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Sammanfattning    

Diabetes typ 2 är idag en stor välfärdssjukdom i världen som förväntas öka. Med 

livsstilsförändringar hos patienter med typ 2 diabetes kan sjukdomen förhindras och 

motverkas så att medicinering och komplikationer kan minska. Kunskap finns om 

allmännyttan av hälsosammare kost-och motionsvanor men trots denna kunskap finns 

det personliga omständigheter som hindrar patienter till att genomföra dessa 

förändringar. Syftet är att belysa hur patienter med eller i hög risk för typ 2 diabetes 

upplever livsstilsförändringar med fokus på kost och motion. Studien är en 

litteraturstudie som bygger på analys av nio kvalitativa artiklar. De tre huvudteman som 

framkommit är Utanförskapets betydelse, Betydelsen av andra och Egna viljans 

betydelse. Att patienterna kände sig utanför och annorlunda skapar svårigheter att 

fungera ihop med andra som påverkade viljan att ändra förändra sin livsstil. 

Diabetespatienters behov av att få stöd uttrycktes och att interagera med andra 

diabetiker var av stor betydelse. Sjukvårdpersonal hade inte alltid en positiv påverkan 

på patienternas vård då exempelvis höga krav på eget ansvar ställs och en dömmande 

attityd fanns. De positiva fysiologiska och psykologiska effekterna som uppstod av att 

ändra kost och motion upplevdes som viktiga och stärkte motivationen för att bibehålla 

livsstilsförändringar. I diskussionen tas bland annat betydelsen av andra människor och 

verksamheten runt diabetespatienter upp och tidigare gjord forskning ställs i jämförelse 

med studiens resultat. Vården och omhändertagandet av nydiagnostiserade patienter 

belyses här samt vårdmötet där sjuksköterskans överordnande roll är ett problem för 

patientens utveckling. Mycket fokus läggs på sjukvården där brister syns och i 

slutsatsen ges förslag till förbättring för att underlätta för patienter att genomföra 

livsstilsförändringar. 

 

 

 

 

Nyckelord: Diabetes typ 2. Livsstilsförändringar. Patienters upplevelse. Kvalitativ 

studie.  
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INLEDNING 

Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap i hur patienter upplever 

livsstilsförändringar som sedan kan användas utav sjuksköterskor för att bättre kunna 

hjälpa och stötta patienter i sin situation. Detta ämne valdes för att det finns en stor 

utbredning av diabetes typ 2 och författarna har sett ett problem ute i vården. Det tycks 

som att sjuksköterskor har svårt att kunna stötta patienterna tillräckligt för att dem ska 

kunna genomgå livsstilsförändringar. Det verkar heller inte vara enkelt för patienten då 

vi ofta sett att de inte fullt ut har följt givna rekommendationer vars syfte är att förbättra 

deras sjukdomsprognos.   

 

BAKGRUND 

Här beskrivs mer ingående utbredningen av diabetes typ 2 i världen, sjukdomens 

uppkomst kopplat till livsstil, behandlingsalternativ både medicinskt och i form av kost-

och motion, komplikationerna som följer sjukdomen samt beskrivs vårdrelationen, 

hälsoaspekter och etik i vården ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. 

 

Epidemiologi 

 

Diabetes typ 2 är en av de stora välfärdssjukdomarna idag och forsätter att öka världen 

över. Studier visar att sjukdomen världen över finns mellan 347 och 371 miljoner 

människor med diabetes (International Diabetes Federation 2012, ss. 1-2; World Health 

Organisation 2013). I Sverige uppskattas det att det finns 350-390 människor med 

diabetes 2012 (International Diabetes Federation 2012, s. 2). 

 

Patofysiologi 

 

Typ 2 diabetes uppkommer då bukspottkörteln inte förmår att producera tillräckliga 

mängder insulin för att ge ett normalt, blodsockersänkande svar, en insulinresistens har 

uppstått och kan vara en följd av vår livsstil. Bukspottkörtelns insulinproducerande 

celler kan på sikt förlora sin förmåga att producera insulin i förtid av denna resistens 

och producerar då otillräckliga mängder av insulin (Grefberg & Johansson 2007, ss. 

347-350, 356-358). Några bidragande orsaker i vår livsstil är övervikt, felaktig 

kosthållning och låg aktivitetsnivå men även en trolig genetisk inverkan finns med i 

epidemiologibilden (Grefberg & Johansson 2007, ss. 347-348; Sanz, Gautier & Hanaire 

2010, s. 347).  

 

Behandling 

 

Behandling med insulin och/eller tabletter som ökar insulinkänslighet är vanligt för att 

handskas med framskriden sjukdom, men diabetes typ 2 kan även regleras och hanteras 

med en sundare kosthållning, motion och viktminskning (Grefberg & Johansson 2007, 

ss. 364-368).  Eftersom många människor idag har stillasittande jobb krävs det att 

motion ges tid efter arbetstid för att motverka exempelvis diabetes typ 2. 
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All medicinering har potentiell biverkan medan hälsosammare kost och mer motion har 

ett brett spektra av positiva effekter som exempel ökad kondition, fysisk styrka, lägre 

blodtryck, lägre blodfettsvärden och bättre mental förmåga. Förekomsten av negativa 

effekterna vid motion så som smärtor och skador bör dock vägas in. Ett 

förstahandspreparat som Metformin® är ett väl beprövat preparat. Dock är 

gastrointestinala biverkningar som illamående, kräkning, diarré, buksmärta och 

aptitlöshet mycket vanliga biverkningar och påverkar mer än en på tio personer 

(Farmaceutiska Specialiteter i Sverige u.å.).  

 

Regelbunden motion minst tre gånger i veckan har tydlig effekt på prevalens och 

kontroll över sjukdomen (Socialstyrelsen 2011, ss. 22-23). För patienter med hög risk 

för att utveckla diabetes typ 2 kan risken sänkas med ca 50 % om förändringar i 

motions-och kostvanor görs och om dessa förändringar leder till viktminskning 

(Socialstyrelsen u.å. a). Förändringar i kostvanor kan innebära ett minskat energiintag 

och att begränsning kosten till 30 % fettinnehåll. Rekommendationer om motion är 30 

minuter medelintensiv träning dagligen eller minst 150 minuter per vecka 

(Socialstyrelsen u.å. a). 

 

Även patienter som har hög risk för att utveckla diabetes kan finna stor hjälp i att 

förändra sina levnadsvanor. Framförallt finns det belägg för att viktminskning sänker 

risken att drabbas av typ 2 diabetes. En viktnedgång på fem kilo ger en 55 % lägre risk 

att utveckla diabetes i denna patientgrupp sett över, i snitt, 3.2 år (Sanz, Gautier & 

Hanaire 2010, s. 348) eller en genomsnittlig 16 % lägre risk per tappat kilo (Hamman, 

Wing, Edelstein, Lachin, Bray, Delahanty, Hoskin, Kriska, Mayer-Davis, Pi-Sunyer, 

Regensteiner, Venditti, & Wylie-Rosett 2006, s. 2104). 

 

Komplikationer 

 

Vid en okontrollerad diabetes, det vill säga att patienten har höga värden vid mätningar 

av blodsocker under lång tid kan komplikationer tillstöta. Retinopati är en komplikation 

till diabetes typ 2 då olika sorters kärlförändringar i ögats blodkärl bildas och det kan 

påverka synen. Retinopati är den vanligaste orsaken till blindhet hos patienter under 65 

år. En annan komplikation är neuropati, vilket innebär att nervfunktionen skadas perifert 

och patienten får en nedsatt känsel oftast i fötter och underben men ibland även i händer 

(Grefberg & Johansson 2007, ss. 384-386). Denna nedsatta känsel kan leda till att 

patienten inte känner exempelvis en sten i skon som då kan skapa sår. 

