krys-
zewska,A., 
Leksawski,K., Macie-
jewska,N., Rosiek,A., 
Wyzgowski,P

Syftet med denna studie var att analysera 
sambandet mellan personer med typ 2 
diabetes hälsobeteenden och deras påver-
kan på patientens livskvalitet. 

Det var en stor skillnad mellan könen i hur de upplevde 
livsstilsförändringar angående kost och fysisk aktivitet. 
Kvinnor upplevde att det var lättare att följa en hälso-
sam kost medan männen upplevde att det var svårare.

Lidegard,L-P, 
Schwennesen N, 
Willaing I, 
Faerch K

Syftet med studien är undersökning av 
barriärer mot och för att motivera motion 
hos personer som har typ 2 diabetes och 
som är överviktiga.

Personer med typ 2 diabetes upplevde att det var svårt 
att motionera pga. tidsbrist och andra komplikationer 
som smärta i knän eller ryggen. De ville lägga mer tid 
på arbete och familj.

Sebire S-J, Toumpakari 
Z, Turner k-M,   Coo-
per A-R, Page, A-S, 
Malpass A, Andrews R-
C. 

Att utforska hur personer med typ 2 upp-
lever olika typer av motivation vid 
livsstilsförändring. 

Personer med diabetes typ 2 som nyligen fått diagno-
sen, upplevde livsstilsförändringar på flera sätt. Ett 
flertal kände sig mer kapabla att hantera större hinder 
och att göra livsstilsförändringar efter rådgivning om 
kost och motion.  
  
Personer med diabetes typ 2 lämnade olika svar, många 
blev motiverade av att få hjälp med kosten och motion 
för att det gav bättre livskvalitet och familjetid.  

En del mådde dåligt och tänkte att om de inte ändrar 
sin livsstil kanske deras hälsotillstånd förvärras. Dessa 
använde sin rädsla som motivation till att göra positiva 
livsstilsförändringar

Wermeling M, Thiele-
Manja U, Koschack J, 
Lucius-Hoene G, 
Himmel W,

Att undersöka erfarenheter av personer 
med typ 2-diabetes och livsstilsrådgivning 
från sina läkare, även att undersöka hur 
personers preferenser för rådgivning är 
inbäddade i samband med självhantering 
och bredare kulturella aspekter av näring.

Personer med diabetes typ 2 upplevde en stark känsla 
av personligt ansvar för viktminskning som en integre-
rad del av självhantering av diabetes. Läkarens stöd 
och rådgivning om vikt och kost hade stor betydelse för 
att personerna ska uppnå en livsstilsförändring

Ågård A, Ranjbar V, 
Vania, Strang S

Att identifiera faktorer som påverkar 
personens vilja och förmåga att hålla sig 
till föreskrivna läkemedel, rekommende-
rade livsstilsval och få en djupare förstå-
else för hur dessa faktorer påverkar efter-
levnaden. 

Personer med typ 2 diabetes upplevde att livet blivit 
mer strukturerat och begränsat genom livsstilsföränd-
ring. Behovet var att öka fokus på kost och medicin 
men diabetes hade inte ändrat deras livsstil. Sjukdomen 
blev en del av deras vardag. En del patienter visade 
tacksamhet fast de gått igenom stora livsstilsföränd-
ringar, de var glada över att bo i ett land med bra till-
gång till insulin och vård.
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Bilaga 5: Metodtabell 

Författare Titel Design 
och even-

tuellt 
ansats

Undersök-
ningsgrupp

Datainsam-
lingsmetod

Dataanalysme-
tod

Aviles C, Candila 
J,Gomez P.,Thomas 
J,VicenteA 

Mexico, 2018

Living With 
Type 2 Diabe-
tes in San 
Jose Tecoh, 
Yucatan, 
Mexico: A 
Phenomeno-
logical Study

Kvalitativ 
ansats, 
Fenomeno-
logi design

6 kvinnor och 2 män 
som beskrev hur 
deras liv ser ut efter 
att de fick diagnos 
diabetes typ 2, samt 
har haft sjukdomen i 
11 år

Semi-strukturerad 
intervju

Guidad data Collec-
tion analys

Abuelmagd W, Os-
man B-B, Håkonsen 
H, Jenumband A-
K,Toverud E-L 

Norge 2019

Experiences 
of Kurdish 
immigrants 
with the ma-
nagement of 
type 2 diabe-
tes

kvalitativ 
design med 
fokus-
gruppin-
tervju

18 personer, 9 män 
och 9 kvinnor. ålder 
40-68 med diagnos 
diabetes typ 2 med 
erfarenheter att få 
diagnosen och sjuk-
domshantering och 
behov av medicinsk 
information

