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SAMMANFATTNING 

 

Cirka 347 miljoner människor lever med diabetes och dödsfallen där sjukdomen är orsaken 

beräknas öka med mer än 50 procent inom de närmsta tio åren. Typ 2-diabetes är den 

vanligaste formen av diabetes i världen och omfattar 90 procent av all diabetes. Det är en 

global ökning av typ 2-diabetes som har ett samband med minskad fysisk aktivitet och ökning 

av kroppsvikten. Livsstilsförändringar, som omfattar kostomläggning och ökning av den 

fysiska aktiviteten, har en avgörande roll i behandlingen av typ 2-diabetes och det krävs ett 

stort eget ansvar av patienten för att minskar risken för att drabbas av allvarliga 

komplikationer som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar. Trots att livsstilsförändringar är 

viktiga så är oftast följsamheten låg vilket gör att det är viktigt att belysa vilka faktorer som 

påverkar följsamheten till livsstilsförändringar. 

 

Syftet var att belysa vilka faktorer som påverkar följsamheten till livsstilsförändringar hos 

personer med typ 2-diabetes 

 

En litteraturöversikt gjordes utifrån 15 inkluderade artiklar. Sökningen av artiklarna gjordes i 

databaserna PubMed och Cinahl. 

 

Resultatet presenterades utifrån fyra olika huvudteman: Socialt stöd, kunskap, motivation och 

livssituation. Vissa teman presenterades med underrubriker. Socialt stöd från familj, vänner 

och vårdpersonal visade sig vara en väldigt viktig faktor som ökade följsamheten till 

livsstilsförändringar. Bristande kunskap var ett vanligt hinder, medan tillräcklig kunskap var 

en underlättande faktor. Motivation lyftes fram som en avgörande faktor som påverkade 

följsamheten positivt. Patientens livssituation, såsom ekonomi, kultur och tid, var faktorer 

som hade en inverkan på följsamheten till livsstilsförändringar. 

 

Sjuksköterskan har en central roll i diabetesbehandlingen och behöver ge stöd och tillräcklig 

kunskap, samt utgå ifrån varje individ och utifrån det stötta till livsstilsförändringar. Detta 

genom att utgå från patientens kunskapsbehov, motivation, kultur och livssituation för att på 

så sätt öka följsamheten till livsstilsförändringar är avgörande. 

 

Nyckelord: Följsamhet, kost, livsstilsförändringar, motion, typ 2-diabetes  
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ABSTRACT 

 

Approximately 347 million people is living with diabetes, and the cases of death where the 

illness is the main reason is estimated to increase with more than 50 percent in ten years. Type 

2-diabetes is the most common sort of diabetes, and is responsible for 90 percent of all 

diabetes diagnoses. This is a global increase of type 2-diabetes that is linked with a decreased 

physical activity and an increase of body weight. Lifestyle changes, which includes changes 

in nutrition intake and increase of physical activity, have a deciding role in the treatment of 

type 2-diabetes. It also requires a great responsibility by the patient in order to decrease the 

risk of having serious complications, such as heart- and vascular disorders.  

The purpose of this study was to highlight factors that affects compliance to lifestyle changes 

in persons with type 2-diabetes.  

A literature review were made on the basis of 15 included articles. The search of the articles 

were made in the databases PubMed and Cinahl. 

The results were presented on the basis of four different main themes: Social support, 

knowledge, motivation and circumstance of life. Some of the main themes were presented 

with subthemes. Social support from family, friends and health personnel appeared to be a 

very important factor which increased the compliance to lifestyle changes. Lack of knowledge 

was a common barrier, while sufficient knowledge was a facilitating factor. Motivation 

emphasized as a decisive factor that affected the compliance positively. The patient’s 

circumstances of life, such as economy, culture and time, were also factors which had 

influence on the compliance to lifestyle changes.  

The nurse has a central role in the diabetes treatment and need to give support and adequate 

knowledge, on the basis of each individual, and give support to make lifestyle changes. This 

is done on the basis of each patients need for knowledge, their motivation, their culture and 

their circumstances of life, in order to increase the compliance to make lifestyle changes is 

decisive.   

 

Keywords: Compliance, diet, exercise, lifestyle changes, type 2 diabetes 
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INLEDNING 

 

Enligt World Health Organization [WHO] (2014) lever cirka 347 miljoner människor med 

diabetes och dödsfallen där sjukdomen är orsaken beräknas öka med mer än 50 procent 

inom de närmsta tio åren. I Sverige är det enligt Socialstyrelsen (2015) 4–6 procent av 

befolkningen i åldern 16–84 år som har diabetes och utöver det finns även många som är 

odiagnostiserade. Att leva med en kronisk sjukdom som diabetes beskrivs av 

Socialstyrelsen (2015) och Funnell (2012) som en utmaning vilket kräver en stor insats av 

patienten, som har ett stort ansvar för sin egenvård där kost och motion är centrala delar. 

Bristande följsamhet till livsstilsförändringar som kost och motion hos patienter är ett stort 

problem (Funnell, 2012) och brist på följsamhet leder till förhöjda blodglukosvärden och 

stora risker att drabbas av allvarliga diabetesrelaterade komplikationer som hjärt- och 

kärlsjukdomar, vilket kan skapa både stora samhällskostnader och en för tidig död 

(Socialstyrelsen, 2015). 

BAKGRUND 

 

Diabetes 

 

Diabetes mellitus är en metabol sjukdom som karakteriseras av kronisk hyperglykemi 

vilket orsakas av brister i insulinutsöndring, insulineffekt eller båda. Sjukdomen delas in i 

de två huvudgrupperna typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes orsakas av en 

autoimmun process som leder till skada i betacellerna, som är celler i bukspottkörteln som 

reglerar nivån av insulin i kroppen. Denna skada orsakar insulinbrist och insulin behöver 

tillföras för överlevnad (Lindholm, 2009). Lager (2009)  skriver att insulin är ett viktigt 

hormon i kroppen som har en reglerande effekt på omsättningen av kolhydrater, protein 

och fett. Insulin sänker blodglukos och utsöndras hos friska personer vid förhöjda 

glukosnivåer som till exempel efter en måltid. Vid typ 2-diabetes finns enligt Lindholm 

(2009) inga tecken på en autoimmun process men oftast en nedsatt insulinsekretion och 

insulinresistens som innebär att kroppens celler är mindre mottagliga för insulin. Det finns 

även andra former av diabetes som Mody där en genmutation orsakar sjukdomen och 

LADA som är en långsamt fortskridande autoimmun form. Debuten av diabetes kan 

antingen sker akut med symtom som törst, stora urinmängder, viktminskning, 

synrubbningar och infektioner. Vid typ 2-diabetes är symtomen oftast mindre uttalade eller 

saknas helt trots lång tids förhöjda blodglukosvärden innan diagnos ställs (Lindholm, 

2009). Enligt WHO (2014) är typ 2-diabetes den vanligaste formen av diabetes i världen 

och omfattar 90 procent av all diabetes. Det är en global ökning av typ 2-diabetes som har 

ett samband med minskad fysisk aktivitet och ökning av kroppsvikten. 