 

Fysisk aktivitet på recept 

 

Fysisk Aktivitet på Recept (FaR) är en ordination som sjuksköterskor med särskild 

behörighet får skriva ut till patienter. Det är en individuellt anpassad ordination som är 

framtagen i samråd mellan sjuksköterskan och patienten. FaR utgår från patientens 

hälsotillstånd och möjlighet att utföra den ordination som skrivs utifrån kunskap från 

Fysisk Aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS) 

(Socialstyrelsen u.å. b). Den bestämda aktiviteten som ska utföras på receptet kan med 

fördel vara en aktivitet som kan utföras i vardagen för att stödja följsamheten och med 
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eventuellt någon kompletterande aktivitet som utförs hos valfri aktivitetsarrangör. 

(Socialstyrelsen u.å. b). Det är upp till varje enskild patient att avgöra om denne vill 

följa den behandling som rekommenderas eller inte men det är av stor vikt att 

sjuksköterskan i möjligaste mån försöker motivera och stötta patienten i sin behandling, 

framförallt vid en livsstilsförändring så som ändrade kost och motionsvanor eller 

rökavvänjning. Syftet med ökad aktivitet är att förebygga för patienter i riskzonen för 

bland annat diabetes samt att handskas med sin diagnostiserade diabetes och dem 

livsstilsförändringar det innebär att göra för att minska risken för komplikationer.   

 

Hälsans aspekter 

 

Det finns flera aspekter på hälsan. Man kan dela in begreppet hälsa i tre delar, friskhet, 

sundhet och välbefinnande. Friskhetsaspekten är det fysiologiska, att kroppen är frisk 

och fungerar på ett bra sätt. Sundhet handlar mer om att handla på ett hälsosamt sätt och 

att vara orienterad till tid, rum och person. Tillskillnad från sundhet och friskhet som är 

mätbara och lättare att urskilja är välbefinnandet en subjektiv upplevelse hos individen 

(Wiklund 2003 s. 80). Ett välbefinnande kan vara närvarande trots sjukdom och 

individen får då en upplevd eller subjektiv hälsa. På samma grund kan en individ vara 

biologiskt frisk utan att känna ett välbefinnande och då uppstår en ohälsa.  

 

Hälsa kan beskrivas som en välbefinnande utifrån en fysisk, mental och sociologisk 

aspekt (Bircher 2005, s. 336). För att kunna närma sig en patient får sjuksköterskan utgå 

ifrån patientens livsvärld, det vill säga ifrån den verkligheten och uppfattningen 

patienten upplever genom sin kropp (Wiklund 2003, s. 40) för att kunna bemöta 

patienten på bästa sätt och tillsammans komma fram till vad hälsa är för patienten och 

vid sjukdom, hur hälsan skulle kunna förbättras.  

 

Vårdrelationen mellan patient och sjuksköterska 

 

Vårdrelationen i mötet mellan sjuksköterskan och patienten uppstår alltid, men kan ha 

olika betydelse och värdeladdning. En positiv beskrivning av termen syftar till att 

relationen är caritativ, att sjuksköterskan har en närvarande och inbjudande relation med 

patienten för att möta patienten här och nu. Ansvaret för att skapa en vårdrelation är 

sjuksköterskans och då sjuksköterskans uppgift är att lindra lidande och främja hälsa 

blir relationen asymmetriskt riktad mot patienten. Det är även sjuksköterskan uppgift att 

med sina kunskaper och erfarenheter, stödja patienten i dennes situation (Björck & 

Sandman 2007, s. 15).  

 

Oavsett hur lång tid mötet äger rum med patienten uppstår en vårdrelation, i fallet med 

kroniska sjukdomar som diabetes kommer betydligt mer tid tillbringas med sjukvården 

och långvariga relationer med sjuksköterskor kommer att bildas. Sjuksköterskans roll 

blir att få patienten att växa, menat att de utvidgar sina kunskaper och metoder för att 

handskas med sin sjukdom.  Det är viktigt att sjuksköterskan anpassar informationen till 

varje enskild patient. För att kunna få patienten att växa måste information ges på rätt 

sätt och Oftedal, Karlsen och Bru (2010, s. 1503) skriver att sjuksköterskan behöver 

visa empati och inte enbart förhålla sig till labbvärden, medicin och protokoll. Här finns 



 4 

behov av att se vad vilken kunskap patienten är i behov av och vilka problem den 

individuella patienten ser.     

 

Etik, motivationsarbete för hälsobefrämjande förändringar 

 

I vård av en patient med en kronisk sjukdom uppkommer en vårdrelation och vid 

fortsatt vård skall sjuksköterska och läkare föreslå en rekommenderad behandling. Det 

är av vikt att patienten förstår och accepterar behandlingen. För att kunna leva med en 

sjukdom genom en eller flera livsstilsförändringar krävs att patienten lever upp till sin 

roll som patient och sammarbeta med sjuksköterska/läkare för att uppnå hälsa (Wright, 

Nyland, Carnevale & Gros 2010, ss. 668-669). Om patienten inte klarar eller inte vill 

följa rekommendationerna så kan inte sjuksköterskor enligt Wright et al. (2010, s. 669) 

stämpla patienten som en dålig patient av två anledningar. Det första är att patienten 

bestämmer över sitt egna öde och är expert på sin hälsa. Det andra är att 

sjukvårdspersonal inte kan se sin kunskap som exakt och överlägsen patientens egen 

kunskap om sin kropp och hälsa. Av dessa skäl kan sjuksköterskor heller inte sluta 

vårda patienten eller ge upp på grund av dennes ovilja att följa vad sjukvården ser som 

det bästa för patienten.  

 

Wright et al. (2010, s. 670) menar att det kan vara så att just de patienter som inte följer 

sjukvårdens rekommendationer är de som har ouppfyllda behov och kräver mer vård 

snarare än att hänga upp sig på att de inte följer rekommendationerna. För att nå dessa 

patienter menar Arnone och Crisci (2010, s. 403) att sjuksköterskan borde spendera mer 

tid på att lyssna in patientens klagomål och frågor, ge tillfredsställande svar och på så 

vis vinna patientens förtroende. Ett samtal på fem minuter kan vara av lika stort värde 

för förbättrad sjukdomsprognos som medicinering.  

 

Ett verktyg sjuksköterskan har när en önskad klinisk effekt behöver uppnås är 

undervisning, men hur professionell kunskap används och för vilka eller vems mål det 

är inte alltid självklart. Vid diagnossättning av en kronisk sjukdom bör det falla sig 

naturligt för sjukvårdspersonal att ge grundläggande information om sjukdomen, 

behandling, dess inverkan på det vardagliga livet och eventuella förändringar i en 

patients livsstil som är nödvändiga för god hälsa. Ett problem som kan följa är enligt 

Redman (2008, ss. 816-817) att uppdaterad information och fortsatt individuellt 

anpassad information inte alltid blir tillgänglig under hela sjukdomsförloppet. Detta ses 

som oetiskt då sjuksköterskan är ansvarig för handhavandet av sina patienter och om 

inte den nödvändiga informationen förmedlas finns risk för försämrad hälsa och kortare 

livslängd för patienter.  

