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Abstrakt. 
 

Bakgrund:  Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som kan orsaka svåra komplikationer. 

Sjukdomen kräver en god egenvård, där kosten och fysiskt aktivitet har stor betydelse. 

Sjuksköterskan har en viktig roll att bidra med kunskap och stödja personen att uppnå 

god egenvård.  

Syfte:  Studiens syfte var att beskriva upplevelser av egenvård hos vuxna med diabetes typ 2, 

med fokus på kost och fysisk aktivitet. 

Metod:  Litteraturöversikten baserades på 12 kvalitativa artiklar. Inhämtade från Cinahl, 

Psychinfo och Pubmed. Endast artiklar med hög kvalité inkluderades. Analysen 

gjordes i flera steg, vilket utmynnade i tre teman och fem subteman. 

Resultat:  Resultatet bestod av tre teman; anpassningssvårigheter gällande kost och fysisk aktivitet, 

upplevelsen av brist på kunskap och motivation gav sämre egenvård samt faktorer som 

motiverade till egenvård. Det belyste upplevelser av motivationsproblem och 

kunskapsproblem att förändra vanor inriktade på kost och fysisk aktivitet. Resultatet 

visade även hur egenvården påverkades i sociala sammanhang, samt känslan av att 

inte ha kontroll.  

Diskussion:  I diskussionen framkom betydelsen av socialt stöd och hur kunskap och motivation 

påverkade egenvården samt hur fysisk aktivitet bidrog till ett normalt liv. Detta knöts 

an till empowerment.  

Slutsats: Mer fokus behövs på att involvera familjen i individens egenvård, samt anpassa 

omvårdnaden efter behov, förutsättningar och erfarenheter. Därför är det viktigt för 

hälso- och sjukvården att få en förståelse för varje individs upplevelse.  

 

Nyckelord:  Diabetes typ 2, Egenvård, Fysisk aktivitet, Kost, Litteraturöversikt, Upplevelser.  
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1 INTRODUKTION 

Enligt World Health Organizations (WHO, 2015, a) lider 347 miljoner människor i världen av 

diabetes. Under 2012 var sjukdomen den direkta orsaken till 1,5 miljoner dödsfall. Mellan år 

2005 och 2030 tros andelen diabetesrelaterade dödsfall vara dubbelt så hög. Diabetes typ 2 är 

den vanligaste typen av den kroniska sjukdomen, motsvarande 90 procent av fallen i 

världen. Funnell och Andersson (2004) beskriver vikten av en välfungerande egenvård med 

god kontroll av riskfaktorer för att kunna bibehålla hälsa och god livskvalité. Ofta tvingas 

patienten till omfattande livsstilsförändringar där de dagligen måste ta viktiga beslut om 

hanteringen av sin sjukdom  

 

2 BAKGRUND 

2.1 Diabetes typ 2 

Diabetes typ 2 är en allvarlig kronisk sjukdom. Debuten sker vanligtvis i vuxen ålder och är 

relaterat till övervikt, brist på fysisk aktivitet och ohälsosamma kostvanor (Lau, 2009). 

Sjukdomen ger upphov till minskad insulinproduktion eller minskad insulinkänslighet 

vilket leder till förhöjda glukoshalter i blodet (Lillioja et al., 1993). Hyperglykemi visar ofta 

symptom på ökad törst, ökad urinering, ökad hunger och viktminskning (Lau, 2009). 

Obehandlad diabetes typ 2 kan på lång sikt resultera i svåra komplikationer i form av bl.a. 

hjärt- och kärlsjukdomar nervskador, njurskador, förändringar i ögonbotten om personen 

haft hyperglykemi under en längre tid och risken att dö är mer än dubbelt stor än för dem, 

som inte har sjukdomen (Lau, 2009; Roglic et al., 2000). 

 

God blodglukoskontroll innebär att individen vidtar åtgärder som håller blodsockret på en 

bra nivå, förhindrar eller försenar dessa komplikationer. Därför är det primära målet för 

behandlingen att sänka det förhöjda blodsockret till normala blodglukosnivåer, både för att 

förbättra symptomen samt för att förhindra eller fördröja diabeteskomplikationer. Icke 

farmakologisk behandling bör inkludera ökad fysisk aktivitet samt förändrad kosthållning 

(Lau, 2009).  
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2.2 Egenvård vid diabetes typ 2 

Socialstyrelsen (2011) definierar egenvård som åtgärder individen dagligen måste vidta för 

att ta kontroll över sin sjukdom i olika livssituationer. En central del för hälso- och 

sjukvården är att anpassa egenvården efter hur patienten upplever hälsa- och sjukdom. 

Förmågan till egenvård definieras som den aktivitet, sysselsättning, som gör att patienten 

kan kontrollera eller förhindra den negativa inverkan sjukdomen har på deras liv, sociala 

relationer eller livsmiljö. Egenvårdsförmågan beskrivs som en process att försöka skapa en 

ordning på det kaos sjukdomen skapat. Kralik et al. (2004) beskrev att patientutbildning i 

egenvård har en viktig roll för att fördröja eller förhindra medicinska komplikationer. 

Patienterna beskriver egenvårdsförmågan som en känsla att skapa ordning och att veta sina 

begränsningar, men samtidigt en känsla av frihet att göra aktiviteter utan att begränsas av 

sin sjukdom  

 

Hörnsten, Jutterström, Audulv och Lundman (2011) och Jallinoja et al. (2007) visar att 

patientens egenvårdsprocess har ett tydligt samband med hur personen integrerar med sin 

diabetessjukdom. Om en vändpunkt i egenvården och sjukdomsinsikten infinner sig, 

kommer patienter med diabetes typ 2 acceptera och skapa en förståelse för sitt tillstånd och 

sin sjukdom. 

 

Integrationsprocessen i sjukdomen innebär en förhandling mellan sjukdom och 

välbefinnande som leder till att patienten själv får ta ställning och väga för- och nackdelar. 

Detta kan öka patientens egenvårdsförmåga och öka det vardagliga välbefinnandet, men det 

kan även försvåra för patienten då kraven på patienten själv ställs för högt. Överhängande 

för patienterna är att kunna återgå och leva ett så normalt liv som möjligt där patienten är fri 

och oberoende av sin sjukdom (Hörnsten et al., 2011). Genom en tydlig dialog kring sin 

behandling och sina levnadsvanor kan detta bidra till att identifiera möjliga hinder samt att 

hitta lösningar som är hälsofrämjande och därmed kan hälso- och sjukvårdspersonal ge 

insatser och stöd för att hjälpa patienten att nå uppsatta mål (Lawton, Peel, Parry, Araoz & 

Douglas, 2005). Det är viktigt att skapa nya vanor som stabiliserar blodsockret till en nivå där 

risken för komplikationer minskar (Socialstyrelsen, 2011). Tidigare studier har visat att 



 

 
3 

kosthållning och fysisk aktivitet är de svåraste utmaningarna en diabetesdrabbad person 

ställs inför, både vad gäller att nå uppsatta mål samt att upprätthålla en sund livsstil 

(Deakin, McShane, Cade & Williams, 2005; Pun, Coates, & Benzie, 2009). 

 

2.3 Kost 

Syftet med kostbehandling är att stabilisera blodsockret, förbättra den metabola kontrollen 

och minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Vid kostrådgivning rekommenderas det att 

byta ut ohälsosamma livsmedel till mer gynnsamma alternativ, till exempel byta ut snabba 

kolhydrater och mättat fett mot mer grönsaker, fullkorn samt livsmedel som innehåller 

omättade fetter. Socialstyrelsen (2011) hänvisar till att följa traditionell diabeteskost baserad 

på Livsmedelsverkets (2012) rekommendationer, vilket innefattar dagligt intag av 500 gram 

frukt och grönsaker, baljväxter, rotfrukter, fullkornsvarianter av bröd, flingor, gryn, pasta 

och ris, samt fisk två tre gånger veckan. En stor andel av typ 2 diabetesdrabbade individer är 

överviktiga och därför behöver även energiintaget minskas (Socialstyrelsen, 2011).  

 

2.4 Fysisk aktivitet 

Enligt Shepard och Balady (1999) är definitionen av fysisk aktivitet när kroppens 

skelettmuskulatur förbränner energi i samband med kroppsrörelser vilket innefattar 

arbetstid, fritid, olika kroppsövningar såsom gymnastik, motion och friluftsliv. Studier har 

visat att fysisk aktivitet har en skyddande effekt för individer med diabetes typ 2, samt att 

dödligheten minskar med 50 procent jämfört med de som är fysiskt inaktiva. Vid 

regelbunden fysisk aktivitet ökar insulinkänsligheten i kroppens vävnader, även vid vila. 

Detta är särskilt viktigt för individer med diabetes typ 2 då deras insulinkänslighet är 

nedsatt (Wei, Gibbons, Kampert, Nichaman & Blair, 2000). Edward och Horton (1988) visar 

att regelbunden fysisk aktivitet ökar blodglukoskontrollen, vilket innebär att blodsockret 

hålls inom hälsosamma referensvärden.  