 

Diagnostik 

För att kunna ställa diagnosen typ 2-diabetes sker venös provtagning fastande eller två 

timmar efter ett oralt glukostoleranstest [OGTT] där 75 gram glukos intas. Detta för att 

mäta blodglukos som är koncentrationen av glukos i blodet (Lindholm, 2009). Ett 

blodglukosvärde under 6,1 mmol/l definieras som ett normalvärde (Diabeteshandboken, 

2014). Ett OGTT rekommenderas enligt WHO (2006) att tas om fasteblodglukos ligger 

mellan 6,1–6,9 mmol/l vilket är ett förhöjt blodglukos men precis under gränsen för 

diabetes. Glykosylerat hemoglobin, HbA1c, kan också tas för att ställa diagnos och mäter 



                      BILAGA II 

2 

 

hur blodglukos har legat under de senaste 6-8 veckorna. Detta kan tas när som helst under 

dagen. Däremot ger värdet av HbA1c ingen information om hur blodglukos svänger över 

dagen (Giugliano, Ceriello & Esposito, 2008). För att ställa diagnos krävs det enligt WHO 

(2006) minst två fasteblodglukos på eller över 7,0 mmol/l eller ett venöst värde på eller 

över 11,1 mmol/l två timmar efter OGTT. En diabetesdiagnos kan även enligt 

diabetshandboken (2014) ställas vid två HbA1c värden på eller över 48 mmol/mol vid två 

skilda tillfällen eller ett fasteblodglukos över 7 mmol/l tillsammans med ett HbA1c på eller 

över 48 mmol/mol. 

 

Behandling 

Socialstyrelsen (2015) tar i sina riktlinjer upp vikten av att behandla de riskfaktorer som 

ökar uppkomsten av diabeteskomplikationer i de små och stora blodkärlen, där behandling 

av blodglukos, högt blodtryck och höga kolesterolvärden är en stor del. Även 

livsstilsförändringar som kost, motion och rökstopp är viktiga delar i 

diabetesbehandlingen. Detta sker oftast i kombination med tablettbehandling och/eller 

insulintillförsel via subkutan injektion. Det finns en stor variation av läkemedel men 

tabletten Metformin, som ökar insulinkänsligheten, har använts i många år och är 

fortfarande förstahandsvalet vid tablettbehandling om inga kontraindikationer finns. Detta 

då positiva effekter har setts med Metformin både på komplikationer och på HbA1c 

(Socialstyrelsen, 2015). 

 

Komplikationer 

Kronisk hyperglykemi vid diabetes leder till ett flertal komplikationer däribland 

kärlförändringar i små kärl som benämns mikrovaskulära komplikationer. Dessa 

uppkommer på grund av högt blodglukos och skador sker på de minsta blodkärlen, vilket 

orsakar skador på ögonbottnarna, svåra njurskador och svårläkta fotsår som i värsta fall 

kan leda till amputation (Socialstyrelsen, 2015). Enligt Löndahl och Landin-Olsson (2009) 

tillhör neuropati, som innebär skador i perifera nerver, den vanligaste komplikationen vid 

diabetes och samband finns mellan sjukdomsduration och utvecklingen av polyneuropati 

som innefattar flera olika nerver. Oftast börjar symtomen i fötterna som kan vara 

brännande smärta som över tiden ersätts med känselförlust. I en litteraturöversikt av 

Callaghan, Cheng, Stables, Smith och Feldman (2012) framkom att förhöjt blodglukos 

ökar risken för perifer neuropati, men även förhöjda blodfetter är en orsak till neuropati 

hos personer med typ 2-diabetes. Förbättrad blodglukoskontroll ger endast en liten 

förbättring vid neuropati hos personer med typ 2-diabetes, och smärtlindring är den 

behandling som kan öka livskvaliteten hos personer med neuropati. Njurskada är också en 

allvarlig mikrovaskulär komplikation (Socialstyrelsen, 2015). I en studie av Colhoun et al. 

(2001) med över 3000 deltagare med diabetes där uppföljning gjordes efter i genomsnitt 

8,4 år framkom att ökande ålder och diabetesduration var associerat med njursvikt där 

duration hade störst betydelse. Det framkom också att högt blodglukos var en avgörande 

faktor som ökade risken för njursvikt hos patienter med typ 2-diabetes, oberoende av andra 

riskfaktorer.  

 

När sjukdomen drabbar de större kärlen kallas det makrovaskulära komplikationer, vilket 

bland annat ökar risken för hjärtsjukdom och stroke. Detta eftersom kärlen drabbas av 

åderförkalkning vilket sker snabbare hos personer med diabetes (Socialstyrelsen, 2015). En 

studie av Morrish, Wang, Stevens, Fuller och Keen (2001) visade att hälften av alla 

personer med diabetes dör i kardiovaskulära sjukdomar och att det var den vanligaste 

dödsorsaken i studien. 
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Livsstil 

 

Kost 

Kosthållningen är basen för all diabetesbehandling för personer med typ 2-diabetes. Målet 

med kostbehandling är att undvika svängande blodglukos, förbättra glukostoleransen och 

fördröja eller förhindra komplikationer (Vessby, Asp & Axelsen, 2009). En studie av 

Morimoto, Ohno, Tatsumi, Mizuno och Watanabe (2012) visade att regelbundna måltider 

och en kost rik på grönsaker, potatis, frukt och sojaprodukter minskade risken för att 

utveckla typ 2-diabetes. En annan studie av He et al. (2010) som gjordes på kvinnor med 

typ 2-diabetes visade att ett ökat intag av fiber och fullkornsprodukter minskade risken att 

drabbas av kardiovaskulära komplikationer samt minskade dödligheten i hjärt- och 

kärlsjukdomar. Lågfettskost med högt kolhydratinnehåll och måttlig lågkolhydratkost 

bedöms av Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2010) ha liknande 

gynnsamma effekter på HbA1c och kroppsvikt, där strikt lågfettskost är mer gynnsam än 

måttlig. Enskilda livsmedel som grönsaker, baljväxter och fisk har visat sig vara bra för 

personer med diabetes.  