 

Det kan finnas skäl till att undanhålla viss information, som exempel labbvärden och 

vitalparametrar som avvägt mot patientens förmåga till egenvård för att minska oro hos 

patienten. Att detta val är mestadels gjort av vårdpersonal är inte etiskt försvarbart utan 

mer ansvar bör ges till patienten som själv kan avgöra i vilken grad de vill delta och 

ansvara för sin vård (Redman, 2008, s. 818). 
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Motiverande samtal 

 

Motiverande samtal är en samtalsmetod som genom vägledning hjälper till att hitta 

motivation till förändring (Statens Folkhälsoinstitut, 2013). För att motivera till en 

förändring hjälper det oftast inte att som sjuksköterska eller läkare bestämma vilka 

förändringar som ska göras. Att istället visa olika alternativ till behandling och låta 

patienten välja vilket denne föredrar får en större följsamhet hos patienten (Golay, 

Lagger, Chambouleryon, Carrard & Lasserre-Moutet 2008, s. 193). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Diabetes typ 2 är en av de största välfärdssjukdomarna i världen och den fortsätter att 

öka. Mindre motionerande, mer stress, sämre kosthållning och mer stillasittande jobb är 

vanligt förekommande idag och tros vara en bidragande orsak till att personer drabbas 

av sjukdomen. Med förändringar i livsstil inom dessa nämnda områden finns 

förhoppningar om att förhindra insjuknandet och även få insulinresistensens utveckling 

av diabetes att avta hos personer som redan fått diagnosen. Dock ses en dålig följsamhet 

till både kostråd och olika dieter som till följsamheten av rekommenderad daglig 

motion. Trots kunskapen som finns idag om effekten av att göra livsstilsförändringar 

verkar det vara långt ifrån alla som lyckas genomföra livsstilsförändringar som 

förbättrar diagnosen. För att bäst försöka förstå och hjälpa patienter med 

livsstilsförändringar är en grundläggande fråga vad som upplevs som hinder för en 

livsstilsförändring och hur dessa skulle kunna underlättas för patienter med typ 2 

diabetes. 

 

SYFTE 

 

Syftet är att belysa hur patienter med eller i hög risk för typ 2 diabetes upplever 

livsstilsförändringar med fokus på kost och motion. 

 

METOD 

 

Denna studie är i enlighet med Axelssons (2012, ss. 203-220) modell för 

litteraturöversiktsstudier. Axelssons modell tilltalar författarna då dess syn på 

sökprocessen för urvalet av vetenskapliga artiklar underlättar vid översikt i ett ämne 

som är väldigt stort. Artiklarna som utgör resultatet i denna litteraturöversikt är 

empiriska studier med kvalitativ data för att kunna belysa patientupplevelser. 

 

Datainsamling 

Sökningen utfördes under mars månad 2013 i sökmotorerna Cinahl och PubMed. 

Framtagna sökord har använts i olika kombinationer i båda sökmotorerna.  

 



 6 

Sökord: 

Diabetes type 2 

Lifestyle change 

Motivation 

Self-management  

Qualitative stud* (ordet studie med samtliga ändelser)  

Patients 

Lifestyle 

Emotion 

Patient education 

Nursing 

 

Inklusionskriterier för att artiklarna skulle användas var att artiklarna vara gjorda i 

Europa, inte vara publicerade senare än 2003 och vara utförd på människor i åldrar 

mellan 25 och 80 år. Sammanlagt gav sökningarna 94 artiklar vars abstract granskats för 

användbarhet även inräknat eventuella dubbletter. Baserat på abstract togs 15 artiklar 

för att granskas i sin helhet. Det slutliga urvalet utgörs av nio artiklar. Övriga sex 

artiklar föll utanför ramen för relevans för studiens syfte och exkluderades. Anledningar 

till att välja bort de sex artiklarna var att materialet publicerats senare än 2003, var utfört 

utanför Europa, hade en kvantitativ resultatpresentation eller inte svarat an mot 

författarnas syfte. De kvantitativa artiklarna valdes bort då resultatet syftar till att ta upp 

individers egna upplevelser. Två inkluderade studier hade i sina presentationer tydligt 

framgående kvinnliga respektive manliga upplevelser så för att inkludera dessa artiklar 

valde författarna att förtydliga könsspecifika upplevelser om de inte understyrktes av 

båda könen i en annan studie. 

 

Dataanalys  

Data som studien baseras på är nio kvalitativa artiklar som redovisas i Bilaga 1. 

Granskningen av artiklarnas innehåll gjordes av båda författarna var för sig för att bilda 

en egen uppfattning av materialet. Relevanta stycken för studiens syfte om upplevelser 

av livsstilsförändringar inom kost och motion underströks och båda författarna jämförde 

fynden för att kontrollera om innebörden tolkats lika och även jämfördes med 

originaltexterna. Efter genomgång av relevant innehåll diskuterades teman och 

subteman som väcktes av en överblick över samtliga artiklar och artiklarnas data fördes 

in under passande tema och subtema. Under arbetets gång jämförs och läses relevanta 

stycken ur artiklarna på nytt för att bibehålla innebörden.  

 

En bred spridning av patientupplevelser mynnade ut i teman som av utanförskapets 

betydelser i olika kontext, betydelsen av andra med hinder från olika håll och sist den 

egna viljans betydelse. 
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RESULTAT 

Ur det granskade materialet framkommer tre huvudteman med åtta subteman som 

presenteras i tabell 1.   

   

Utanförskapets 

betydelse 

Betydelsen av andra Egna viljans betydelse 

I sociala sammanhang  Andra diabetiker Det egna ansvaret 

I hemmet Familj och vänner Hälsovinster 

 
Hälso- och sjukvård Framtidsvision 

Tabell 1. 

 

Utanförskapets betydelse 

Det finns en vilja att vara som alla andra, smälta in och inte utmärka sig eller ha andra 

oroandes sig för personliga problem. Med krav på livsstilen särskiljer sig diabetiker och 

detta kan vara hindret för att vilja följa rekommendationer.  

I sociala sammanhang 

Med en välfärdssjukdom uppger patienter att det finns känslor av att bli dömd av andra 

människor och att det är deras egna fel att dem drabbats av sjukdomen (Visram, 

Bremner, Harrington & Hawthorne 2008, s. 20). I andra fall ser Ahlin och Billhult 

(2012, s. 43) att det finns situationer där kvinnor med typ 2 diabetes upplever att 

människor i sin närhet försöker anpassa sig efter hennes livsstil. När det kommer till 

storhelger, födelsedagar och speciella tillfällen upplever kvinnor att de utmärker sig, att 

värden gör sig extra besvär över maten som lagats eller köpts för att passa en 

diabeteskost. 

Känslan av att vara annorlunda, att sticka ut ur mängden kan upplevas som hinder för 

att lägga om sin kost. Att gå ut och äta med vänner ses som ett problem i och med de 

kostrestriktioner som personer med diabetes uppmanas följa och detta påverkar de 

sociala kontakterna. För att både följa sina rekommendationer och ändå bibehålla det 

sociala i att gå ut, äta och dricka alkohol med vänner kompenserar patienter med att 

motionera extra dagen efter (Malpass, Andrews & Turner 2009, s. 260).  

Patienter uttrycker även negativa upplevelser relaterat till en övervikt som ibland 

förekommer hos patienter med typ 2 diabetes. Det finns stunder då patienter upplever att 

de är till åtlöje på grund av sin vikt och detta leder till sänk självförtroende (Ferrand, 

Perrin & Nasarre 2008, s. 516). Malpass, Andrews och Turner (2009, s. 261) visar hur 

kvinnor upplever diskussionen kring vikt och viktminskning i grupp negativt och att det 

är ett känsligt ämne. Vid ökad motion fokuserar kvinnor enligt Ferrand, Perrin och 
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Nasarre (2008, s. 517) på en ökad självkänsla och attraktivitet som uppkommer medan 

männen talar om bättre kondition och att motion förhindrar åldrandet. 