 

2.5 Empowerment 

Empowerment som hälsobegrepp innebär att för att uppnå en god hälsa krävs att individen 

har förmåga att göra förändringar, att inte bara ändra sitt personliga beteende utan även 

ändra sin sociala situation och allt runt omkring som påverkar denne. Målet är att individen 
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ska kunna hantera sin sjukdom, öka livskvalitén, förbygga möjliga hinder och problem, och 

gynna hälsan. Empowerment bygger på fyra hörnstenar, medvetenhet, frihet, val och ansvar 

och begreppet är starkt förknippad med diabetes. Det är viktigt att patienterna har tillräcklig 

kunskap om sin sjukdom och hälsa för att se fördelarna med att utföra rekommenderad 

egenvård (Feste & Anderson, 1995). 

 

Vid tillämpning av empowerment bör hälso- och sjukvårdspersonal ta hänsyn till olika 

faktorer såsom välbefinnande, självbild, motivation, anpassningsförmåga, stresshantering, 

problemlösning och stöd vilket hjälper till att uppnå optimal egenvård. 

Det är viktigt att individen identifierar sina värderingar, behov och mål samt att möjliggöra 

detta genom att hitta lösningar som främjar välbefinnandet. För detta krävs att patienten har 

förmåga att lösa dagliga problem som uppstår samt är anpassningsbar nog för att kunna 

förändra sina vanor utan att offra livskvalitén (Feste, 1992). Patientens självbild speglar 

personens attityd till att förändra beteenden och det är viktigt att utveckla sina förmågor att 

ändra vanor. Behovet av stöd ligger till grund för ett hälsosamt liv, både från familj, vänner 

och arbete. Samtidigt krävs det personen är självständig och inte påverkas av omvärlden 

(Feste & Anderson, 1995). 

 

Motivation är en avgörande faktor om patienten vill eller orkar ta kontroll över sin situation 

och ta nödvändiga beslut som påverkar dennes liv. Ofta uppstår stress i samband med en 

förändrad livssituation. Därför är det viktigt att patienten finner orsaken till sitt problem och 

hur individen ska hanterar detta. Därefter är det upp till individen själv om den vill förändra 

sin livsstil eller inte (Feste & Anderson, 1995). Vid empowerment utvecklar hälso- och 

sjukvårdspersonal patientens förmåga att tillämpa erhållen kunskap i det dagliga livet. 

Därför är det viktigt att uppmuntra individen att beskriva sina upplevelser och erfarenheter 

och utifrån dessa utforma individuella lösningar som bidrar till att öka patientens 

självständighet och ansvar (Funnell, Anderson, & Arnold, 1991).  

 

2.6 Problemformulering  

I takt med förändrade och ohälsosamma levnadsvanor har övervikt och fetma ökat bland 

Sveriges befolkning. Det är också en starkt bidragande orsak till att diabetes typ 2 ökat, vilket 
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också inneburit ökad kontakt med diabetessjuka patienter inom hälso- och sjukvården 

(Socialstyrelsen, 2011). Varje dag utsätts individer med kroniska sjukdomar för utmaningar 

och val som påverkar deras hälsa. För att uppnå optimal egenvård krävs det att hälso- och 

sjukvården hjälper dem att hitta valmöjligheter till att uppnå uppsatta mål som främjar hälsa 

och motverkar komplikationer (Feste & Anderson, 1995).  

 

Allmänsjuksköterskan ska ha förmåga att bedöma individens resurser till egenvård samt 

kunna uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande 

(Socialstyrelsen, 2005). Genom att sätta patientens upplevelse i centrum kan 

sjukvårdspersonal belysa faktorer som påverkar individen och därigenom identifiera 

problem och därmed ge ökad förståelse för individens egenvård (Lawton, Peel, Parry, Araoz 

& Douglas, 2005).    

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva upplevelser av egenvård hos vuxna med diabetes typ 2, med fokus på 

kost och fysisk aktivitet.   

 

4 METOD 

4.1 Design  

En integrativ litteraturöversikt användes som metod för att skapa en översikt inom ett 

omvårdnadsrelaterat område. Genom ett strukturerat arbetssätt gjordes en sammanställning 

av redan färdigställda forskningsartiklar som handlade om ett specifikt ämne. Designen 

används för att ge sjuksköterskan verktyg att hålla sig uppdaterad i vetenskap inom det 

aktuella forskningsområdet (Friberg, 2012, s.135). 

 

4.2 Inklusions- och exklusionkriterier 

De vetenskapliga artiklar som användes i litteraturstudien skulle belysa upplevelser av 

egenvård med fokus på kost och fysisk aktivitet hos individer med diabetes typ 2. Artiklarna 

skulle handla om hur egenvården upplevdes av patienter och vara skrivna på engelska eller 

svenska så att de kunde förstås av författarna. Ingen begränsning gjordes angående 
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könstillhörighet hos deltagarna i artiklarna. För att svara till syftet inkluderades vuxna 

individer eftersom diabetes typ 2 i synnerhet drabbar äldre personer (Larsson & Rundgren, 

2010). I PubMed och Cinahl användes avgränsningen >19 år och i Psychinfo >18 år som är 

definitioner på en vuxen individ. Sökningarna avgränsades till 10 år, för att kunna 

presentera relevant och ny forskning. För att inkluderas skulle artiklarna hålla motsvarande 

grad I eller II i vetenskaplig kvalité. Artiklar som fokuserade på sjuksköterskans insatser vid 

egenvård hos patienter med diabetes typ 2 exkluderades samt artiklar som enbart handlade 

om diabetes typ 1, eftersom dessa inte svarade till syftet. 

 

4.3 Litteratursökning 

Relevanta artiklar har hittats genom sökningar i databaserna PubMed, Cinahl och Psycinfo, 

och innehåller vetenskapligt material gällande omvårdnad. En kombination av fritext och 

MeSH-termer har använts i PubMed och Headings och fritext har använts i Cinahl. I 

Psychinfo har endast fritext använts. Termer som motsvarade syftet men inte genererade 

några träffar var ”Diabetic patients”, ”Psychosocial factors”, ”Self-monitoring” och 

”Glycemic control”. ”Diabetes Mellitus” användes i alla sökningar i kombination med andra 

sökord som återfinns i tabell 1. Inga sekundärsökningar gjordes eftersom tillräckligt antal 

vetenskapliga originalartiklar hittades via sökningar i databaserna.  

 

Tabell 1. Sökmatris. 
Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Träffar 

(=lästa 

titlar) 

Urval Författare 

Cinahl 

151104 

( (MH "Diabetes Mellitus, Type 2") AND 

(MH "Self Care") ) AND experience 

AND therapy AND self management 

Peer reviewed, 10 år, 

Engelskt språk, 

Svenskt språk, 

Vuxna >19år 

33 9* 

6** 

2*** 

2**** 

1***** 

 

 

 

Carolan, Holman 

& Ferrari, 2014 

 

Cinahl 

150908 

(MH "Diabetes Mellitus, Type 2") AND 

(MH "Adaptation, Psychological") 

Peer reviewed, 10 år 

Engelskt språk, 

Svenskt språk 

Vuxna >19år 

 

37 

3* 

1** 

1*** 

1**** 

1***** 

Malpass, Andrews 

& Turner, 2008 

Cinahl 

151104 

(MH "Diabetes Mellitus, Type 2") AND 

(MH "Physical Activity") AND (“self 

management”) 

Peer reviewed, 10 år 

Engelskt språk, 

Svenskt språk 

Vuxna >19år 

36 4* 

2** 

2*** 

2**** 

1***** 

Visram, Bremner, 

Harrington & 

Hawthorne, 2008 

Psychinfo (Self management) AND Self-Care AND Peer reviewed, 10 år 117 38* Kneck, Fagerberg, 
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151104 (Diabetes mellitus) Engelskt språk, 

Svenskt språk 

Vuxna >18år 

6** 

2*** 

2**** 

1***** 

Eriksson & 

Lundman, 2014 

PubMed 

151104 

(((("Diabetes Mellitus, Type 2"[Mesh]) 

AND "Exercise"[Mesh]) AND "Motor 

Activity"[Mesh]) AND "Self 

Care"[Mesh]) 

Peer reviewed, 10 år 

Engelskt språk, 

Svenskt språk 

Vuxna >19år 

115 6* 

4** 

2*** 

2**** 

2***** 

Miller & Marolen, 

2012 

Ferrand, Perrin & 

Nasarre, 2008 

 

PubMed 

150908 

(("Diabetes Mellitus, Type 2"[Mesh]) 

AND "Self Efficacy"[Mesh]) AND "Self 

Care"[Mesh] AND "Diet*"  

10 år. 