 

Den rikliga tillgången och överkonsumtionen av energität kost är en stor faktor som leder 

till övervikt och fetma (Zethelius, 2009). Övervikt är den största riskfaktorn för att drabbas 

av typ 2-diabetes och risken ökar med stigande övervikt, där bukfetma ger en högre risk än 

om fettansamlingen sitter kring höfterna. Detta kan mätas med hjälp av midjemått där ett 

mått över 94 cm hos män och 80 cm hos kvinnor bedöms som bukfetma. Bukfetma, höga 

blodfetter, högt blodtryck och glukosintolerans som innebär otillräcklig effekt av kroppens 

insulin ingår tillsammans i begreppet metabola syndromet (Groop, Lyssenko & Renström, 

2009). Metabolt syndrom är en grupp riskfaktorer för att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar och typ 2-diabetes, och majoriteten av personer med typ 2-diabetes har 

metabolt syndrom (Östensson, 2009). I en studie av Abdul-Ghani et al. (2006) framkom att 

personer med diabetes och metabolt syndrom hade en signifikant ökad risk att även 

drabbas av mikrovaskulära komplikationer än de som inte hade metabolt syndrom. Vid 

övervikt och typ 2- diabetes är det viktigt att en livsstilsförändring och kalorirestriktion 

sker för viktminskning (Zethelius, 2009). En studie av Wing et al. (2011) har visat att en 

viktminskning på 5-10 procent minskar risken för kardiovaskulära komplikationer hos 

överviktiga personer med typ 2- diabetes. Risken minskade ytterligare vid fortsatt 

viktminskning, detta då effekter av viktminskning även bestod i ett förbättrat värde av 

blodsockret och lägre blodtryck. Enligt Vessby et al. (2009) är viktminskning en 

förutsättning för bättre blodglukoskontroll och för att uppnå detta finns behov av att 

minska energiinnehållet i kosten i kombination med ökad fysisk aktivitet för att öka 

energiförbrukningen. 

 

Motion 

Fysisk aktivitet och regelbunden motion har visat sig vara en viktig del för att förebygga 

typ 2-diabetes, samt att det leder till bättre metabol kontroll vid typ 2-diabetes (Yates, 

Davies, Gorely, Bull & Khunti, 2009). Enligt Statens folkhälsoinstitut (2012) är fysisk 

aktivitet all form av kroppsrörelse som ger en ökad energiförbrukning. Detta kan vara 

vardagsaktiviteter, cykla, promenera, lek och fysisk träning. Hälsofrämjande fysisk 

aktivitet är aktivitet som främjar hälsa utan att leda till skada. Enligt Fritz och Krook 

(2009) ökar fysisk aktivitet den perifera insulinkänsligheten som även kvarstår något dygn 

efter träningen. Detta har stor klinisk betydelse då problemet vid typ 2-diabetes är 

insulinresistens, som innebär att kroppens celler är mindre mottagliga för insulin. Måttlig 

till kraftfull fysisk aktivitet har i en studie av Blomster et al. (2013) visats minska risken att 
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drabbas av kardiovaskulära sjukdomar, mikrovaskulära komplikationer, samt minskade 

dödligheten för personer med typ 2-diabetes. Detta stärks i en studie av Murano et. al 

(2013) där den fysiska aktivitetsnivån påvisades genom ett tillförlitligt mätinstrument och 

sedan jämfördes med blodglukosvärden på personer med typ 2-diabetes. Detta visade att ju 

högre aktivitetsnivå desto bättre blodglukoskontroll. Enligt Fritz och Krook (2009) har 

goda effekter visats på blodglukos både vid styrketräning och uthållighetsträning. 

Uthållighetsträning har även positiva effekter på hjärta och lungor. I en studie av Sigal et 

al. (2007) framkom att styrketräning respektive uthållighetsträning gav positiv effekt på 

blodsockret och ytterligare effekter visade sig om dessa träningsformer kombinerades.  

 

Den svenska rekommendationen är att alla människor bör vara fysiskt aktiva i minst 30 

minuter varje dag med måttlig intensitet, exempelvis en rask promenad 

(Folkhälsoinstitutet, 2011). Dessa rekommendationer ges även till personer med typ 2-

diabetes där ytterligare effekter ses vid kombination av mer ansträngande träning som 

exempelvis motionsgymnastik eller simning ett par gånger i veckan (Östensson, Birkeland 

& Henriksson, 2008). Otillräcklig fysisk aktivitet innebär mindre än 150 minuter med 

måttlig intensitet i veckan (Folkhälsoinstitutet, 2011; Socialstyrelsen, 2011). 

Socialstyrelsen (2011) rekommenderar i riktlinjerna om sjukdomsförebyggande metoder 

rådgivande samtal tillsammans med skriftlig ordination eller stegräknare och uppföljning 

vid otillräcklig fysisk aktivitet.  

 

Socioekonomisk status är en faktor som påverkar hur fysiskt aktiv en person är. I en studie 

av Sacerdote et al. (2012) framkom att personer med låg utbildningsnivå och låg inkomst 

var mer fysiskt inaktiva och ett större antal rökte och var överviktiga i jämförelse med 

personer med hög utbildningsnivå. Sambandet sågs även mellan låg utbildningsnivå och 

ökad risk för typ 2-diabetes. Fritz och Krook (2009) belyser att alla inte kan genomföra 

regelbunden fysisk aktivitet på grund av sjukdomar eller andra faktorer vilket gör att det 

blir viktigt för diabetessjuksköterskan att utgå från varje enskild person och individualisera 

utbildningen. 

 

Patientutbildning 

 

Patientutbildning i egenvård har en stor roll i behandlingen av personer med typ 2-diabetes 

där målet är att öka förutsättningarna för patienten att sköta sin egenvård på ett fungerande 

sätt. Grupputbildning rekommenderas till personer med typ 2-diabetes och utbildarens 

ämneskompetens och pedagogiska kompetens tas upp som en viktig del (Socialstyrelsen, 

2015). Enligt en systematisk litteraturöversikt gjord av SBU (2009) har grupputbildning, 

som leds av en person med kunskap i ämnet och kunskap inom pedagogiska metoder, 

visats ha stora effekter på HbA1c efter 1-2 år, större effekter i jämförelse med individuell 

utbildning även om det också hade en positiv effekt på blodsockret. Detta stärks av 

Granbom (1998) som skriver att vid livsstilsförändringar stärks beslutsamheten när 

personer samverkar tillsammans då det ger styrka att övervinna hinder.   