Fokusgrupp intervju En tematisk inne-
hållsanalys 
med en deduktiv 
strategi 

Boström KB, Pikke-
maat M,Strandberg 
EL 

Sverige, 2019

I Have Got 
Diabetes!" - 
Interviews of 
Patients 
Newly Dia-
gnosed With 
Type 2 Diabe-
tes

Kvalitativ 
ansats 
Semi-struk-
turerad 
intervju

7 män och tre kvin-
nor från ålder 50-79 
som hade diagnos 
DMT2 i de senaste 
12 månaderna. De 
intervjuades i pri-
märvård i Sverige

Semi -strukturerad 
intervju 

Kvalitativ Systema-
tik text kondensa-
tions analys

Cimo A,Dewa CS 

Canada, 2018

Tailoring 
Diabetes 
Education to 
Meet the 
Needs of 
Adults With 
Type 2 Diabe-
tes and Men-
tal Illness: 
Client and 
Health-Care 
Provider 
Perspectives 
From an 
Exploratory 
Pilot Study

Exploratory  
pilot design  
kvalitativ 
ansats

17 personer med 
diabetes typ 2 
& psykisk ohälsa och 
21 sjukvårdspersonal

Semi- strukturerad 
intervju

Axial coding analys
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Kornatowski, T., 
Kryszewska,A., 
Leksawski,K., Maci-
ejewska,N., 
Rosiek,A., Wyz-
gowski,P 

Polen, 2016

Health Beha-
viors of Pati-
ents Diagno-
sed With Type 
2 Diabetes 
Mellitus and 
Their Influ-
ence on the 
Patients' 
Satisfaction 
With Life

kvantitativ 
ansats 
det fram-
kommer inte 
vad för 
design har 
använts

50 individer 34 % 
män och 66 % kvin-
nor som har haft 
diagnos typ 2 diabe-
tes i 5 år

2 Frågeformulär. 
först IZZ och sedan 
SWLS

Statistisk analys 
användes av resulta-
ten från IZZ-fråge-
formuläret 
visade att kön påver-
kar intensiteten av 
hälsobeteenden 
relaterade till T2DM 
på ett statistiskt 
signifikant sätt

Lidegard,L-P, 
Schwennesen N, 
Willaing I, 
Faerch K

Barriers to 
and motiva-
tors for physi-
cal activity 
among people 
with type 2 
diabetes pati-
ents per-
spectives

Kvalitativ 
ansats

28 personer mellan 
39-71, 15 var män 
och 13 kvinnor som 
har diabetes typ 2

Fokusgrupp intervju-
er, öppna frågor

Tematisk analys 
Data-driven analysis 
approach

Sebire S-J, Toumpa-
kari Z, Turner k-M,   
Cooper A-R, Page, 
A-S, Malpass A, 
Andrews R-C. 

UK, 2018

“I’ve made 
this my life-
style now”: a 
prospective 
qualitative 
study of moti-
vation 
for lifestyle 
change among 
people with 
newly diagno-
sed type two 
diabetes 
mellitus

kvalitativ 
ansats 
sekundär 
analys de-
sign med 
semistruktu-
rerad inter-
vju

30 deltagare: 18 
kvinnor och 12 män 
ålder 40-72 år. vuxna 
som nyligen hade 
diagnostiserats med 
typ 2-diabetes och 
som deltog i den 
tidiga ACTID-studi-
en var företas

Semistrukturerade 
intervjudata 

Deduktiv riktad 
innehållsanalys

Wermeling M, Thie-
le-Manja U, Ko-
schack J, Lucius-
Hoene G, Himmel W, 

Germany, 2014

Type 2 dia-
betes pati-
ents' per-
spectives on 
lifestyle 
counselling 
and weight 
management 
in general 
practical

kvalitativ 
design för 
att studera 
patienter

35 personer med 
diabetes typ 2,  
Ålder 35 -77 år. 16 
kvinnor och, 19 män

Narrativ intervjuer 
genomfördes.

Tematisk analys

Ågård A, Ranjbar V, 
Vania, Strang S 

Gothenburg, Sweden 
2015

Diabetes in 
the shadow 
of daily life: 
factors that 
make diabe-
tes a margi-
nal problem

Kvalitativ 
ansats

24 patienter med 
diabetes typ 2. Pati-
enter över 18 år, 
Förekomsten 
av hjärt-kärlsjukdo-
mar, 
typ 2-diabetes och 
rökning är större här 
jämfört med den av 
den allmänna befolk-
ningen.

Transkriberade 
intervjuer och 
intervju med öp-
pen fråga.

Manifest och latent 
innehåll 
analys.
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