Engelskt språk, 

Svenskt språk 

Vuxna >19 år 

42 

 

6* 

4** 

3*** 

3**** 

2***** 

Minet, Lønvig, 

Henriksen &, 

Wagner, 2011 

Rygg, Rise, 

Lomundal, 

Solberg & 

Steinsbekk, 2010 

 

PubMed 

151009 

(("Diabetes Mellitus, Type 2"[Mesh]) 

AND "Self Care"[Mesh]) AND ("Motor 

Activity"[Mesh] OR exercise) AND (diet 

OR nutrit*) AND (Experienc*)  

10 år, 

Engelskt språk, 

Svenskt språk 

Vuxna >19 år 

 

16 5* 

3** 

3*** 

3**** 

2***** 

 

Rise, Pellerud, 

Rygg & 

Steinsbekk, 2013 

 

Thompson. 2014 

 

PubMed 

151009 

Diabetes Mellitus, Type 2/diet therapy 

AND "Self Care" AND Exercis* AND 

"Patient Education"  

10 år, 

Engelskt språk, 

Svenskt språk 

Vuxna >19 år 

4 3* 

2** 

2*** 

2**** 

1***** 

Booth, Lowis, 

Dean, Hunter 

&  McKinley, 2013 

 

Cinahl 

151011 

diabetes type 2 AND lifestyle changes 

AND experience 

Peer reviewed, 

10 år, 

Engelskt språk, 

Svenskt språk 

Vuxna >19 år 

20 4* 

3** 

2*** 

2**** 

1***** 

Ahlin & Billhult, 

2011 

*Valda efter titel. 

**Valda efter abstract. 

***Valda efter genomläsning. 

****Kvalitetsgranskade. 

*****Inkluderade i uppsats.  

 

4.4 Urval och relevansbedömning 

Sökningarna granskades i fyra olika steg. Steg 1: Granska titel, Steg 2: Granska Abstract, Steg 

3: läsa innehållet Steg 4: Noggrann granskning av innehållet. Författarna kontrollerade under 

hela processen att artikeln svarade till syftet i litteraturöversikten. Allt inhämtat material 

kontrollerades kritiskt för att avgöra kvaliteten på artiklarna och för att uppnå hög kvalité på 

arbetet. För att underlätta granskningen har “Bedömningsmall för studier med kvalitativ 

metod” (Carlsson & Eiman, 2003) använts. Mallen reviderades för att kunna anpassas till 

artiklarna i denna litteraturstudie. Tidigare innehöll mallen en fråga om deltagarna i studien 

hade lungcancer eller inte och den plockades bort helt eftersom denna studie rör diabetes typ 

2. Skillnaden blev att maxpoängen för bedömning av kvalitativa artiklar förändrades från 48 

poäng till 45 poäng, detta påverkar inte mallens syfte då resultatet i bedömningsmallen 
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räknas i procent. Vetenskapliga artiklar med minst grad II utifrån granskningsmallen 

inkluderades, se bilaga 1. Efter granskning förkastades sju artiklar eftersom dessa inte höll 

tillräckligt god kvalité utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa 

studier. Ulrichsweb har använts för att kontrollera att tidskrifterna där artiklarna är 

publicerade är vetenskapligt granskade av experter inom området. 

 

4.5 Analys 

En induktiv analys utgjordes utifrån Friberg (2012, s. 127-129). Första steget var att läsa 

utvalda artiklar grundligt ett flertal gånger för att förstå innehåll och sammanhang. Via en 

kritisk granskning av artiklarnas resultatdel kopierades relevant information kopplat till 

litteraturöversiktens syfte från originalartiklarna till ett dokument och materialet översattes 

till svenska. I steg två söktes likheter och skillnader i dokumentet, där sedan olika 

nyckelfynd identifierades. Färgkodning användes för att sortera relevant information under 

olika rubriker som skapats av nyckelfynden (Axelsson, 2012, s. 212-214). I tredje steget 

gjordes en skriftlig sammanställning av varje rubrik för att skapa en ny sammansatt helhet 

av informationen. Detta steg utfördes separat av författarna för att kontrollera att innehållet 

tolkats lika. Rubrikerna som skapades från nyckelfynden utvecklades till fem subteman som 

delades in i tre teman, ett exempel ur analysprocessen visas i figur 1. Detta har hjälpt 

författarna att strukturera innehållet och medfört att resultatet motsvarade syftet, se figur 2. 

Utomstående har fått läsa texten för att kontrollera innehållet, detta ökar 

kommunicerbarheten enligt Friberg (2012, s. 128-129). En översiktstabell har skapats för att 

läsaren enkelt ska kunna få en övergripande bild av artiklarnas innehåll. Se bilaga 2. 
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Figur 1: Exempel på analysens process. 

 

4.6 Etiskt övervägande 

För att uppfylla litteraturöversiktens etiska krav skulle samtliga författare till artiklarna 

redogöra sina etiska resonemang samt att artiklarna var godkända av en etisk kommitté. 

Kraven var att studierna redogjorde för deltagarnas frivillighet att ställa upp samt att de 

hade rätten att avbryta när som helst, utan förklaring. Det krävdes också att deltagarnas 

uppgifter skulle behandlas konfidentiellt samt att de var införstådda i vad studiens syfte var. 

Engelska lexikon har använts för att göra en korrekt översättning, detta minimerar risken för 

feltolkningar. Inom forskning talas det om fyra principer som är till grund för 

forskningsetiken. Dessa är Informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet. Tillsammans utgjorde de ramen för de etiska aspekter som författarna 

krävde för inkluderande av originalartiklar. Dessa principer är i linje med författarnas egna 

etiska värderingar. Därför användes dessa vid granskningen för att göra en egen bedömning 

där vi säkerställde att integriteten hos deltagarna hade bibehållits samt att forskningen 

bidrog till god utveckling inom hälso- sjukvården. 

 

Olsson och Sörensen (2011, s. 82-84) anser att forskningens främsta syfte är att öka 

förståelsen inom olika ämnen och för att kunna bidra med nya resultat och få verksamheten 

Tema

Anpassningssvårigheter gällande kost och fysisk aktivitet.

Subtema

Svårigheter med att införa nya vanor.

Rubrik från dokument

Brist på kontroll samt förändringar av kostvanor skapar stress.

Orginaltext från artikel

“Some participants seemed disconcerted by the necessity to control their food their obsession with food, and indicated that 
strict treatment regimen can lead to psychological distress.” (Ferrand, Perrin & Nassare, 2008, p. 516)
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att gå framåt. Resultatet i föreliggande studie består av artiklar som är objektivt analyserade 

och urvalet är inte påverkat av författarnas förutfattade meningar eller egna åsikter.  

 

5 RESULTAT  

Resultatet är en sammanställning av 12 kvalitativa artiklar som fokuserar på individers 

upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2, med fokus på kost och fysisk aktivitet. 

Deltagarna i artiklarna har rekryterats från den öppna hälso- och sjukvården samt från olika 

avdelningar på sjukhus. I materialet varierade tiden för hur länge deltagarna haft diabetes, 

från ett par veckor upp till 37 år. Vid analysen framkom tre teman och fem subteman, se 

figur 2. Teman och subteman presenteras i brödtext. Citat från artiklarna är med för att 

styrka resultatets trovärdighet och är skrivna med kursiv text. 

 

 

 
Figur 2. Huvudteman och subteman. 
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5. 1 Anpassningssvårigheter gällande kost och fysisk aktivitet. 

Flertalet studier visade att många individer med diabetes typ 2 upplevde olika hinder som 

försvårade tillämpningen av goda vanor och rutiner gällande kost och fysisk aktivitet 

(Kneck, Fagerberg, Eriksson & Lundman, 2014; Minet, Lønvig, Henriksen & Wagner, 2011; 

Thompson, 2013). Mycket berodde på vilken livsstil individen hade innan sin diabetes 

sjukdom samt hur familjesituationen såg ut. För deltagare som tidigare varit fysisk aktiva 

och haft en god kosthållning var förändringarna inte lika omfattande som för dem som haft 

en ohälsosam livsstil (Minet et al., 2011).  

 

5.1.1 Svårigheter med att införa nya vanor 

Tre studier visade att individer upplevde svårigheter att ändra inarbetade vardagsrutiner. 

Detta ledde till oro hos vissa av deltagarna eftersom de kände att de inte hade kontroll över 

sin situation samt stress över den självdisciplin som egenvård vid diabetes typ 2 krävde 

(Ferrand et al., 2008; Minet et al., 2011; Thompson, 2013). Rise, Pellerud, Rygg och Steinsbekk 

(2013) beskrev vikten av att deltagarna följde rekommenderad kosthållning och utförde 

fysisk aktivitet. Deltagarna menade att när fysisk aktivitet och hälsosam kost blev till en vana 

var det inte längre ett val, då upplevdes de som en naturlig del av vardagen. Deltagarna i 

studierna påpekade att en strikt kosthållning var krävande. Visionen var att finna en balans 

mellan gamla vanor och aktiviteter de utövat tidigare och kombinera detta med nya rutiner. 