 

Wikblad (2012) beskriver olika förhållningssätt inom patientutbildning där det traditionella 

sättet innebär att vårdpersonalen är de aktiva och säger vad patienterna ska göra är ett sätt, 

vilket i olika studier visats fungera på ungefär hälften av patienterna. Det andra sättet 

kallas empowerment och innebär att patienterna är fullt delaktiga i sin behandling och i 

besluten om livsstilsförändringar. Enligt Funnel och Andersson (2003), som beskriver 

empowermentbaserat förhållningssätt, är patienterna experter och vet vad som är viktigt för 

dem och vad de vill och kan förändra. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten med 
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vägledning, information, stöd samt att underlätta patientens arbete med att identifiera och 

uppnå dennes egna mål, men kan inte tvinga patienten till att förändra ett beteende.  

 

I en studie av Ramsay Wan, Vo och Barnes (2011) där deltagarna bodde i utsatta, fattiga 

områden framkom att vid empowermentbaserad patientutbildning behöver patienten själv 

vara motiverad och ta stort ansvar för sina handlingar. Empowerment förknippades med att 

göra vad som förväntades av patienten och inte vad personen själv upplevde vara det bästa. 

De kände skuld och misslyckande om resultaten inte blev bra och de upplevde begränsade 

valmöjligheter när det gällde medicinering, kost och motion vilket gjorde det svårt för 

patienterna att ta till sig det empowermentbaserade lärandet. Funnell och Andersson (2004) 

beskriver att patienten kan uppnå empowerment men behöver ha tillräckligt med 

information och kunskap för att ta ansvar för sin egenvård och förstå sin roll som 

beslutsfattare.  Positiva resultat framkom i en studie av Molsted, Tribler, Poulseb och 

Snorgaard (2011) där patienter deltog i ett empowermentbaserat grupputbildningsprogram 

i egenvård vilket visade sig ha goda effekter på medicinska parametrar som förbättrat 

blodglukos, blodtryck, viktminskning och blodfetter. Patienterna upplevde även förbättrade 

kunskaper om sjukdomen. Funnel och Andersson (2004) beskriver att relationen till 

patienterna blev bättre och även patientens behandlingsresultat när ett 

empowermentbaserat lärande användes. SBU (2009) beskriver begreppet self-efficacy som 

är ett vanligt begrepp inom empowerment och som innefattar tilltro till sin egen förmåga 

att klara en viss uppgift eller handskas med en viss situation. Detta är en viktig del att 

stärka i utbildningen av patienten då det kan spela en stor roll i om patienten når sina mål 

eller inte. 

 

Motivation 

 

Öhman (u.å) definierar ordet motivation i Nationalencyklopedin som faktorer som väcker, 

formar och riktar ett beteende mot olika mål. Revstedt (2014) förklarar motivation som en 

strävan att leva ett så meningsfullt liv som möjligt vilket innebär att personen tar ansvar för 

sig själv och tar tillvara på sina möjligheter. Han beskriver en motiverad patient som en 

person som samarbetar och själv inser att det inte går att vara passiv utan inser att personen 

måste vara aktiv för att klara svårigheter. Omotiverade patienter medverkar däremot inte 

aktivt och inser oftast inte att de själva måste göra något för att en positiv förändring ska 

ske. Granbom (1998) beskriver vikten av att motivationen måste komma inifrån personen 

av egen fri vilja för att vara stark och bestående, där även målet med handlingen är viktig 

annars blir motivationen oftast kortsiktig, där fördelarna att når målet ska vara uppenbara 

för patienten. Revstedt (2014) skriver att en avgörande betydelse i motivationsarbete är hur 

exempelvis sjuksköterskan ser på patientens möjligheter till förändring. Det är viktigt att 

tro att patienten kan motiveras trots att flera försök har gjorts. En inre förändring sker först 

innan en yttre, vilket kan innebära att en patient kan ha blivit motiverad trots att ingen yttre 

förändring har gjorts. 

 

Dorothea Orems egenvårdsteori 

 

Egenvård är något som Orem (2001) anser att människan behöver prestera för sin egen 

skull för att må bra fysiskt och psykiskt. Egenvård är en kunskap som måste läras in och 

praktiseras regelbundet. Kirkevold (2008) har gjort en analys av Orems egenvårdsteori och 

beskriver att Orem ser människan som en medveten och handlingsinriktad individ som har 

vilja och förmåga att utföra egenvård som främjar hälsa. Kirkevold (2008) fortsätter 
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beskriva att Orem delar in egenvården i tre olika faser. Värderingsfasen innebär att få 

förståelse för vilka handlingar som behöver göras för hälsa och välbefinnande. I 

planeringsfasen planeras utförandet och i genomförandefasen genomförs de olika 

handlingarna. Människans egenvårdskapacitet varierar utifrån bland annat ålder, 

hälsotillstånd, utbildning och kulturmönster. Det krävs kunskap, motivation, mentala och 

praktiska färdigheter för att veta sitt behov av egenvård och planera den egenvården som 

krävs. Människan har generellt förmågan och motivationen som krävs för egenvård som är 

bra för hälsan men ibland överstiger egenvårdskraven personens förmåga att utföra 

egenvårdshandlingar. Egenvårdskraven definieras som alla egenvårdsaktiviteter som 

tillsammans utgör egenvårdsbehovet och behov utifrån hälsoproblem (Kirkevold, 2008). 

Orem (2001) beskriver att i sådana situationer, där människan behöver stöttning i sin 

egenvård för att åter blir självständig, är det sjuksköterskans uppgift att stötta och 

undervisa personen i sin egenvård. Att hjälpa patienterna att bli så självständiga som 

möjligt i sin egenvård är ett viktigt mål att eftersträva. Sjuksköterskan kan hjälpa personen 

utifrån fem olika sätt: genom att agera eller utföra, vägleda, stödja, undervisa och genom 

att skapa en utvecklande miljö. Om patienten saknar kunskap, har bristande sjukdomsinsikt 

eller oförmåga att fatta beslut kan detta också leda till bristande följsamhet till egenvård. 