I hemmet 

Kvinnliga patienter upplever svårigheter med att ändra sin kost när de har en partner och 

barn att ta hänsyn till. De uttrycker en splittring mellan att ta hand om familjens behov 

eller deras egen hälsa och deras egna hälsa kommer får ofta stå åt sidan. Regelbundna 

måltider är ett exempel på hur patienternas behov sätts åt sidan för att anpassa sig till 

familjen som kanske inte har samma behov av att äta med inte för många timmar 

emellan.  Patienterna upplever det svårt att själva ändra sin kost när deras partner tydligt 

motsätter sig denna förändring då de föredrar en mer ohälsosam kost. Detta leder till att 

patienterna arbetar ut sätt att tänka för att inte behöva ändra sin kost trots att betydelsen 

av en hälsosammare kost är känd och detta skapar en emotionell, inre kamp hos 

patienterna (Ahlin & Billhult 2012, s. 44). Korkiakangas, Alahuhta, Husman, Keinänen-

Kiukaanniemi, Taanila och Laitinen (2011b, s. 65) skriver å andra sidan att med en 

inställning av att vara en förebild med motion för deras barn kan förändring uppnås.  

 

Betydelsen av andra  

Att genomföra en livsstilsförändring på egen hand kan för patienter vara svårt både i 

anseende att påbörja en ny kost-eller motionsvana och att införliva detta till sin vardag. 

Patienter uppger hur människor omkring dem kan påverka deras vilja att förändra sina 

levnadsvanor. 

Andra diabetiker 

Grupper, organisationer och program erbjuds för att hjälpa patienter med sin diabetes i 

form av undervisning om kost, motion samt sambanden och vikten av att göra 

förändringar i dessa områden. Detta extra stöd fyller en god funktion för att stötta 

patienterna mot självständighet. Patienter som deltagit i ett sådant program är ofta i 

behov av stöd för förändring men understryker att mycket hjälp fås av andra diabetiker 

(Korkiakangas, Taanila & Keinänen-Kiukaanniemi 2011a, s.18; Visram et al. 2008, s. 

20; Ferrand, Perrin & Nasarre 2008, s. 515). Att kunna prata om problem, rädslor och 

oro med någon utanför familj som samtidigt förstår hur det är att leva med diabetes 

upplevs positivt och hjälper till att bryta negativa tankar.  

Diabetiker som är i en liknande situation kan förhålla sig gentemot varandra utan att 

döma och atmosfären blir kamratlig (Ferrand, Perrin & Nasarre 2008, ss. 515-516). 

Stubbs (2007, s. 192) menar att en negativ atmosfär kan uppstå i mötet mellan patienten 

och sjukvårdspersonalen. En stödjande miljö är viktig då patienter upplever att de blir 

dömda och inte sedda som unika individer av sjukvårdspersonal. I grupp med andra 

diabetiker å andra sidan finns möjlighet att utveckla nära relationer vilket ger 

uppmuntran, emotionellt stöd och anses vara ett skäl till att förändra motionsvanorna 

och fortsätta motionera (Ferrand, Perrin & Nasarre 2008 s. 516; Korkiakangas, Taanila 

& Keinänen-Kiukaanniemi 2011a, s.18). 
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Familj och vänner 

Familj och vänner anses ge stöttning och uppmuntran till att göra förändringar i 

vardagen och livsstilen. Att träna ihop eller bara acceptera patientens val av 

motionsform stärker motivationen till att utföra motion regelbundet (Korkiangas et al. 

2011b, s. 65; Hansen, Landstad, Hellzén & Svebak 2011, s. 487). Motion ihop med en 

vän, någon i familjen eller hunden uttrycks som en god hjälp men den patienterna 

motionerar ihop med behöver enligt dem ligga på samma fysiska nivå (Korkiangas et al. 

2011b, s. 65). Glädje hos familjemedlemmar för att patienten tränar upplevs som 

stöttande (Hansen et  al. 2011, s. 487). Brist på stöd ifrån familj och vänner kan göra det 

svårare att genomföra livsstilsförändringar (Malpass, Andrews & Turner 2009, s. 261). 

Ferrand, Perrin & Nasarre (2008 s. 516) skriver dock att det är få patienter som 

uttrycker familjestöd som viktigt för motivationen hos patienterna till att motionera. 

 

Hälso-och sjukvårdspersonal 

En fungerande och konstruktiv relation mellan sjukvårdspersonal och patient med 

diabetes är nödvändig för livsstilsförändringar. En bra relation till sjukvårdspersonal 

kännetecknas av ärlighet, att bli bekräftad och sedd och att mötet ges tillräckligt med tid 

(Stubbs 2007, s. 192-193; Mamhidir & Lundman 2004, s. 15). En sådan relation 

upplevs bidra till benägenheten att följa råden om livsstilsförändringar (Stubbs 2007, s. 

192).  

I en jämförelse med vården för cirka 30 år sedan ses en tydlig skillnad. Patienterna 

upplevde då att diabetesvården saknade förmågan att tidigt i sjukdomsförloppet ge bra 

kunskap om sjukdomen och de träffade inte en diabetessköterska förrän något år efter 

diagnosen. Patienterna fick själva söka information om deras sjukdom. Idag anses den 

initierande diabetesvården vara bättre med till exempel gruppmöten och patienterna 

upplever ett gott stöd av diabetessköterskan som finns tillgänglig när det behövs 

(Mamhidir & Lundman 2004, s. 15). 

Diabetespatienter upplever att deras behandling ofta är fokuserad på medicinsk 

behandling. Detta tror patienterna är för att sjukvården anser läkemedel som ett enklare 

och mindre tidskrävande alternativ än kost-och motionsråd (Stubbs 2007, s. 192). En 

god kunskap kring kost och motion, i syfte att förbättra patienters kontroll över sin 

diabetes, ökar förmågan till att göra motionsförändringar och att göra passande val kring 

kostförändringar (Malpass, Andrews & Turner 2008, s. 260; Visram et al. 2008, s. 20). 

Att ha kunskap om samband mellan kost, hur insulin verkar och inverkan av motion på 

blodsockernivån skapar trygghet (Mamhidir & Lundman 2004, s. 14). Dock menar 

Stubbs (2007, s. 193) att sådan kunskap saknas hos många patienter. Att inte denna 

kunskap framkommit tidigt vid diagnossättningen ses av patienter som en orsak till 

varför de inte tar sjukdomen på allvar och varför de inte försöker förändra sin livsstil. 

Att inte känna igen kroppens reaktioner eller att ha kontroll över blodsockret ger känslor 

av osäkerhet och obehag (Mamhidir & Lundman 2004, s. 14).   
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Egna viljans betydelse 

Med hög risk för eller väl konstaterad typ 2 diabetes följer restriktioner och 

rekommendationer, därför ges kunskaper kring kost och motion och dess effekter. Det 

finns möjligheter att bli delaktig i och kontrollera sin behandling med hjälp av 

livsstilsförändringar men det slutliga ansvaret ligger på patienterna att verkligen 

genomföra dessa. 

 

Det egna ansvaret 

Det finns känslor hos patienterna av att de är offer för diabetes, att livet varit orättvist 

och att inget de gjorde kunde ge kontroll över sin hälsa (Stubbs 2007, s. 193; Ahlin & 

Billhult 2012, s. 42). Att istället få insikt i att det ligger på patienten, att ansvaret för 

sjukdomen är deras, blir en vändpunkt i arbetet mot en sundare livsstil (Mamhidir & 

Lundman 2004, s. 13). Innan denna vändpunkt uppkommer känslor som hat, ilska, 

stress och smärta för att sjukdomen är livslång. För att följa sjukvårdens 

rekommendationer krävs en del ändringar i vardagen, känslor kring valet av att behålla 

sina tidigare vanor eller att leva efter rekommendationerna är svåra. I den grad 

rekommendationerna påverkar och begränsar patientens vardag påverkar viljan att 

förändras (Mamhidir & Lundman 2004, s. 13; Stubbs 2007, s. 193).  

Att finna tid till motion och samtidigt hinna med arbete och familj upplevs som svårt. 