Minet et al. (2011) och Thompson. (2013) visade att många individer ville ha kontroll på sin 

sjukdom men samtidigt inte hamna utanför sitt gamla liv. I Booth, Lowis, Dean, Hunter och 

McKinley (2012) och Thompson (2013) studier beskrev deltagare att kring högtider var det 

extra svårt att motstå frestelser och det var lätt att gamla vanor kom tillbaka.  

 

Booth et al. (2012) beskrev att äldre deltagare ansåg sig för gamla att ändra sina vanor, 

framförallt när det gällde kosten. Denna förändring skulle bidra till minskad livskvalité och 

det priset var inte värt att betala. Booth et al. (2012) och Thompson (2013) menade att en del 

individer var missnöjda med rekommendationerna för diabeteskost och upplevde att de var 

tvungna att välja bort mat de gillade mot mat de ogillade. Kosten ansågs vara strikt, 

begränsad, tråkig och ha brist på variation, samt att portionerna var för små och i vissa fall 
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för stora (Booth et al., 2012; Thompson, 2013). Andra tyckte att maten var dyr men samtidigt 

inte njutbar. Att inte kunna äta vad de ville, tyckte många individer påverkar livskvalitén 

negativt vilket bidrog till att förändring inte skedde (Booth et al., 2012).  

“The food, going from what you normally eat to fruit all the time you know and 

fish - it´s all stuff that I didn´t like. I never had much of it. It´s like a big wrench 

going from what you normally ate on the likes of fish and fruit and salads and 

stuff” (Booth et al., 2012, p. 300). 

 

5.1.2 Brist på socialt stöd försvårade egenvården 

Ofta känner individer med diabetes typ 2 brist på stöd vid sociala sammanhang. (Booth et al. 

2012; Malpass, Andrew, Turner, 2008; Minet et al., 2011; Rygg et al., 2010; Thompson, 2013). 

Sammankomster satte ofta egenvården på prov eftersom många bland familj och vänner 

saknade förståelse för kostens betydelse vid sjukdomen. De tyckte att individen skulle äta 

som vanligt och åsidosätta sin kost för deras skull. I vissa fall tog de hem onyttig kost som 

utsatte individen för frestelser (Thompson, 2013).  

“When I know [my wife has candy], I´ll beg for it” (Thompson 2013, p. 157).    

Att ta snabba och impulsiva beslut försvårades när kosten involverades. I sociala 

sammanhang kände individer sig osäkra och hade svårigheter att tacka nej till olämplig kost. 

Att ständigt behöva höra ursäkter kring avsaknad av diabetesvänlig kost, upplevdes som 

provocerande vilket ledde till isolering för många deltagare (Booth et al., 2012; Rygg et al., 

2010). I Carolan et al. (2014) studie beskrev deltagare frustrationen att inte kunna välja 

restaurang spontant och upplevde att övriga sällskapet såg detta som en belastning.  

 

I flertalet studier upplevde många män svårigheter att hålla en strikt diet och kosthållning 

eftersom det huvudsakligen var deras fruar som skötte alla inköp till hushållet samt 

ansvarade över matlagningen (Booth et al., 2012; Rise et al., 2013; Thompson, 2013). För 

många kvinnor var det ett stort problem att deras behov av kost kom i andra hand jämfört 

med vad resterande i familjen ville ha i kostväg och därför blev deras egenvård lidande 
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(Ahlin & Billhult 2011; Booth et al., 2012). Ferrand et al. (2008) beskrevs att kvinnor upplevde 

svårigheter att utöva fysisk aktivitet på grund av olika familjeåtaganden. Miller & Marolen 

(2012) visade att ett osjälviskt synsätt var överhängande hos kvinnliga deltagare. Kvinnorna 

hade själva svårare att motivera sig till god egenvård, men hade istället vigt sig och anpassat 

sig om någon annan varit i deras situation Emellertid visade Carolan et al. (2014) att familjen 

var en bidragande positiv faktor som gjorde att både män och kvinnor orkade och kände mer 

motivation att ändra kostvanor och öka sin fysiska aktivitet för att uppnå god egenvård. 

 

5.2 Upplevelsen av brist på motivation och kunskap gav sämre egenvård 

Resultatet visade att många individer med diabetes typ 2 kände sig osäkra kring sitt behov 

av kunskap om kost och fysisk aktivitet. Det ledde till att de saknade motivation att 

genomföra rekommenderad egenvård (Booth et al., 2012; Malpass et al., 2008; Miller & 

Marolen, 2012; Rise et al., 2013; Rygg et al., 2010; Thompson, 2013).  

 

5.2.1 Brist på motivation 

En motivationssänkande faktor var brist på kortsiktiga symptom vilket gjorde att vissa 

individer inte såg någon nytta av rekommenderade kostförändringar och ökad fysisk 

aktivitet. Andra hade försökt göra förändringar i sitt sätt att leva men såg inga fördelar då de 

inte upplevde något resultat vare sig viktnedgång eller sänkt blodglukosnivå (Ahlin & 

Billhult, 2011; Booth et al., 2012). För de deltagare som uppnått goda resultat var detta istället 

en motiverande faktor (Rygg et al., 2010). I Booth et al. (2012) studie ansåg deltagare att 

medicin var tillräckligt och gjorde därför ingen ansträngning att ändra sina kostvanor och 

öka sin fysiska aktivitet.  

“Human being is naturally lazy. You can’t just you know force yourself you know to 

eat something you know you don’t like… I’ll eat as normal because I’m taking this 

Metformin medicine” (Booth et al., 2012, p. 302). 

 

Multisjukdom var en vanlig orsak till varför fysisk aktivitet inte genomfördes. Majoriteten av 

deltagarna hade artros eller hade genomgått större operationer vilket begränsade deras 

förmåga och tolerans till ökad fysisk aktivitet. Detta ledde till en minskad motivation då 
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deltagarna inte kunde utöva den typ av fysisk aktivitet som de önskade (Boot et al., 2013; 

Visram et al., 2008). Andra kände en rädsla för skador och komplikationer i samband med 

fysisk aktivitet, vilket gjorde att de avstod helt och därmed sjönk motivationen succesivt 

(Visram et., 2008). 

 

För några av de äldre individerna med diabetes uppfattades gymbaserad fysisk aktivitet som 

något bara “unga” människor tillämpade. Det var många miljömässiga skäl som gjorde att 

individer med diabetes undvek fysisk aktivitet. Deltagarna föredrog promenader men då 

uppstod problem i form av dåligt väder som till exempel, is på vägar, regn, vind, trafik eller 

brist på trivsamma ställen att promenera (Boot et al., 2013; Visram et al., 2008).  

 

Miller och Marolen (2012) beskrev ”lathet” som en orsak till varför fysisk aktivitet inte 

genomfördes. Deltagarna hade tiden och förutsättningarna som krävdes men bristen på 

motivation och ork gjorde att de avstod. Ahlin och Billhult (2011) visade att när deltagarna 

försökte följa kostråden och planen för fysisk aktivitet, hittades bortförklaringar till att inte 

följa rekommendationerna de erhållit från hälso- och sjukvården.  

 

5.2.2 Okunskap föder osäkerhet 

Carolan et al., 2014; Malpass et al., 2008; Visram, Bremner, Harrington, Hawthorne, 2008 

visade att bristande kunskap var en utbredd orsak till varför egenvård inte genomfördes. Ett 

fåtal deltagare förstod inte konsekvenserna av utebliven egenvård och hade därför ingen 

brådska att anpassa sig därefter. I studierna av Booth et al. (2012); Malpass et al. (2008); Rygg 

et al. (2010) upplevdes en osäkerhet kring rekommenderad kosthållning och fysisk aktivitet. 

Samtliga deltagare ville gå ner i vikt, träna mer och bli mer hälsosamma. Utifrån deras mål 

erhöll de instruktioner om att vara mer fysiskt aktiva men att samtidigt minska matintaget, 

detta upplevdes ologiskt vilket medförde en oro att energin inte skulle räcka till. 

 

Bristande kunskap och osäkerhet kring vilken kost som var passande var ett återkommande 

problem (Booth et al., 2012; Thompson, 2013). Flest frågetecken var det kring hur mycket 

kolhydrater, fett och socker matvaror innehöll, eller om deltagarna skulle prioritera fett före 

socker (Rygg et al., 2010; Thompson, 2013). Osäkerheten gjorde att många deltagare undvek 
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att äta vissa saker av rädsla för att äta fel sorts mat eller så gjorde de egna ändringar som 

senare visade sig vara felaktiga (Booth et al., 2012). Thompson (2013) beskrev 

kostförändringarna som ett “heltidsarbete.” Okunskapen om diabeteskost gjorde att 

deltagarna valde bort fler produkter än nödvändigt, eftersom de var osäkra om innehållet 

var hälsosamt. 

“I like yogurts... You have to watch the fat content, you have to watch the sugar 

content, and I get confused with it so I actually haven’t been eating yogurt, which 

I really like… I just don’t know which ones to go for.” (Booth et al., 2012, p. 301). 