 

Följsamhet till behandling 

 

Begreppet följsamhet beskrivs på olika sätt i litteraturen. Bissonnette (2008) har gjort en 

analys på begreppet “adherence” och upptäckte då ingen speciell skillnad mellan begreppet 

”adherence” och ”compliance”, som är de vanligaste begreppen i omvårdnadsforskning. 

Den vanligaste definitionen som framkom på begreppet ”adherence” var i vilken 

utsträckning patienterna följde instruktionerna för ordinerad behandling. Evangelista 

(1999) beskriver också ”adherence” och ”compliance” som de begrepp på följsamhet som 

är mest lika varandra definitionsmässigt. I en studie av Kyngäs, Duffy och Kroll (2000), 

som har tittat på begreppet ”compliance”, framkom det en brist på en generellt accepterad 

definition av begreppet. Detta har gjort att andra otydliga, alternativa termer har använts 

istället, som exempelvis ”adherence”. ”Compliance” är enligt en analys av Kyngäs et al. 

(2000) bland annat en del av egenvård medan ”non-compliance” är bristande egenvård. 

Bristande egenvård innebär alltid ett hot mot hälsan medan begreppet ”non-compliance” 

inte gör det. ”Compliance” innefattar attityder och interventioner mot hälso- och 

sjukvårdens rekommendationer och ordinationer. Definitionen inkluderar både 

egenvårdsbeteende som ett resultat av patientens handlingar, samt patientens engagemang 

till egenvård. Begreppet “adherence” lägger mer ansvar på sjukvårdspersonalen att skapa 

en relation med patienten för att möjligen förbättra behandlingsresultaten.   

 

I en studie av Evangelista (1999) som också har studerat “Compliance” framkom 

definitionen inom hälso- och sjukvård som att patienten gör det sjukvårdspersonalen vill att 

de ska göra. Denna definition innebär enligt författaren att sjuksköterskan ger råd och säger 

vad patienten ska göra och patienten har en mer passiv roll och följer de råd som ges. I en 

studie av Rafii, Seyed Fatemi, Danielson, Melin Johansson och Modanloo (2014) har 

begreppet ”compliance”, ”adherence” och även begreppet ”concordance” studerats. 

”Adherence” och ”compliance” fokuserar båda på specifika beteenden, där compliance 

beskrivs som förmåga att bland annat implementera medicinska råd, ta ansvar och vara 

delaktig. ”Concordance” handlar mer om samstämmighet mellan sjukvårdspersonal och 

patient. Snowden, Martin, Mathers och Donnell (2014) har också studerat begreppet 

”concordance”, och skriver att detta begrepp ses som ett verktyg som förstärker 

”adherence”. ”Concordance” beskrivs som likvärdigt med en jämlik relation med 
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sjuksköterskan där det sker en ömsesidig kommunikation. Detta leder till förbättrade 

behandlingsresultat och bättre relation med sjuksköterskan och patienten erhålls en bättre 

förståelse om delarna i dennes behandling. 

 

Enligt Funnell (2012) har patienten ett stort ansvar i sin egenvård, vilket kan vara 

krävande, och många uppnår inte de rekommenderade behandlingsmålen. Bristande 

följsamhet är vanligt och Funnell (2012) menar att en stor orsak till detta är att patienterna 

inte får fatta beslut själva utan blir tillsagda av sjuksköterskan vilka livsstilsförändringar 

som är bra att göra. Detta kan göra att vissa vill hävda sin autonomi, sitt oberoende, och 

därför inte följer den rekommenderade behandlingen. En studie av Jansink, Braspenning, 

van der Weijden, Elwyn och Grol1 (2010) där sjuksköterskor intervjuades om hinder i 

utbildningen av patienter med typ 2-diabetes när det kommer till livsstil. De största hindren 

sjuksköterskorna upplevde var patienternas brist på kunskap om hälsosam livsstil, brist på 

motivation för att förändra sin nuvarande livsstil och bristande följsamhet på grund av 

dålig disciplin för att kunna bibehålla en bra livsstil. Detta styrks av en studie av Jallinoja 

et al. (2007) där sjuksköterskorna också upplevde att det största behandlingshindret hos 

patienter med typ 2-diabetes var deras ovilja att förändra sin livsstil. 

 

Problemformulering 

 

I studier framgår att majoriteten av vårdpersonalen upplever att det största 

behandlingshindret är patienternas ovilja att förändra sina livsstilsrelaterade vanor 

(Jallinoja et. al, 2007).  Forskning har visat att sjuksköterskan inte kan skapa motivation 

eller förmå patienten att förändra sitt beteende men kan ge vägledning, information och 

stöd (Funnell & Andersson, 2003). Det traditionella förhållningssättet som innebär att 

vårdpersonal säger vad patienten ska göra, fungerar för vissa patienter men i många fall 

blir följsamheten låg, ett empowermentbaserat förhållningssätt där patienten är den aktiva 

ökar följsamheten hos några patienter men inte alla (Wikblad, 2012). Det är därför viktigt 

att belysa vilka faktorer som påverkar följsamheten till livsstilsförändringar hos personer 

med typ 2-diabetes. 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa vilka faktorer som påverkar följsamheten till livsstilsförändringar hos 

personer med typ 2-diabetes. 

 

Frågeställningar 

 

Vilka faktorer påverkar följsamheten till kostråd och motionsråd vid typ 2-diabetes? 

Vilka faktorer påverkar personer med typ 2-diabetes till en livsstilsförändring?  
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METOD 

 

Studiedesign 

 

Litteraturöversikt användes som metod då syftet var att belysa faktorer som påverkar 

följsamheten till livsstilsförändringar hos personer med typ 2-diabetes utifrån det aktuella 

kunskapsläget. Denna metod ansågs lämplig för att besvara syftet och frågeställningarna då 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver att syftet med en litteraturöversikt är att 

sammanställa och beskriva kunskapsläget inom ett visst område. Det finns också ett behov 

av sammanställningar av forskning med syfte att kunna använda den inhämtade kunskapen 

i praktiken. Polit och Beck (2012) definierar en litteraturöversikt som en kritisk 

sammanfattning av forskning inom ett visst område, vilket innebär att summera och kritiskt 

utvärdera nuvarande kunskapsnivå och inte bara beskriva tidigare forskning.  