Krävande arbetsuppgifter, långa arbetsdagar och pendling skapar stress och tidsbrist 

som leder till trötthet (Korkiakangas et al. 2011b, s. 65; Korkiakangas, Taanila & 

Keinänen-Kiukaanniemi 2011a, s. 18; Hansen et al. 2010, s 487; Visram et al. 2008, s. 

21). Dessa hinder för livsstilsförändringar är inte utan konsekvenser då kunskap om vad 

patienten bör göra upplevs som en börda och skapar skuldkänslor (Mamhidir & 

Lundman 2004, s. 14; Ahlin & Billhult 2012, ss. 44-45).  

Motion ses som något besvärligt och det finns en rädsla att överanstränga sig och många 

har smärtor i knän och rygg. Diabetes anses heller inte vara lika allvarligt som andra 

kroniska sjukdomar som patienterna även lider av (Visram et al 2008, s. 19). Då 

utomhusaktiviteter föredras så spelade väder och årstid en viktig roll för att motiveras 

att motionera regelbundet, då gruppträning inte upplevs vara för alla (Visram et al. 

2008, s. 21; Korkiakangas et al. 2011b, s. 65, Korkiakangas, Taanila & Keinänen-

Kiukaanniemi 2011a, s. 18, Ferrand, Perrin & Nasarre 2008, s. 517).  

De patienter som införlivar nya kost-och motionsvanor uppger sig använda dessa 

strategiskt för att reglera deras blodsockernivå och att de kan gå en mindre promenad 

för att sänka en något förhöjd nivå av blodsockret (Ferrand, Perrin & Nasarre 2008, s. 

516; Malpass, Andrews & Turner 2009, s. 260). Vissa patienter sträcker sig så långt att 

de menar att mer motion och sundare kosthållning kombinerat är en skyldighet för 

diabetiker att utnyttja, annars anses patienten inte ta fullt ansvar för sin sjukdom 

(Malpass, Andrews & Turner 2009, s. 261).  

En tvetydig ståndpunkt är kring att göra båda dessa förändringar samtidigt eller endast 

en i taget men vissa anser att båda stöttar varandra och att en sundare fysik hjälper till 

kostförändring. I kontrast finns andra upplevelser av att göra två livsstilsförändringar 
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samtidigt. Ökad aktivitet, mindre matportioner och minskad mängd kolhydrater 

upplevdes som ohållbart och att lyckas bemästra en förändring och införliva den var 

tillräckligt så att efter den ena fanns möjlighet att börja med nästa ändring (Malpass, 

Andrews & Turner 2009, s. 261; Ferrand, Perrin & Nasarre 2008, s. 516). På sikt är det 

kostförändringar som upplevs som enklast att behålla (Visram et al. 2008, s. 20). En del 

patienter uppger att med vilja och beslutsamhet klarar man av förändringarna som krävs 

för att få så hög livskvalitet som möjligt (Mamhidir & Lundman 2004, s. 14).  

 

Hälsovinster 

Kliniska förbättringar i patienternas tillstånd ökar motivationen till att fortsätta mot ett 

hälsosammare liv (Visram et al. 2008, s.20). Efter en tids motionerande upplevs effekter 

som ökad rörlighet, mindre fysiska smärtor, viktminskning, ökad mental hälsa och 

bättre sömnkvalitet som blir en drivkraft till att fortsätta (Malpass, Andrews & Turner 

2009, s. 260; Korkiangas, Taanila & Keinänen-Kiukaanniemi 2011a, s. 18; Korkiangas 

et al. 2011b, ss. 64-65; Visram et al. 2008, s. 20; Hansen et al. 2011, s. 487; Ferrand, 

Perrin & Nasarre 2008, s. 517). Även viljan att bibehålla hälsa motiverar patienter till 

livsstilsförändringar.  

Utomhusaktiviteter ökar glädjen i motionerandet, en känsla av välbefinnande av motion 

och den sociala kontakten i sambanband med träning underlättar till motion 

(Korkiakangas, Taanila & Keinänen-Kiukaanniemi 2011a, s. 18; Korkiangas et al. 

2011b, s. 64). Dock är det inte alla patienter som upplever att deras ansträngningar ger 

de resultat de förväntar sig eller ger någon kontroll över deras sjukdom över huvudtaget 

(Ahlin & Billhult 2012, s. 43; Stubbs 2007, s. 193). Patienter uttrycker även att en 

fixering kring kost endast orsakar psykologiska kval (Ferrand, Perrin & Nasarre 2008, s. 

516).  

 

Framtidsvisioner 

Bland patienter med diabetes typ 2 eller patienter med hög risk att utveckla diabetes 

framkommer ofta en rädsla för komplikationer så som blindhet och amputation. Rädslan 

leder till högre benägenhet att söka hjälp för att göra passande livsstilsförändringar 

(Hansen et al. 2011, s. 487; Visram et al. 2008, s. 19; Stubbs 2007, s. 193; 

Korkiakangas, Taanila & Keinänen-Kiukaanniemi 2011a, s. 18; Mamhidir & Lundman 

2004, ss. 13-14; Malpass, Andrews & Turner 2009, s. 260). Vetskapen om att 

sjukdomen är livslång och att nödvändiga livsstilförändringar kräver livslångt 

engagemang upplevs negativt. En förlorad frihet och förlusten av en livsstil som 

patienterna haft skapar känslor av ilska och sorg (Mamhidir & Lundman 2004, s. 13). 

Att istället lyckas se ljusare på framtiden gör att patienterna får en ökad frihetskänsla 

och att det blir lättare att hitta en passande livsstil. Dock uttryckts en vilja att leva livet 

fullt ut, även om det finns risk att livet blir kortare (Mamhidir & Lundman 2004, ss. 13-

14). 

Att bevara sin självständighet och att kunna bo hemma så länge som möjligt ses som 

viktigt och därför motiverades patienter till motion, för att kunna behålla fysisk 

mobilitet och funktionell förmåga längre (Korkiakangas, Taanila & Keinänen-
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Kiukaanniemi 2011a, s. 18). När patienter väl kommer över negativa känslor, blir mer 

välmående och får mer utrymme att göra sina val kan typ 2 diabetes ses som ett 

tillstånd, en del av livet och inte en sjukdom (Mamhidir & Lundman 2004, s. 13). 

 

DISKUSSION 

I studien ses en bred spridning i känslor som uppkommer vid livsstilsförändringar vad 

gäller kost och motion. Rädslan för framtiden, komplikationer, stress, ilska och sorg 

blev tydligt när patienter konfronteras med en kronisk sjukdom, det tyngande ansvaret 

och kraven som medföljer. En vändpunkt kan finnas när man ser vinsterna med ett 

sundare liv, med effekter både fysiskt och psykiskt. 

 

Att vara annorlunda eller att sticka ut, inte bara med vänner och bekanta utan även 

hemma upplevdes som svårt och hämmade till livsstilsförändringar, framförallt sett till 

kosten.  

Stora behov av hjälp ses kring skapandet av nya livsvanor och bibehållandet av valda 

livsstilsförändringar. Sjukvårdspersonalen kan både hjälpa och hämma patienter från att 

göra livsstilsförändringar. Kvaliteten på vårdrelationen, deltagande i sin egen 

behandling och att få adekvata kunskaper är huvudpunkterna i patient-

sjuksköterskekontakten. 

Levd erfarenhet efterfrågades, vardagsproblem och bekymmer som uppstår med 

införlivandet av nya vanor och diabetiker i grupp kunde dela erfarenheter och stötta 

varandra.  