5.3 Faktorer som motiverade till egenvård 

De vanligaste motiverande faktorerna till att utföra fysisk aktivitet och god kosthållning var 

ökat välmående, viktminskning, mer energi, lägre blodtryck, förbättrad blodglukoskontroll, 

bibehålla befintlig hälsa, samt rädslan för progression av diabeteskomplikationer (Booth et 

al., 2012; Malpass et al., 2008; Rise et al., 2013). 

 

5.3.1 Fysisk aktivitet som metod till ett normalt liv  

Fysisk aktivitet ökade välmående hos individer med diabetes typ 2. Detta i sin tur ökade 

motivationen till god egenvård (Ferrand et al., 2008; Malpass et al., 2008; Visram et al., 2008). 

Fysisk aktivitet var också en bidragande orsak till att kunna uppnå och upprätthålla en god 

kosthållning (Ferrand et al., 2008; Malpass et al., 2008). Viktnedgången som följde gjorde att 

de kände sig mer mobila samt att självbilden blev mer positiv (Ferrand et al., 2008; Minet et 

al., 2011). Malpass et al. (2008) beskrev fysiskt aktivitet som en nyckel för att uppnå och 

upprätthålla god egenvård, detta bidrog också till ökat självförtroende hos deltagarna. Det 

främsta målet med fysisk aktivitet var att bli av med överflödsfett kring midjan men även att 

hålla sitt blodsocker på en god nivå. Deltagarna i studien upplevde att fysisk aktivitet var en 

höjande motivationsfaktor för att förändra men också bibehålla stor del av kosten. En ökad 

förståelse för vad kost och fysisk aktivitet gjorde för deras diabetessjukdom bidrog även till 

att deltagarna uppmuntrades till att undvika ohälsosam kost. 
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Många individer använde fysisk aktivitet som strategi för att reglera sitt blodsockervärde 

inom toleranta gränser (Malpass, et al., 2008; Minet et al., 2011; Thompson, 2013). Om 

kosthållningen inte följdes användes fysisk aktivitet som komplement till läkemedel om 

deltagarna ville fuska och äta ohälsosam mat. Detta var en nyckelstrategi för dem som ville 

delta i sociala sammanhang där ohälsosam kost ingick. Att kunna äta allt var viktigt för 

deras livskvalité (Malpass, et al, 2008; Thompson, 2013). Detta medförde att deltagarna både 

kände sig nöjda och kapabla till att leva ett normalt liv utan att sjukdomen gjorde sig 

påmind. Detta upprätthöll motivationen att fortsätta ett fysiskt aktivt liv (Minet et al., 2011). 

“If I´ve eaten something that I shouldn’t have and I haven’t yet exercised. I’m 

more determined to go and exercise then, because I think, I’ve got to get rid of 

that” (Malpass et al., 2008, p. 260). 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Resultatdelen är en vetenskaplig sammanställning och består endast av kvalitativa artiklar 

vars syfte var att beskriva individers upplevelser kring egenvård vid diabetes typ 2. Friberg 

(2012, s. 121-122) menar att kunskapsvärdet ökar genom en sammanställning av flera studier, 

vilket skapar en sammansatt kunskap om ett specifikt fenomen vilket sedan syftar till att 

vara vägledande inom det praktiska området. Enligt Axelsson (2012, s. 204-205) är det 

fördelaktigt att variera kvalitativ och kvantitativ forskning för att erhålla fler infallsvinklar 

inom forskningsläget. Eftersom litteraturöversiktens syfte var att beröra upplevelser ansågs 

kvalitativa studier som mest lämpade för att bidra till ökade kunskaper inom området. 

Kvantitativa studier hade kunnat analysera mängden av individer som upplever svårigheter 

och fördelar vid kost och fysisk aktivitet. Däremot hade de inte kunnat beskriva innebörden 

av dessa svårigheter lika grundligt som en kvalitativ studie.   

 

Sökningarna har gjorts i Pubmed, Cinahl och Psychinfo med olika sökbegrepp (MeSH-

termer, Headings eller fritext) för att hitta relevanta originalartiklar motsvarande syftet. 

Nurse eller Nursing har inte använts, detta är ett medvetet val eftersom syftet var att 

beskriva patienterna upplevelser och inte sjuksköterskans perspektiv. Samtliga kvalitativa 
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studier som var relevanta och uppfyllde urvalskriterierna i litteratursökningen har 

inkluderats i resultatet efter granskning. Författarna har läst originalartiklarna separat, fört 

anteckningar och sedan gemensamt diskuterat och analyserat inhämtade originalartiklar för 

att undvika skilda tolkningar. 

 

Utvalda artiklar i studien var skrivna på engelska. Varsin tolkning gjordes och sedan 

diskuterades begreppen för att skapa en gemensam tolkning. Författarna reserverar sig från 

att eventuella feltolkningar inte helt kunnat elimineras. Citat har används för att stärka 

trovärdigheten i resultatdelen. Dessa är inte översatta till svenska eftersom författarna ville 

skapa en korrekt bild av innehållet från artiklarna. Begränsningar i innehållet till resultatet är 

att både individer med typ 1 och typ 2 diabetes har deltagit i studierna av Kneck et al, 2014; 

Minet et al, 2011 och Thompson, 2013. Även om deltagare med diabetes typ 1 har deltagit i 

dessa studier belyser resultaten fortfarande upplevelser av egenvård vid diabetes med fokus 

på kost och fysisk aktivitet och svarade således till litteraturöversiktens syfte. Författarna till 

föreliggande studie ansåg att egenvården blir densamma oavsett vilken typ av diabetes 

individen har eftersom vikten av god kost och fysisk aktivitet behövs vid båda sjukdomarna 

(WHO, 2015, b). Av den anledningen har artiklarna inkluderats. Åldersspannen >18 och >19 

år är en begränsning då eventuella förutsättningar att kunna utföra egenvård kan begränsas 

av ålder eller sjukdom. Barn har exkluderats eftersom de inte tar fullständigt ansvar för sin 

egenvård, vilket skiljer upplevelsen av egenvården gentemot vuxnas.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva diabetes typ 2 patienters upplevelser av 

egenvård med fokus på kost och fysisk aktivitet. Resultatet visade en mängd orsaker till 

varför kost och fysisk aktivitet inte utfördes. Författarnas huvudfynd var bristen på 

motivation och kunskap kring egenvård men det som intresserade författarna mest var 

avsaknaden på socialt stöd. Det var vanligt att det sociala nätverket hindrade patienten att 

utföra egenvård som krävdes för att hantera sin sjukdom. I resultatet framkom tre teman: 

Anpassningssvårigheter gällande kost och fysisk aktivitet, upplevelsen av brist på 

motivation och kunskap gav sämre egenvård, faktorer som motiverade till egenvård. Under 

varje tema har olika fynd diskuterats.  
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 6.2.1 Anpassningssvårigheter gällande kost och fysisk aktivitet  

Föreliggande studie visade att familj, vänner, arbetskamrater ansågs vara både en höjande 

och sänkande motivationsfaktor till att följa rekommendationer kring kost och fysisk 

aktivitet. Empowerment som är förknippat med självständighet och eget ansvar, betonar 

även vikten av stöd från familj, vänner och arbete. Vid brist på stöd var det dock viktigt att 

hitta strategier individen kunde ta till sig för att undvika att påverkas negativt av omvärlden. 

Detta bekräftas av Hajdarevic, Abramsson, Stenvall och Hörnsten (2015) som beskriver att 

empowerment har förmågan att involvera och engagera familjen i den diabetesdrabbade 

patientens egenvård men också dess skyddande effekt att ta avstånd om det hämmar 

egenvården. Resultatet från föreliggande studie visade att patienter ofta upplevde att de 

påverkades negativt från sin omgivning, både i form av åsikter och tips och hur de skulle 

leva med sin diabetes. Författarna anser att individen istället bör rikta uppmärksamhet och 

förtroende gentemot hälso- och sjukvårdpersonal för att inte bli felinformerad, vilket kan 

skapa osäkerhet och förvirring. Detta stärks av Peyrot et al. (2005) kvantitativa studie som 

påvisar genom självskattningsskalor hos vårdpersonal (n=3827) och patienten (n=5104) själv 

att patienter ofta skattar sin kunskap och vetskap om diabetes låg men hanteringen av sin 

sjukdom betydligt högre. Däremot skattade vårdpersonal patienternas förmåga att söka 

information och hantera sin sjukdom som relativt låg i jämförelse med patienterna själv. 

Detta visar fördelen med att hälso- och sjukvården bekräftar individen samt uppmuntrar 

denne att själv ställa frågor eftersom att det är normalt att känna osäkerhet kring sin diabetes 

Samtidigt ligger det ett visst ansvar hos hälso- och sjukvårdpersonal att upprätthålla en god 

kommunikation så viktigt information inte går förlorad.  