 

Urval 

 

Inklusionskriterier 

Artiklarna som inkluderades i studien var skrivna på engelska och publicerade mellan 

2004-2014. Endast originalartiklar som var peer reviewed inkluderades, vilket innebär att 

en sakkunnig forskare granskat artikeln (Vetenskapsrådet, 2012). Detta gjordes för att öka 

litteraturöversiktens kvalitet och trovärdighet. Ytterligare inklusionskriterier var att 

deltagarna i artiklarna var vuxna personer över 18 år med typ 2-diabetes. Artiklarna 

beskrev faktorer som påverkade följsamhet till livsstilsförändringar och då framförallt kost 

och motionsförändringar utifrån patienternas perspektiv. Artiklarna kunde vara både 

kvalitativa och kvantitativa då Forsberg och Wengström (2013) menar att andra studier, 

utöver experimentella studier, bör inkluderas vid systematiska litteraturstudier inom 

omvårdnad. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att kvantitativa studier handlar om 

att klassificera, se samband, förklara och förutsäga och data bearbetas oftast med hjälp av 

statistik. Kvalitativa studier fokuserar däremot på förståelse för människans upplevelse. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som var utförda på personer med typ 1-diabetes, graviditetsdiabetes och på barn 

exkluderades för att begränsa materialet. Även artiklar som inte stämde överens med 

studiens syfte eller frågeställningar var ytterligare exklusionskriterier.  

 

Datainsamling 

 

En systematisk artikelsökning utfördes i databaserna PubMed och Cinahl då dessa är 

lättillgängliga och enligt Forsberg och Wengström (2013) exempel på användbara 

databaser som täcker omvårdnadsämnet. Vedertagna ämnesord användes vid sökningen för 

att öka kvaliteten och trovärdigheten, dessa innefattar MesH-termer i PubMed och Cinahl 

Headings i Cinahl. MesH-termer som användes i PubMed var: Patient Education as Topic, 

Life Style, Diabetes Mellitus, Type 2, Health Behavior, Self Care, Patient Compliance, 

Food Habits, Health Knowledge Attitudes Practice, Exercise, Diabetes Mellitus Type 

2/diet therapy. Cinahl Headings som användes var ämnesorden: Diabetes education, 

Diabetes Mellitus, Type 2, Health Behavior, Life Style, Patient Compliance, patient 

attitudes, physical activity, food habits. Forsberg och Wengström (2013) rekommenderar 

sökning via ämnesord när för många träffar erhålls via fritextsökning. De valda 
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ämnesorden kombinerades på olika sätt för att få med så relevanta artiklar som möjligt. 

Databassökningen har i enlighet med Forsberg och Wengström (2013) utgått ifrån 

ordkombinationer med hjälp av de booleska operatorerna AND och OR. AND för att 

begränsa sökningen och OR för att utvidga den. Som författarna vidare rekommenderar 

togs hjälp av en bibliotekarie i syfte att effektivisera databassökningen, då de har stor 

kunskap om dess strukturer.   

 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) valdes artiklarna ut i tre steg. Först valdes 

relevanta titlar ut och därefter lästes abstracten igenom till dessa artiklar. Artiklar vars 

abstrakt motsvarade denna litteraturöversikts syfte och frågeställningar gick vidare i 

urvalet och dessa artiklar lästes igenom i sin helhet. De artiklar som sedan motsvarade 

studiens syfte och frågeställningar valdes ut och kvalitetsbedömdes. Databassökningen 

presenteras i tabell 1 och tabell 2. Vid läsning och bearbetning av artiklarna användes ett så 

objektivt förhållningssätt som möjligt för att öka trovärdigheten.  

 

 

 

Tabell 1. Databassökning i CINAHL med begränsning publiceringsdatum år 2004-2014, 

peer reviewed, engelska, vuxna. 
Sökord 

Datum för 

databassökning 

(År, mån, dag )  

Identifierade 

artiklar 

(antal träffar i 

databas) 

Granskade 

abstract 
Granskade 

artiklar 
Inkluderade 

artiklar 

Diabetes Mellitus, 

Type 2 AND 

Health Behavior 

AND Patient 

Compliance. 

(141230) 

55 13 6 3 

Diabetes Mellitus, 

Type 2 AND 

Patient 

Compliance AND 

physical activity 

OR food habits 

(141230) 

29 10 3 2 

Diabetes Mellitus, 

Type 2 AND Life 

Style AND patient 

attitudes OR 

Patient 

Compliance. 
(141230) 

26 5 1 0 
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Tabell 2. Databassökning i PubMed med begränsning publiceringsdatum år 2004-2014, 

engelska och vuxna. 
Sökord 

Datum för 

databassökning 

(År, mån, dag ) 

Identifierade 

artiklar 

(antal träffar i 

databas) 

Granskade 

abstract 
Granskade 

artiklar 
Inkluderade 

artiklar 

Diabetes Mellitus, 

Type 2 AND 

Patient Education 

as Topic AND 

Patient 

Compliance 

(150102) 

126 18 4 3 

Diabetes Mellitus, 

Type 2 AND 

Health Knowledge 

Attitudes Practice 

AND Exercise OR 

Food Habits OR 

Life Style 

(150102) 

124 25 8 4 

Diabetes Mellitus, 

Type 2 AND 

Patient 

Compliance AND 

Life Style OR 

Food Habits 

(150102) 

121 9 1 1 

Diabetes Mellitus, 

Type 2 AND 

Patient 

Compliance AND 

Self Care 

(150102) 

218 22 1 0 

Diabetes Mellitus 

Type 2/diet therapy 

AND patient 

compliance 

(150111) 

70 7 1 1 

 

 

Dataanalys 

 

Totalt valdes 15 artiklar ut, fem artiklar hittades via CINAHL, nio artiklar via PubMed och 

en artikel hittades via manuell sökning i referenslista på inkluderad artikel. Manuell 

sökning genomfördes i referenslistor i samtliga inkluderade artiklar enligt rekommendation 

av Forsberg och Wengström (2013). Artiklar som tog upp faktorer som påverkade 

följsamhet till livsstilsförändringar utifrån både vårdpersonalens och patienternas 

perspektiv inkluderades, men bara patienternas perspektiv användes i resultatet. De 11 

artiklar som exkluderades efter flertalet genomläsningar var antingen dubbletter från 

tidigare databassökning, hade otillräcklig kvalitet eller motsvarade inte studiens syfte och 

frågeställningar. 
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Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag modifierad utifrån Berg, Dencker & 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) användes för granskning av 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats hos artiklarna i resultatdelen (Bilaga I). De flesta inkluderade artiklarna var 

kvalitativa där syftet oftast enligt Forsberg och Wengström (2103) är att beskriva, förstå 

eller förklara fenomen, erfarenheter och upplevelser. En artikel har både en kvantitativ och 

kvalitativ del. Denna artikel granskades utifrån den kvalitativa mallen då fokus låg på den 

kvalitativa delen i artikeln. Endast artiklar som utifrån bedömningsunderlaget hade hög 

eller medelhög kvalitet inkluderades. De inkluderade artiklarna redovisas utförligare i en 

matris (Bilaga II).  