 

Metoddiskussion  

En litteraturstudie upplevs som en bra metod för studien för att besvara syftet. En 

empirisk studie hade också kunnat användas men hade då fått ett smalare fokus än 

litteraturstudie som nu valdes. Granskning av flera studier och sammanställning ger ett 

bredare resultat då de har använts olika frågor i varje enskild studie. En empirisk studie 

hade bara svarat an på dem frågorna som man valt att ställa och med risk att man missar 

relevanta upplevelser i samband med livsstilsförändringar. Artiklarna innehåller bra 

fakta för att kunna svara på syftet dock skulle ytterligare ett par artiklar till kunnat ge 

mer data som förstärker eller motsäger de nuvarande artiklarnas resultat. Artiklarna ger 

dock en ökad kunskap och förståelse för upplevelsen av livsstilsförändringar.  

 

Exkluderingen av övriga världen utanför Europa upplevs ge ett trovärdigare resultat då 

levnadsvanor och vårdsystem i Europa är mer likt Sveriges. Många studier finns från 

USA och de har ett annat vårdsystem och en annan kultur och därför valdes detta bort 

för att inte få ett missvisande resultat i förhållande till svensk sjukvård.  

 

Alla artiklarna bygger på emiriska studier gjorda på både män och kvinnor förutom en 

artikel där enbart kvinnor deltar. I en annan artikel är resultatet delvis redovisat uppdelat 

bland män och kvinnor och i resterande artiklar är det ospecificerat om det är män eller 

kvinnor som står för specifika upplevelser. Detta kan leda till att studiens resultat till 

viss del är missvisande för antingen män eller kvinnor.  
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Den använda analysmetoden av Axelsson (2012, ss. 203-220) upplevs tillfredställande 

och att separat granska och verifiera båda författares uppfattning av innehållet var 

nödvändigt. Teman som framkommit var lika hos båda parter och tydliga att finna 

utifrån granskade artiklar. Det finns dock risk att helheten har blivit otydlig när delar av 

studierna har tagits ut. Viljan att fördela upplevelser och att dessa naturligt skall falla in 

under ett passande undertema upplevdes som svårt och kan splittra texten detta har 

försökt att motverka genom att de sammanställda delarna kontrollerats igen med 

originalet och diskuterats för att behålla essensen.  

 

Med det medvetna valet att exkludera kvantitativ data i resultatet förlorar studien 

möjligheten att generalisera fynden och får därför ses som en studie som hjälper 

sjuksköterskor att förstå komplexiteten hos patienter med diabetes.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Andra diabetiker 

Det har tydligt framkommit i resultatet att patienter med diabetes typ 2 upplever det 

positivt att interagera med andra diabetiker. Det ger möjlighet att diskutera 

vardagsproblem och dela erfarenheter med varandra. Även Rygg, By-Rise, Lomundal, 

Ström-Solberg och Steinsbekk (2010, s. 791) och Thors-Adolfsson, Starrin, Smide och 

Wikblad (2008, s. 990-991) är samstämmiga i att patienter uttrycker en vilja att träffa 

andra diabetiker. Det finns behov av att dela erfarenheter och diskutera vardagsproblem 

för att bättre kunna hantera sin sjukdom. Den levda erfarenheten upplevs vara av stor 

betydelse för att patienterna och detta är kunskap som en sjuksköterska inte kan 

tillgodose patienter. Detta skulle kunna lösas genom att sjuksköterskan rekommenderar 

och hjälper patienten att komma i kontakt med andra diabetiker exempelvis genom 

gruppaktiviteter. 

 

Familj och vänner 

Wellard, Rennie och King (2008, s. 221) beskriver vikten av stöd från 

familjemedlemmar och framförallt från patientens partner. Till skillnad från denna 

studie ser Wellard, Rennie och King (2008, s. 221) partnerns delaktighet i patienters 

egenvård som något positivt. Här poängteras uppmuntran från partnern i form av 

delaktighet och intresse så väl som i patientens kost som i möten med sjukvården.  

 

Det framgår ur studiens resultat att vara förebilder för deras barn kan vara ett sätt att 

frånkomma känsla av utanförskap i hemmet. Detta ses även av Wellard, Rennie och 

King (2008, s. 221) då patienter beskriver viljan att positivt påverka deras barns 

kostvanor. Motivet till detta är för att påverka barnens framtid då patienterna är oroliga 

för ärftligheten av diabetes typ 2. 
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Hälso- och sjukvården 

Kunskapsbrist hos nydiagnostiserade diabetiker tas upp av Rygg et al. (2010, s. 790-

791) och att den generella kunskapen om sjukdomen och kosten. De som haft diabetes i 

många år saknade uppdaterad information kring deras nuvarande livsstil. Denna 

kunskapsbrist löste patienterna genom att själva söka informationen på internet, i media 

och böcker men kunskapen de fick var inte alltid rättvisande. Information de fann själva 

kunde till och med förvirra och vara motsägelsefullt till den informationen de fått av 

sjukvården. Detta är direkt motsägelsefullt till denna studies resultat om 

nydiagnostiserade diabetiker och deras syn på den tidiga diabetesvården idag. Att 

patienter tvingas söka egen information liknar jämförelsen med vården för 30 år sedan. 

Oftedal et al. (2010, s. 1504) styrker att patienter idag saknar praktiska råd från 

vårdpersonal. De får enklare råd kring kosten men upplever att praktiska råd om hur 

patienterna kan ta hand om sig själva i deras sjukdom saknas. Det poängteras att 

patienter önskar individanpassad kunskap då behovet av generell eller detaljerad 

kunskap söktes i olika utsträckningar hos olika patienter.  

 

I studien framkommer att patienterna blir mer benägna att utföra livsstilsförändringar 

om de upplever sig sedda och får utrymme i mötet med sjukvårdspersonal. Det framgår 

dock att detta inte alltid kunde tillgodoses. Detta ses även av Oftedal et al. (2010, s. 

1504) där patienter uttrycker att deras vilja att förändra livsstilen minskade till följd av 

dåligt bemötande från sjukvårdspersonal. Det framkommer att patienters åsikter och 

kunskap om deras sjukdom ignorerades av vårdpersonal. Det finns här ett tydligt behov 

av att förbättra mötet mellan patienter och sjukvårdspersonalen och även att se till 

patienters olika behov av stöd från hälso-och sjukvården möts. Thors-Adolfsson et al. 

(2008, s. 989-990) visar på att patienterna har låg tilltro till vårdpersonal inom 

primärvården. Vårdpersonalen antar en överordnad roll gentemot patienterna, styr hela 

mötet och för en envägskommunikation. Oroväckande ses även att patienter gick från 

möten med obesvarade frågor eller uppger att de inte törs ställa frågor alls. Den låga 

tilltron till vårdpersonalen grundar sig i att de alltid kommer med samma svar då 

patienter inte följt rekommendationerna. Detta är ett område som sjukvården bör 

förbättra då studiens resultat tyder på att god vårdrelation ökar motivationen till 

livsstilsförändringar. 

 

Hälsovinster 

Resultatet av studien visar att positiva upplevelser av kost och motion är nödvändiga för 

diabetiker att motiveras till att bibehålla livsstilsförändringar. Dock säger Moser, van 

der Bruggen, Spreeuwenberg och Widdershoven (2008, s. 213) att patienterna väger 

personliga insatser mot hälsovinster. Patienter upplever att hälsovinsterna är en belöning 

för mödan, vilket kan förklara varför en del patienter med diabetes inte motiveras att 

följa rekommendationerna om dem inte märker tydliga hälsovinster. Med de hinder som 

framkommit i resultatet så som smärtor, tidsbrist och väder är det mer förståligt att 

patienter önskar tydliga resultat för deras uppoffringar. Om så inte är fallet är 

sannolikheten stor att motivationen till livslång förändring minskar. 
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Framtidsvisioner 

Moser et al. (2008, ss. 212-214) beskriver en cyklisk process som patienter med 

diabetes genomgår. En av faserna i processen beskriver en inre kamp som patienterna 

genomgår då de får veta att de har en livslång sjukdom som leder till upplevelsen av 

maktlöshet. Studiens resultat styrker patienters negativa upplevelser när de ställs inför 

en kronisk sjukdom. Det ses dock av Moser et al. (2008, s. 213) att alla patienter inte 

upplever diabetes som en tung börda. Patienter som även har andra kroniska sjukdomar 

att förhålla sig till och väga diabetes mot gör att de ser lättare på bördan. Här har det till 

och med uttryckts av patienter att de blivit allmänt hälsosammare och mer välmående 

efter diagnosen. För att komma till stadiet när patienter känner sig hela igen behöver 

livsstilsförändringarna bemästras. Genom insikt i att diabetes är livslångt och att 

integrera livsstilsförändringarna till deras vardag lyckas patienter återfå känslan av 

välbefinnande och hälsa.  