 

Ett sidofynd ur genusperspektiv som framkom i studien visade att kvinnor prioriterar 

familjens behov framför sina egna egenvårdsbehov, vilket försämrar anpassningen till 

sjukdomen. En studie som handlade om kvinnor med hjärtinfarkt visar ett liknande resultat 

där egenvården blev lidande eftersom de ansåg att övriga familjen inte skulle behöva göra 

samma uppoffringar, framförallt gällande kosten. Därför åsidosatte de sig själva, i tron om 

att göra familjen nöjd, men upplevde stress på grund av vetskapen om att deras egenvård 

blev lidande (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007). Denna studie bekräftar att beteendet 
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är vanligt hos kvinnor med andra kroniska sjukdomar än bara diabetes och därför bör detta 

tas i beaktande av hälso- och sjukvården. Empowerment belyser vikten av socialt stöd, dock 

ska inte individens egenvård påverkas negativt av omgivningen och därför är det viktigt att 

individen prioriterar sina egna behov och låter omgivningen anpassas därefter (Feste & 

Anderson, 1995). För att undvika att kvinnorna hamnar i denna situation anser författarna 

till föreliggande studie att mer fokus bör läggas på att involvera och informera närstående 

om varför egenvård vid diabetes typ 2 är viktigt. Närstående bör vara en naturlig part vid 

sjukdomsinformation från hälso- och sjukvårdspersonal, förutsatt att patienten vill det. 

 

6.2.2 Upplevelsen av brist på motivation och kunskap gav sämre egenvård. 

Många individer med diabetes upplevde otillräcklig kunskap kring hur stort födointaget 

skulle vara eller vilken specifik sorts kost som rekommenderades. Detta ledde till frustration, 

osäkerhet och stress över att inte ha kontroll över sin hälsa. I resultatet betonas vikten av att 

överkomma olika hinder. Många individer med diabetes verkade känna sig betvingade av 

att behöva ändra väletablerade vanor, särskilt vad det gällde kosten medan fysisk aktivitet 

inte sågs som samma uppoffring. Motivationsproblem var en bidragande faktor till att inte 

koständringar och fysisk aktivitet genomfördes. Av resultatet att döma beror det till stor del 

av patientens okunskap eller oviljan att offra etablerade vanor, vilket stärks av Savoca och 

Miller (2001) vars studie syftade till att undersöka huruvida 45 deltagare med diabetes typ 2 

använde sin kunskap om kostvanor som de erhållit av hälso- och sjukvårdspersonal i deras 

vardagliga liv. Resultatet visade att kostvanor påverkades av deltagarnas kunskaper om 

diabetesbehandling. Utmaningar som deltagarna mötte vid tillämpning av 

näringsrekommendationerna var kopplade till deras tidigare kostvanor, goda förmåga till 

egenvård, socialt stöd och tidsplanering. Detta identifierades som orsaker som påverkade 

kostbeteendet. Författarna anser vikten av att patienten samlar på sig kunskap om sin 

sjukdom, vilket ökar involveringen samt förståelsen varför egenvård bedrivs och gör 

patienten mer motiverad till att ändra kosten och öka den fysiska aktiviteten. Behoven av att 

utveckla nya vanor och rutiner är nödvändiga för att förbättra egenvården vid diabetes typ 

2. Detta bekräftas av Anderson et al. (1991) och Pyatak (2011) som också visade betydelsen 

av individuell utbildning av egenvård vid diabetes typ 2 som var individuellt anpassade 

efter behov och förutsättningar så att denne hade mer kontroll på sin hälsa- och sjukdom.   
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Resultatet visade att de flesta av individerna som insåg följderna av okontrollerad egenvård 

var mer motiverade att ändra sin egenvård än individer som hade bristande kunskap om 

diabeteskomplikationer. För dem som insåg följderna bidrog det också till minskad stress 

och oro. Detta bekräftas av ett Peyrot et al. (2005) där majoriteten av patienterna skattade sitt 

välmående lågt, vilket ansågs vara relaterat till en knapphändig egenvård och avsaknaden 

av motivation och kunskap till att göra en förändring. Vårdpersonalen beskrev att tiden inte 

fanns att hantera dessa problem som krävdes. Detta visar vikten av att ge konkret 

information kring diabetessjukdom så att individen förstår allvaret med bristande egenvård 

och hittar egna motivationsfaktorer. Feste och Anderson (1991) menar att det är viktigt att 

lära sig tillräckligt om sin sjukdom för att förstå fördelarna med att utföra hälso- och 

sjukvårdens rekommendationer. I arbetet att lära patienten att förstå varför egenvård bedrivs 

kan hälso- och sjukvårdspersonal använda sig av empowerment vilket hjälper hälso- och 

sjukvårdspersonal att involvera patienterna.  

 

Den 1 januari 2015 trädde en ny lag ikraft, patientlagen (SFS2014:821). Målet var att stärka 

och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens självbestämmande, integritet 

och delaktighet. En central fråga är kommunikationen mellan hälso- och sjukvården och 

patienten. För att ge patienten bästa möjliga förutsättningar krävs att sjuksköterskan ger 

individuellt anpassad utbildning som gör patienten mer delaktig i sin egenvård. Marton och 

Booth (2000, s. 15, s. 214) beskriver att alla människor har en sak gemensamt som är att alla 

är olika och därför har de olika metoder och förutsättningar att ta till sig nya kunskaper. 

Resultaten från denna studie leder till insikt om att en djupare kunskap om patientens liv 

kan hjälpa vårdpersonal att nå fram till varje enskild individ och sätta in specifik hjälp för att 

tillfredsställa och optimera den individuella vården. Detta återspeglade Mosnier-Pudar et al. 

(2009) där de beskriver fördelen med att hälso- och sjukvårdspersonal förstår individens 

upplevelser, vilket gjorde att de enklare kunde hitta strategier som förbättrade 

egenvårdförmågan hos diabetesdrabbade individer. 
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6.2.3 Faktorer som motiverade till egenvård 

Individer med diabetes förväntas att följa en hälsosam diet och vara fysiskt aktiva varje dag. 

Dock är det svårt att förändra väletablerade vanor och att upprätthålla motivationen. 

Individer måste vara villiga och ha förmågan att ta beslut om hur de ska leva sitt liv med 

sjukdomen. Författarna anser att det är viktigt att överväga om för- och nackdelar med 

rekommenderad kost och fysisk aktivitet bidrar till att bibehålla den hälsan som hades innan 

diabetesdiagnosen. Om det har för stor negativ inverkan på individens liv bör andra 

alternativ till egenvård sökas.  Detta är i linje med Feste och Andersons (1995) beskrivning av 

empowerment där individen uppmuntras att identifiera sina värderingar, behov och mål för 

att på sätt uppnå välbefinnande.  

 

Resultatet visar att många individer använder fysisk aktivitet som metod att för kunna unna 

sig ohälsosam kost, uppnå god blodsockerkontroll, samt ökar följsamhet till rekommenderad 

egenvård. Andra fördelar med fysisk aktivitet är också att det minskar risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar, ökar insulinkänsligheten och medför ett sänkt blodsocker (Franz et al., 2010).  

Författarna inser vikten av att förmedla kunskap om fördelarna med fysisk aktivitet eftersom 

att väldigt många individer med diabetes typ 2 har bristande kunskap inom området och på 

sätt motivera och skapa förståelse för varför det är viktig. Detta stärks av Oftedal, Bru och 

Karlsen (2011) som undersökte vanor gällande kost och fysisk aktivitet hos 425 individer 

med diabetes typ 2. Där framkom att majoriteten hade en positiv inställning till att följa 

rekommendationerna gällande kost och fysisk, men saknade tydliga lösningar och strategier 

för att kunna tillämpa vanorna i vardagen. Återigen har empowerment som hälsobegrepp en 

betydande roll eftersom det strävar efter att individen ska vara problemlösande och 

anpassningsbara till olika situationer som kan uppstå i vardagen (Feste & Anderson, 1995). 
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7 SLUTSATS 

Kunskap, anpassning och motivationsbrist genomsyrar många av diabetesdrabbade 

individers upplevelser av att utföra förändringar när det gäller kost och fysisk aktivitet. Det 

orsakade stress, oro och känslan av att inte ha kontroll, vilket gjorde att många kände sig 

rädda för diabeteskomplikationer. Hälso- och sjukvårdspersonal bör kartlägga orsaker till 

varför individen inte kan motivera eller erhålla sig kunskap till god egenvård gällande kost 

och fysisk aktivitet. Vi tror att individuella lösningar på problemen som hindrar individer att 

genomföra egenvård medför till ökad följsamhet. Genom att fokusera på individens 

bakgrund blir det lättare för hälso- och sjukvårdspersonal att hitta och anpassa optimala 

strategier för varje enskild individ. Mer forskning kring patienters upplevelser kring 

egenvård krävs för att ge allmänsjuksköterskan verktygen att ge optimala förutsättningar för 

att ge god omvårdnad och hjälpa patienter i deras egenvård. Vårt examensarbete har 

sammanställt ett flertal studier som handlar om upplevelser kring egenvård vid diabetes typ 

2 med fokus på kost och fysisk aktivitet. Detta har medfört att vi enklare kan sätta oss in i 

olika patienters situationer. Det har även bidragit till en ökad förståelse för att alla har olika 

förutsättningar och värderingar.  