 

Samtliga artiklar lästes igenom flertalet gånger för att säkerställa att de svarade mot 

litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. I enlighet med Forsberg och Wengström 

(2013) granskades artiklarnas resultat ingående för att hitta det centrala som framkommit. 

Dessa jämfördes sedan och likheter och skillnader identifierades därefter och innehållet 

grupperades. Teman och underrubriker skapades utefter vilka resultat som bedömdes 

handla om samma saker utifrån litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

I enlighet med Forberg och Wengström (2013) har etiska överväganden gjorts innan denna 

litteraturöversikt påbörjades. Upphovsmannen och den skriftliga referensen har alltid 

angivits för att undvika plagiat, då det är oetiskt att stjäla och kopiera någon annans data 

(Vetenskapsrådet, 2011). Som Forsberg och Wengström (2013) skriver har endast artiklar 

som är granskade av en etisk kommitté använts eller där noggranna etiska överväganden 

har gjorts. Resultat som både stödjer och inte stödjer syftet presenteras. 

 

RESULTAT 

 

Resultatet presenteras utifrån olika teman som framkommit vid analysen av artiklarna, 

vilka beskriver faktorer som påverkar följsamheten till livsstilsförändringar i form och kost 

och motion och även faktorer som påverkar till en livsstilsförändring. Därmed besvaras 

både syftet och frågeställningarna. Teman som framkommit är socialt stöd, kunskap, 

motivation och livssituation. Vissa teman presenteras med underrubriker för att 

åskådliggöra resultatet på ett tydligare sätt. 

 

Socialt stöd 

 

Socialt stöd av familj, vänner eller vårdpersonal var en viktig faktor som ökade 

följsamheten till kost- och motionsråd i majoriteten av artiklarna (Beverly, Miller & Wray, 

2008; Bhattacharya, 2012; Booth, Lowis, Dean, Hunter & McKinley, 2012; Briggs Early, 

Armstrong Shultz & Corbett, 2009; Casey, DeCvita & Dasgupta, 2010; Kapur et al., 2008; 

Murrock, Taylor & Marino, 2013; Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006; Peel, Parry, Douglas 

& Lawton, 2005; Rise, Pellerud, Rygg & Steinsbekk, 2013; Song, Lee & Shim, 2010; 

Vijan et al., 2004; Wycherley, Mohr, Noakes, Clifton & Brinkworth, 2012).  
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Stöd från familj och vänner 

Familjemedlemmar gav sitt stöd till patienten genom att laga och förbereda hälsosam mat 

(Bhattacharya, 2012; Booth et. al, 2013; Briggs Early et al., 2009; Peel et al., 2005; Song et 

al., 2010) och det faktum att hela familjen också gjorde kostförändringar och åt samma mat 

gav patienten motivation, vilket i sin tur bidrog till ökad följsamhet (Booth et al., 2013; 

Briggs Early et al., 2009; Kapur et al., 2008; Peel et al., 2005). Dock framkom 

genusskillnader i patienternas upplevelser. Männen upplevde att deras fruar gav stöd 

genom att laga och förbereda hälsosam mat (Peel et al., 2005; Song et al., 2010), medan 

kvinnorna upplevde det som krävande att själva ansvara för all förberedelse och 

matlagning till hela familjen och samtidigt äta hälsosamt, vilket ledde till en försämrad 

följsamhet hos kvinnorna (Peel et al., 2005). Familjemedlemmar och vänner gav även sitt 

stöd genom att delta i utbildning eller aktiviteter tillsammans med patienten vilket 

underlättade följsamheten till både kost och motion (Nagelkerk et al., 2006; Rise et al., 

2013; Song et al., 2010).  

 

Brist på socialt stöd framkom också (Beverly et al., 2008; Murrock et al., 2013). Murrock 

et al. (2013) intervjuade afroamerikanska kvinnor i fokusgrupper där ingen nämnde att 

familjemedlemmar eller vänner hjälpte till med att handla, planera eller förbereda mat och 

att behovet var stort av stöd av familj och vänner för att lättare kunna följa 

kostförändringar, även om vårdpersonalen gav patienterna stort känslomässigt stöd. 

Beverly et al. (2008) fann att det var framförallt kvinnor med typ 2-diabetes som kände 

bristande stöd av sin partner i val av kost, men trots detta visade kvinnorna större 

självbehärskning i kostförändringar jämfört med männen. 

 

Familjen kunde även upplevas som ett hinder (Beverly et al., 2008; Booth et al., 2013; 

Kapur et al., 2008). Framförallt männen upplevde att deras fruar hade stor kontroll över 

vad de fick och inte fick äta, samt att kvinnorna stod för all matlagning. Detta ledde till 

konflikter och männen upplevde bristande kontroll i sina kostförändringar (Beverly et al., 

2008). Ett annat hinder var när en familjemedlem som var drabbad av diabetes hade gjort 

en kostförändring och det visade sig att familjen inte ville äta samma mat, vilket gjorde det 

svårare för patienten med följsamheten (Booth et al., 2013; Kapur et al., 2008; Peel et al., 

2005). 