 

  

 

SLUTSATSER 

Utifrån studiens resultat och diskussion framkommer nya problemområden. Ett är hur 

sjukvården kan förbättra sitt omhändertagande av diabetespatienter då det påvisats att 

vårdrelationen är viktig för motivationsarbetet. Dock ser vi en brist i vårdmöten som 

leder till hämmad egenvård. Vidare ses att utanförskap i relationen med andra vilket 

påverkar patienten till att kunna genomföra livsstilsförändringar i såväl hemmet som i 

sociala sammanhang. Här ses ett behov av mer forskning riktad mot utanförskap i 

livsstilsförändringar för att kunna stödja patienterna bättre. Ett intressant fynd är hur 

gruppaktiviteter och grupputbildningar påverkar den enskilde patientens livskvalitet och 

förmåga att leva med sjukdom. En stor spridning av positiva effekter har setts i studien. 

Sjuksköterskan kan ge god kunskap om sjukdomen och stötta patienter men patienter 

behöver även ta del av och dela med sig av erfarenheter med andra i liknande situation. 

Det syns tydligt att patienter är rädda för komplikationer och de kan känna avsaknad av 

kontroll eller en direkt maktlöshet över sin situation. De patienter som kommer förbi 

detta hinder och lyckas införliva hälsosammare vanor får en ljusare syn på framtiden 

och återfå en känsla av frihet.  

 

 Levd erfarenhet av diabetes är en hörnsten i grupputbildning. Detta bör utnyttjas 

av samtliga vårdcentraler genom att hjälpa patienter att komma i kontakt med 

diabetesorganisationer eller skapa egna grupper inom varje kommun 

 Utökad individualisering och tid i vårdrelationen och samtal med sjuksköterskan 

behöver förbättras för att patientens specifika behov skall kunna tillfredsställs.  

 Involvera hela familjen i utbildningen kring förändrade kostvanor för att öka 

förståelsen och därmed kunna underlätta för patientens nya kostvanor. 
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Bilaga 1 

 

 

 

Författare, 

årtal, titel 

och 

tidskrift 

Problem och 

syfte 

Metod Urval Resultat 

Mamhidir 

AG. & 

Lundman, B. 

2004.  

Having 

control over 

type 2 

diabetes 

means daring 

to be free. 

Journal of 

Diabetes 

Nursing. 

 

Ansvar och förlorad 

frihet kommer med 

en diabetes typ 2 

diagnos och denna 

studies syfte är att få 

fram betydelsen av 

kontroll över 

diabetes och sin 

livssituation för 

diabetespatienter. 

 

 

Kvalitativ 

metod. 

Narrativ 

intervju. 

Deltagarna 

var fria att 

berätta utan 

ledande 

frågor, 

intervjuerna 

inspelade på 

band och 

skrevs ner 

ordagrant. 

Kvalitativ 

analysmetod 

bestående av: 

helhetsläsnin

g, tematisk 

analys och 

tolkande. 

 

Kandidater 

kapabla att föra 

diskussion kring 

ämnet var 

identifierade av 

en 

diabetessköterska, 

de fyra första 

kandidaterna var 

kontaktade. De 

deltagande var två 

män och två 

kvinnor, åldrar 

42-65, 

diabetesdiagnos i 

2-18 år. 

 

 

Individen måste få 

chans att göra sina 

egna beslut och bli 

delaktig i vården. 

Självkännedom 

med diabetes ökar 

patienters 

trygghetskänsla. 

Positiv livssyn 

underlättar till 

bättre livsstilsval. 

 

 

Stubbs, M. 

2007. 

 

Empowermen

t in middle-

aged people 

with diabetes: 

The 

importance of 

working 

relationships. 

Journal of 

Diabetes 

Nursing. 

 

Tidigare studier 

visar på att patienter 

med typ 2 diabetes 

har bättre förmåga 

till egenvård när 

kontakten med 

sjukvårdspersonal är 

bra. Syftet med 

studien är att 

undersöka 

diabetikers åsikt 

kring kraven om 

livsstilsförändringar, 

hur detta upplevts, 

hur de återfår 

kontroll samt vilken 

vård de önskar för 

att bli motiverade 

till egenvård. 

 

Kvalitativ 

metod. semi-

strukturerade 

intervjuer 

som 

bandinspelad

es och 

kodades för 

att finna 

teman med 

hjälp av ett 

dataprogram. 

 

Inklusionskriterie

r: 40-65 år gamla, 

diabetesdiagnos 

högst 10 sedan. 

78 individer 

tillfrågade via 

brev. Totalt 21 

personer som 

deltog, 7 kvinnor 

och 14 män. 

 

 

 

Kvaliteten på 

relationen mellan 

diabetiker och 

primärvårdsperson

al påverkar 

motivation till 

livsstilsförändring, 

mer överförd 

kunskap och 

empati från 

vårdpersonal vid 

möten styrker 

diabetiker till 

egenvård.  
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Ferrand, C., 

Nasarre, S. & 

Perrin, C. 

2008. 

Motives for 

regular 

physical 

activity in 

women and 

men: a 

qualitative 

study in 

French adults 

with type 2 

diabetes, 

belonging to a 

patients' 

association. 

Health and 

Social Care in 

the 

Community. 

 

Det finns många 

patientorganisati

oner med 

medicinsk fokus 

men få som 

hjälper patienter 

till att påbörja 

fysisk aktivitet. 

Syftet med 

studien är att 

hitta patienters 

motiv till att 

vara med i 

organisationen 

”Move for 

Health”. 
 

 

Kvalitativ metod. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 
 

Inklusionskriteri

er: Diagnos 

diabetes typ 2 

och motionerat 

inom 

organisationen i 

minst ett år. 

Ur de frivilliga 

slumpas 23 

individer, 14 

kvinnor och 9 

män, ålder 35-

78. 
 

Två huvudteman: 

Sociala motiv 

som gott 

umgänge där man 

delar kunskaper 

och erfarenheter 

och får stöd.  

Psykologiska 

motiv var känslor 

av att ta hand om 

kroppen, känna 

sin kropp samt att 

bli 

hälsosammare, 

rörligare och mer 

vital. Endast 

kvinnor talade 

om bättre 

självförtroende 

och attraktivitet.  
 

Malpass, A., 

Andrews, R. 

& Turner, K. 

M. 2009. 

Patients with 

Type 2 

Diabetes 

experiences of 

making 

multiple 

lifestyle 

changes: A 

qualitative 

study. 

Patient 

Education and 

Counseling. 
 

Nydiagnostisera

de diabetiker 

uppmanas 

vanligtvis till 

förändringar i 

både kost och 

motionsnivå, 

syftet är att se 

om det är en 

fördel eller 

nackdel att göra 

bägge 

förändringar 

samtidigt. 
 

 

Kvalitativ metod. 

Individuella, 

bandinspelade 

intervjuer av 

deltagare från två 

olika 

interventionsgrupper 

med enbart kost råd 

eller både kost råd 

och motionsråd samt 

en kontrollgrupp. 