 

Denna studie visar att hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med empowerment som 

hälsobegrepp kan stödja individer med diabetes typ 2 i sin egenvård kring kost och fysisk 

aktivitet. Många upplever brist på stöd från den sociala omgivningen, vilket hade en negativ 

inverkan på egenvården. Förslagsvis borde det läggas mer koncentration på att 

familjefokuserad omvårdnad används eftersom detta involverar hela familjen i individens 

egenvård och medför möjligtvis att det blir lättare för resterande del av familjen att förstå 

situationen kring en kronisk sjukdom. Detta bör medföra till ökad kunskap och engagemang 

kring den drabbade individen. Hälsobegreppet empowerment är en optimal modell för att 

inbringa kunskap och stöd som motiverar individen till god egenvård och samtidigt tar 

hänsyn till familjesituationen. Författarna anser att detta hälsobegrepp kan användas vid all 

egenvård oavsett sjukdom. Valet av ämne baseras på att diabetes typ 2 är en vanlig sjukdom 

sjuksköterskan möter i sitt dagliga arbete och samtidigt rapporteras en ökad incidens i 

Sverige. Det är individens ansvar att utföra egenvård, men att det är hälso- och sjukvårdens 
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plikt att bistå med information, kunskap och stöd som hjälper patienten uppnå och 

upprätthålla optimal egenvård.  
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Bilaga 2. Översiktstabell över resultatartiklar 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare/

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Vetenskaplig 

kvalité 

Ahlin & 

Billhult 

2012 

Sverige  

Beskriva hur kvinnor hanterade 

nödvändiga förändringar för god 

egenvård vid diabetes typ 2. 

Kvalitativ 10/(0) Bandinspelade enskilda 

intervjuer 

Semistrukturerade frågor 

Fenomenologisk analys 

Deltagarna upplevde problem med att utföra god egenvård eftersom deras behov ofta kom i 

andra hand än familjens. Detta gjorde att deltagarna kände en viss stress och oro över att inte 

ha hanterat sin sjukdom rätt alla gånger, samtidigt upplevde de att deras rutiner kom i kläm 

med familj och vänners. Eftersom de krävdes stora förändringar gällande kost och fysiskt 

aktivitet i diabetesegenvården för deltagarna vilket inte gällde deras familj eller vänner. 

Många gånger försökte deltagarna hitta ursäkter till att inte utöva fysisk aktivitet och äta en 

diabetesvänlig kost detta ansågs av deltagarna som ett resultat av att familjen inte ändrade 

sina vanor och medförde till sänkt motivation hos deltagarna.  

Grad I 

Booth et 

al. 

2012 

Storbritan

nien 

Att utforska synen och relationen till 

egenvård, kost och motion hos 

nydiagnostiserade personer med typ 

2 diabetes. 

Kvalitativ 16/(0) 

 

Bandinspelade Fokusgrupper 

med semi-strukturerade frågor  

Temaanalys där intervjuerna 

delades upp i teman och SUB- 

teman. 

 

Även efter omfattande utbildningar kring diabetes och dess egenvård beskrev 

nydiagnostiserade personer många olika hinder till att utföra egenvården gällande diet och 

fysiskt aktivitet. Deltagarna upplevde kosten som tråkig och inte njutbar detta sänkte 

motivationen att ändra kostvanor. Medelåldern i studien var 60 år så många av deltagarna 

hade andra fysiska hinder till att utöva fysiskt aktivitet samtidigt ansåg de att fysisk aktivitet 

var något för den yngre generationen. Deltagarna hade svårigheter att motivera sig till kost 

och fysisk aktivitet eftersom de ofta saknade kunskap om effekterna detta hade på diabetes, 

samt att deltagarna såg inga direkta förbättringar direkt därför valde de att inte utföra 

kostförändringar och fysisk aktivitet. Största delen av deltagarna förstod de långsiktiga 

komplikationerna som diabetes typ 2 medför men ansåg att de kunde förändra sina vanor i ett 

senare skede.  

Grad I 

Carolan, 

Holman 

& Ferarri 

2014 

Australie

n 

Att utforska erfarenheter hos 

individer med diabetes typ 2 

gällande deras egenvård i en 

generellt låg socio ekonomisk miljö. 

Kvalitativ 22/(Ej 

angivet) 

4 bandinspelade 

fokusgrupper. 

Semistrukturerade frågor 

Temaanalys där 

meningsbärande enheter 

bildade övergripande teman. 

Deltagarna la tyngd vid att involvera familjen i sin sjukdom för att lättare kunna hantera 

egenvårdens alla dilemman. Familjen upplevdes som en motivationsfaktor i egenvården då de 

kunde hjälpa till att motivera och finnas som stöd för deltagarna. Men samtidigt kunde de vara 

en motivationssänkande faktor då deltagarna kände att alla skulle anpassas efter dem och 

deras sjukdom. Deltagarna var generellt nöjda med den vård och information de erhållet av 

hälso- och sjukvården dock ansåg de att de ville ha lättare och mer självklara instruktioner 

direkt efter diagnosen för att kunna börja bearbeta och utföra sin egenvård rätt samt att en viss 

oro fanns hos deltagarna för hur maten skulle räcka och eftersom den reducerades och vilken 

mat som skulle inhandlas. 

Grad II 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare/

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Vetenskaplig 

kvalité 

Ferrand, 

Perrin & 

Nasarre 

2008 

Frankrike 

Att undersöka upplevelsen av 

regelbunden fysiskt aktivitet hos 

män och kvinnor med diabetes typ 

2. 

Kvalitativ 23/(0) Bandinspelade, enskilda 

semistrukturerade intervjuer. 

Induktiv innehållsanalys 

Deltagarna underströk att den fysiska aktiviteten var rolig, intressant, stimulerande och ett 

nöje. Deltagarna upplevde ett ökat välmående och känsla av att inneha hälsa vid utövandet av 

fysisk aktivitet. Samtidigt hjälpte den fysiska aktiviteten deltagarna att upprätthålla en god 

kosthållning då det bidrog till ökad motivation, men även andra positiva aspekter som fysisk 

aktivitet medförde var viktnedgång vilket ökade självförtroendet hos deltagarna och gjorde att 

de kände sig mer hälsosamma. Deltagarna betonade även skillnader mellan könen. Kvinnorna 

var mer benägna än männen av känslomässigt stöd, samt att utföra aktiviteten tillsammans 

med någon annan. Medan männen ansåg kunskapen, kompetensutveckling och 

sjukdomskontroll som de viktigaste delarna.  

Grad I 

Kneck et 

al. 

2014 

Sverige 

Var att identifiera olika 

inlärningsmönster som påverkar 

egenvården när man lever med 

diabetes. Från att precis blivit 

diagnostiserad och över en 3 års 

period. 

Kvalitativ 16/(3) Bandinspelade 

3 enskilda intervjuer med 

deltagarna, mellan första och 

andra månaden efter diagnos, 

efter 1 år, efter 3 år.  

Öppna intervjuer 

Induktiv deskriptiv 

innehållsanalys 

Longitudinell 

5 huvudteman beskrev lärandeprocessen hos en individ med diabetes. De olika temana 

beskrev vanliga och annorlunda sätt att lära och använda olika inlärningsstrategier för att 

kunna anpassa sig till egenvården vid diabetes.  

Oavsett durationen av diagnosen med diabetes har det ingen betydelse för hur långt individen 

har kommit i sin egen inlärningsprocess om egenvården. Deltagarna upplevde avsaknad av en 

bekräftelse på att egenvården som utfördes var av god kvalité, förutom regelbundna 

blodsockerkontroller vilket inte upplevdes som tillräckligt eftersom det upplevdes ha låg 

inverkan på de stora hela. Blodsockerkontrollerna var mer en vägledning för stunden inte för 

hur egenvården sköttes överlag.  Efter att ha levt med diabetes en tid förändrades även 

tankesättet kring hur strikt egenvården skulle följas. Deltagarna blev mer och mer bekväma i 

sin hantering av sjukdomen och hade därför lättare att anpassa sjukdomen efter sitt liv.    

Grad II 

Malpass, 

Andrews 

& Turner 

2008 

Stor-

britannie

n 

Att utforska nydiagnostiserade 

diabetes typ 2 patienters erfarenhet 

utav att göra kostförändringar eller 

att göra både kost och 

motionsförändringar och utvärdera 

ifall motionsförändringarna bidrog 

till bättre kosthållning eller om det 

hindrade. Och tvärt om. Samt om 

patienter uppfattade att göra 

flertalet livsstilsförändringar som en 

fördel eller nackdel. 