Intervjuer utföra 

mha. en ämnesguide 

6 och 9 månader efter 

slumpad uppdelning i 

respektive grupper. 

Tematisk analys 

mha. ett Atlas-

dataprogram. 
 

 

 

Deltagare till 

programmet 

Early 

ACTivity In 

Diabetes 

tillfrågades, ur 

de frivilliga 

togs stickprov 

för att göra 

köns-och 

åldersfördelnin

gen jämn. 

Totalt 30 

deltagare, 18 

kvinnor och 12 

män, åldrar 

30-80. 
 

 

 

 

 

Kost-och 

motionsråd givna 

samtidigt 

uppmuntrar 

patienter att 

använda motion 

strategiskt för att 

hantera 

sjukdomen och 

båda samtidigt 

hjälper varandra, 

motion hjälper till 

för att börja med 

kostomläggningar

.  
 

 

 



 21 

Visram, S., 

Bremner, A-

S., 

Harrington, 

B-E. & 

Hawthorne, 

G. 2008. 

Factors 

affecting 

uptake of an 

education 

and physical 

activity 

programme 

for newly 

diagnosed 

type 2 

diabetes. 

European 

Diabetes 

Nursing. 
 

Det finns program som 

hjälper diabetiker till 

att förstå samband 

mellan motion och 

kontroll over diabetes, 

men ändå syns brister 

på följsamhet. Studien 

syftar till att finna 

faktorer i ett sådant 

program som 

hjälper/hindrar till 

motion. 
 

 

 

Kvalitativ 

metod. Initial 

undersökning 

med 68 

deltagare för att 

grunda 

intervjumaterial

et. Därefter 

gruppintervjuer 

med ämnes-

guide 6 månader 

efter avslutad 

kurs. 

Individuella 

intervjuer med 

semi-

strukturerade 

design till icke-

deltagare i 

programmet. 

Materialet 

analyserat 

manuellt och 

fört in i teman. 
 

Över fyra månader 

tillfrågade alla som 

deltog i 

programmet för att 

skapa 

intervjumaterial. 

Klusterurval ur de 6 

samtidigt pågående 

kurserna, 

sammanlagt 11 

personer i 

gruppintervju, 

åldersspann 30-83, 

7 män 4 kvinnor, 

medelålder 63. 10 

icke deltagande 

med 3 män och 7 

kvinnor, åldrar 42-

87, medelålder 63. 
 

Största 

anledningen 

till deltagande 

var rädsla för 

komplikationer 

av 

okontrollerad 

diabetes, 

samtidigt som 

många inte 

förstod vikten 

av vidare 

undervisning 

och motion 

och beskriver 

diabetes typ 2 

som en 

”lindrig 

åkomma”. 
 

 

Ahlin, K. & 

Billhult, A. 

2012. 

 

Lifestyle 

change – a 

continuous, 

inner 

struggle for 

women with 

type 2 

diabetes: A 

qualitative 

study. 

 

Scandinavian 

Journal of 

Primary 

Health Care. 

 

 

 

Det finns inga studier 

som riktar sig mot 

kvinnors upplevelser 

av 

livsstilsförändringar, 

men man har tidigare 

sett att kvinnor på 

olika sätt har det 

svårare och får mindre 

hjälp. 

Syfte är att belysa hur 

kvinnor hanterar de 

nödvändiga 

livsstilsförändringarna.  

Kvalitativ 

metod. 

Individuella 

intervjuer med 

öppna frågor 

som spelades in. 

Inspelade 

intervjuer skrevs 

ner av 

sekreterare och 

kontrollerades 

av författarna 

för att bibehålla 

patienters 

mening. 

Vidare 

analyserat med 

Giorgi’s 

fenomenologisk

a 

forskningsmetod

. 

10 kvinnor 

medvetet valda ur 

ett 

sjukdomsregister 

för att ge jämn 

spridning på ålder, 

år sedan satt 

diagnos och graden 

av komplikation 

pga. diabetes. 

Åldrarna blev 37-

87. Medelålder 65 

år. 

Fem teman: 

Splittrad 

känsla om 

andras 

engagemang; 

Bli offer för 

höga krav; 

Kunskapsbriste

r;  

Uppleva 

begär/sug; 

Finna 

anledningar för 

att berättiga att 

man inte 

förändras. 
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Korkiakangas, 

E, Taanila, A, & 

Keinänen-

kiukaanniemi, 

S. 2011 

 

Motivation to 

physical activity 

among adults 

with high risk 

of type 2 

diabetes who 

participated in 

the Oulo 

substudy of the 

Finnish 

Diabetes 

prevention 

study.  

 

Health and 

social care. 

 

 

Mer studier om 

motivering och 

hinder för fysisk 

aktivitet är 

nödvändigt för att 

kunna förhindra 

utvecklandet av 

diabetes. Syftet är 

att beskriva 

motiveringar och 

hinder till fysisk 

aktivitet hos 

individer med hög 

risk för typ 2 

diabetes.  

Frågeformulär 

med öppna 

frågor användes 

2 gånger: år 

2003 & 2008. 

Den kvalitativa 

data 

analyserades i 

QSR NVivo 8 

mjukvara.  

63 deltog år 

2003 ifrån 

understudien i 

Oulo och 71 

deltog år 2008.  

Resultatet 

visade att 

motivering till 

aktivitet var 

viktkontroll, 

känsla av fysiskt 

och mentalt 

välbefinnande, 

sociala 

relationer 

associerade till 

träning. 

Regelbundenhet 

var viktigt och 

positiva 

erfarenheter 

stärkte 

motivationen.  

Korkiakangas, 

E, Alahuhta, M, 

Husman, P, 

Keinänen-

Kiukaanniemi, 

S, Taanila, A & 

Laitinen, J. 

2011 

 

Motivators and 

barriers to 

exercise among 

adults with high 

risk of type 2 

diabetes- a 

qualitative 

study 

 

Scandinavian 

Journal of 

caring science 

 

  

Typ 2 diabetes kan 

förhindras med 

livsstilsförändringar.  

Syftet med studien 

är att beskriva 

motiveringar och 

hinder för träning 

bland vuxna med 

hög risk för typ 2 

diabetes  

74 deltagare i 

videokonferens. 

Den kvalitativa 

datan var 

samlad och 

analyserad via 

innehållsanalys. 

74 deltagare 

med hög risk 

för typ 2 

diabetes. 33 

män och 41 

kvinnor med en 

medelsålder på 

49 år.  

Glädje från 

träning, sociala 

relationer 

relaterad till 

träning, 

uppmuntran från 

andra, 

hälsovinster och 

viktkontroll 

motiverade till 

träning. 

Barriärer  för 

träning var 

väder, 

hälsoproblem, 

tidsbrist, 

arbetsrelaterade 

faktorer och 

brist på intresse.  
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Hansen, E, 

Landstad, B, 

Hellzén, O, & 

Svebak, S. 

2011 

 

Motivation for 

lifestyle 

changes to 

improve health 

in people with 

impaired 

glucose 

tolerance.  

 

Scandinavian 

journal of 

caring science. 

Syftet är att 

identifierar faktorer 

som kan ha 

motiverande 

betydelse för 

livsstilsförändringar 

för att minska 

risken för att 

utveckla typ 2 

diabetes  

Semistrukturerade 

intervjuer som 

fokuserade på 4 

aspekter på 

vardaglig livsstil: 

Struktur och 

rytm, fysisk 

hälsa, fysisk 

aktivitet och 

sociala relationer.  

18 personer 

från centrala 

Norge 

definierade 

med IGT 

Deltagarna ändrade 

sina prioriteringar 

angående det 

dagliga livet. 4 

domäner av 

motivationsfaktorer  

För 

livsstilsförändringar.  

 