Kvalitativ 30/(1) Bandinspelade 

Enskilda intervjuer vid 2 

tillfällen, 6 och 9 månader efter 

studiens start. 

Grounded Theory (Constant 

comparative metod). 

 

Att ge både information kring fysiskt aktivitet samt kostvanor uppmuntrade patienter att 

använda fysiskt aktivitet som en strategi för att ha kontroll på sin diabetes typ 2. Samt att 

flertalet deltagare i studien ansåg att det var bra och nyttigt att använda sig av både kost och 

motion i egenvården istället för bara en av dem. Majoriteten av deltagarna uppfattade att en 

kombination av kost och fysisk aktivitet medförde en ökad motivation till att upprätthålla sin 

egenvård, men även ett ökat självförtroende hos deltagarna som ledde till att de kände sig 

duktigare och ingav en överhängande känsla av hälsa. Flertalet deltagare upplevde att kosten 

var den svåraste delen att motivera sig till, eftersom de var en så stor del av deras liv innan 

diagnosen av diabetes typ 2. Både vad gällde sociala sammankomster men även att kosten 

upplevdes som smaklös och tråkig.  

Grad I 
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Författare 

Årtal 
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Huvudresultat Vetenskaplig 

kvalité 

Miller & 

Marolen 

2012 

USA 

Var att utforska upplevelser kring 

fysisk aktivitet hos afroamerikanska 

kvinnor med typ 2 diabetes. 

Kvalitativ 11/(0) Fokusgruppsintervjuer med 

öppna frågor. Som både 

bandinspelades och 

videoinspelades.  

Innehållsanalys 

Prioriteringsproblem och brist på motivation uppfattades som den mest betydande 

anledningen till att avstå från fysiskt aktivitet. Rådgivning kring fysisk aktivitet och dess 

förväntningar var inkonsekvent. Deltagarna ansåg dock att de hade ett stort ansvar gällande 

fysisk aktivitet för att upprätthålla hälsan. Deltagarna hade även ett visst altruistiskt synsätt 

där de var beredda att hjälpa andra men mindre benägna att hjälpa sig själv. 

Grad II 

Minet, et 

al. 

2011 

Danmark 

Var att utforska hur egenvården 

upplevdes av deltagare efter 

genomgången egenvårdsutbildning.  

Kvalitativ 22/(0) Deltagarna delades in i 7 

fokusgrupper. Bandinspelade 

semistrukturerade intervjuer. 

Fenomenologisk metod 

Studien visade på att individer med diabetes har särskilda behov av stöd i det vardagliga 

ansvaret för att hantera kost, motion och blodglukosmätning. Deltagarna upplevde att 

egenvården var svår att införa i vardagen eftersom deras rutiner och tidigare vanor inte var i 

linje med de nya rutinerna diabetes egenvården medförde. Dock så var deltagarna införstådda 

i hur viktigt både kost- och fysiska aktivitet var för deras sjukdom, speciellt efter 

egenvårdsutbildningen där de erhöll information gällande komplikationer som en dålig 

egenvård medförde. Efter genomgången utbildningen kände deltagarna sig mer motiverade 

att göra förändringar i deras kosthållning och deras nivå av fysisk aktivitet men familjen och 

anhöriga upplevdes som ett hinder då de inte erhöll de stöd de hade hoppats på.  

Grad I 

Rise et al. 

2013 

Norge 

Var att utforska hur deltagare utför 

och bibehåller sin kosthållning och 

sin fysiska aktivitet efter att ha 

deltagit i en egenvårdsutbildning för 

diabetes typ 2. 

Kvalitativ 23/(0) Enskilda strukturerade 

bandinspelade intervjuer samt 

semistrukturerade 

gruppintervjuer.  

Psykologisk fenomenologisk 

analys. 

Kunskap var användbart för att forma och bibehålla nya vanor gällande diet, medicinering och 

fysisk aktivitet. Kunskap visade sig också bekräfta en redan adekvat livsstil. Kunskap ledde 

inte till någon förändring om attityden att ”diabetes är inte farligt” eller om det inte fanns 

tillräckligt med tid för att utföra en korrekt egenvård. Deltagarna såg ett samband mellan 

kunskap och god hälsa, när de visste vilken inverkan egenvården hade på deras sjukdom och 

hälsa förstod de att de var nödvändigt. Deltagarna största anledning till att bibehålla sina nya 

rutiner var ett ökat välmående, viktnedgång och att de hade inhämtat kunskap som bevisade 

att diabeteskomplikationer hölls på ett avstånd. Deltagarna upplevde till en början att det var 

svårt att införa nya rutiner som egenvården bestod av men efter ett tag blev det till en vana och 

deltagarna reflekterade inte över varför eller hur det skulle utföra egenvården.   

Grad I 
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Rygg et 

al. 

2010 

Norge 

Var att utforska anledningarna till 

att delta i en grupp baserad diabetes 

egenvårdsutbildning för patienter 

med typ 2 diabetes. 

Kvalitativ 22/(1) Fokusgruppsintervjuer och 

semistrukturerade enskilda 

bandinspelade intervjuer.  

Systematisk text kondensation.  

 

Den övergripande anledningen till att personerna deltog i egenvårdsutbildningen var att de 

ansåg att de saknade tillräcklig information kring deras diabetessjukdom, vilket ledde till 

praktiska problem och emotionell osäkerhet. Deltagarna upplevde en brist på stöd från 

anhöriga i hanteringen av sin egenvård både vad gällde kost och fysisk aktivitet. Därför ansåg 

de sig behöva egenvårdsutbildningen som stöd för att kunna hantera sin egenvård som 

diabetes typ 2 krävde. Deltagarna ansåg att kombinationen av fysisk aktivitet och en 

annorlunda kosthållning var svår att hantera eftersom de oftast var inaktiva innan och hade en 

viss typ av kost till att öka den fysiska aktiviteten men samtidigt minska på portionsstorlek 

och kostens innehåll av kolhydrater. 

 

Thompso

n 

2013 

USA 

Var att undersöka och beskriva hur 

personer med diabetes uppfattar 

hanteringen av egenvården av deras 

sjukdom. 

Kvalitativ 

 

8/(Ej 

angivet) 

Fotografering av vardagliga 

situationer gavs till forskarna 

ett par dagar innan en enskild 

semistrukturerad intervju 

hölls. Detta för att få med alla 

aspekter av egenvården som 

möjligt. Intervjuerna 

bandinspelades.  

Kvalitativ tvärsnittsmetod 

Resultatet utmynnade i fyra teman; ”förändring över tid”, ”Vad ska man äta?”, ”Vanor och 

rutiner” och ”Familjen: deras uppfattning” Deltagarna i studien upplevde svårigheter i att 

tillämpa nya rutiner och vanor som egenvården medförde. En avsaknad av självdisciplin och 

motivation gjorde att hela situationen upplevdes som svår och outhärdlig. Eftersom deltagarna 

hade levt ett typ av liv innan diagnos och nu tvingades de till förändring. För deltagarna var 

de viktigt att finna en balans mellan livet innan och det nya livet som diabetesdiagnosen nu 

krävde. Det största hindret som upplevdes var att kosten var annorlunda mot den typ som 

tidigare hade ätits, vilket sänkte motivationen och försvårade att genomföra en förändring. 

Deltagarna upplevde att familjen inte fungerade som ett stöttande verktyg utan de upplevdes 

mer som ett hinder. Deltagarna hade svårt att genomföra sin egenvård eftersom de kände sig 

som en belastning för övriga familjemedlemmar. 

Grad I 

Visram et 

al. 

2008 

Storbritan

nien 

Var att utforska hur en 

egenvårdsutbildning med fokus på 

fysisk aktivitet för personer med 

diabetes typ 2 påverkade 

deltagarnas syn på egenvården. 

Kvalitativ 11 deltog i 

programm

et 

/10 deltog 

inte och 

intervjuad

es endast. 

Bandinspelade 

fokusgruppsdiskussioner med 

dem som deltog i programmet 

och enskilda bandinspelade 

semistrukturerade intervjuer 

hölls med dem som avstod 

Temaanalys. 

De 11 som deltog i programmet hade fått klarare bild av vad en okontrollerad diabetes har för 

konsekvenser. De upplevde även att en ökad fysisk aktivitet i samband med diabetesegenvård 

ökade motivationen att äta en mer hälsosam kost och ta sin sjukdom på större allvar.  De 10 

som inte deltog i programmet ansåg att andra grundsjukdomar hos dem utgjorde en större risk 

för deras hälsa än vad diabetes gjorde. Där fanns en stor oro i båda grupperna om hur de 

skulle åta sig fysiskt aktivitet. Samt att bägge grupperna fokuserade tyngst på att ändra sin 

kost istället för att använda sig av fysiskt aktivitet. Studien visar att rädsla och brist på 

förståelse för både diabetes och fysiskt aktivitet kan vara hinder för fysisk aktivitet.  

Grad II 