 

Stöd från vårdpersonal 

Stöd från vårdpersonal var också ett viktigt stöd som var betydelsefullt och som togs upp i 

flertalet av artiklarna (Booth et al., 2013; Briggs Early et al., 2009; Casey et al., 2010; 

Kapur et al., 2008; Murrock et al., 2013; Nagelkerk et al., 2006; Rise et al., 2013; 

Wycherley et al., 2012). Stöd och uppmuntran var två huvudfaktorer som ansågs 

betydelsefulla i stödet ifrån vårdpersonalen (Briggs Early et al., 2009; Casey et al., 2010; 

Kapur et al., 2008; Nagelkerk et al., 2006; Rise et al., 2013; Wycherley et al., 2012). Casey 

et al. (2010) noterade att om det fanns en person som satt och tittade på patienterna som 

deltog i studien under en motionsaktivitet och uppmuntrade, underlättade det för 

patienterna att fullfölja aktiviteten. Detta stärks i en studie av Wycherley et al. (2012) där 

patienterna också deltog i ett motionsprogram där uppmuntran och hjälp med att lösa 

svårigheter var en viktig del i vårdpersonalens stöd. Kontinuerlig övervakning och att ha 

någon att rapportera till var en stor anledning till god följsamhet och lyckade resultat av 

programmet, och brist på detta gjorde det svårt med följsamheten efter programmet. 
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Kunskap 

 

Brist på kunskap och bristande förståelse var ett vanligt förekommande hinder för 

följsamhet till livsstilsförändringar (Booth et al., 2013; Kapur et al., 2008; Murrock et al., 

2013; Nagelkerk et al., 2006; Song et al., 2010; Vijan et al., 2004). Patienterna upplevde 

bristande förståelse och osäkerhet kring egenvård, exempelvis kost och motion, och det var 

ett stort problem. Detta trots att deltagarna fått någon form av information eller utbildning 

kring egenvård (Booth et al., 2013; Kapur et al., 2008; Murrock et al., 2013; Nagelkerk et 

al., 2006). Det framkom i många studier även ett behov av bättre egenvårdsutbildning 

(Booth et al., 2013; Kapur et al., 2008; Lawton et al., 2005; Murrock et al., 2013; 

Nagelkerk et al., 2006; Song et al., 2010). Vissa studier fann att deltagarna bland annat 

upplevde svårigheter med att ta till sig informationen och råden, vilket ledde till osäkerhet 

och att de önskade mer individuella råd och riktlinjer (Booth et al., 2013; Kapur et al., 

2008; Murrock et al., 2013; Nagelkerk et al., 2006; Vijan et al., 2004). Murrock et al. 

(2013) fann att många enbart hade allmän kunskap om egenvård och det fanns mycket 

missuppfattningar som patienterna fått höra från släktingar och vänner, information från 

lång tid tillbaka då utbildningen var mindre patientcentrerad och mindre fokuserad på 

egenvård. Det fanns ett behov av djupare förståelse om sjukdomen då patienterna inte 

förstod hur allvarlig sjukdomen är och hur effektivt livsstilsförändringar kan vara för att 

minska risken för allvarliga komplikationer. Booth et al. (2013) fann att några deltagare 

upplevde att de fått för lite eller ingen information alls om vad de skulle äta och inte äta, 

vilket gjorde att de åt för lite på grund av rädsla för att göra fel och gjorde förändringar 

själva som sedan visade sig vara dåliga. 

 

God kunskap om sjukdomen och livsstilsförändringarna visade sig öka chansen att göra 

livsstilsförändringar och öka följsamheten (Beverly et al., 2008; Rise et al., 2013; Song et 

al., 2010). Beverly et al. (2008) fick fram att flera deltagare själva sökte information från 

böcker, tidningar och internet vilket gjorde att de fick en annan förståelse om sjukdomen 

vilket förbättrade deras kosthållning. Det visade sig också att par där båda hade diabetes 

visade sig ha mer kunskap och förståelse om diabetes och där anledningen kunde vara att 

de pratade om sjukdomen tillsammans vilket resulterade i mindre svårigheter med 

följsamheten. Kapur et al. (2008) fann i intervjustudien att professionella råd som är lätta 

att förstå och praktisk, användbar information var viktiga faktorer som ökade följsamheten 

till kostråd. Det framkom att de som hade god följsamhet till kostförändringar fått mer råd 

om bra kostalternativ och tillagningsmetoder än de som inte följde rekommendationerna. 

Rise et al. (2013) fann dock att även om kunskap ökade möjligheten till en 

livsstilsförändring var det vissa som inte gjorde förändringar, dels på grund av att de blev 

mer osäkra och vissa ville inte men ansåg ändå att det var bra att ha den kunskap de fått om 

de ville göra förändringar i framtiden. 

 

Motivation 

 

Motivation var en faktor som deltagarna i flertalet studier tog upp som en faktor som hade 

stor påverkan. Brist på motivation var ett stort hinder när det gällde och göra 

livsstilsförändringar och följsamheten till förändringarna (Booth et al., 2013; Briggs Early 

et al., 2009; Casey et al., 2010; Murrock et al., 2013; Song et al., 2010; Kapur et al., 2008). 

De som följde råd och gjorde förändringar i sin livsstil kände sig motiverade och de som 

inte följde råden hade svårigheter med att implementera råden i sina liv, när de inte kände 
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sig motiverade och inte ville göra förändringar (Kapur et al., 2008). Trots att många 

patienter uttryckte att de var väl medvetna om att de måste ändra sin livsstil och kände till 

de långsiktiga konsekvenserna av en ohälsosam livsstil, gjorde de inga förändringar då 

motivationen inte fanns där (Booth et al., 2013; Casey et al., 2010; Song et al., 2010). För 

vissa var dock rädslan för komplikationer en faktor som ökade motivationen till att göra 

förändringar och ökade följsamheten till rekommenderade kost- eller motionsråd (Booth et 

al., 2013; Rise et al., 2013). Bristande resultat, som till exempel utebliven sänkning av 

blodglukos efter försök till livsstilsförändringar, minskade dock motivationen till att 

fortsätta (Booth et al., 2013). Om patienterna däremot visste att livsstilsförändringar 

kommer att få dem att må bättre eller om de efter förändring kände sig piggare, gick ner i 

vikt eller upplevde andra hälsofördelar ökade deras motivation (Briggs Early et al., 2009; 

Casey et al., 2010; Rise et al., 2013; Wycherley et al., 2012). Wycherley et al. (2012)  fann 

att de största orsakerna för deltagarna att delta i livsstilsprogrammet var viktminskning och 

förbättrad diabeteskontroll. Många patienter ansåg att det var relativt lätt att fullfölja 

programmet men när det avslutades och ingen övervakade dem längre var det svårt att hitta 

motivationen att fortsätta. I en studie av Booth et al. (2013) upplevde vissa patienter inga 

symtom av sin diabetes och hade därför ingen drivkraft att göra förändringar.  

 

Briggs Early et al. (2009) fann att det var effektivt att genomföra förändringar stegvis och 

sätta upp olika mål att uppnå. Att göra hälsosamma förändringar till en vana gjorde det 

lättare med följsamheten (Rise et al., 2013; Song et al., 2010). Att ta ansvar för sitt eget liv 

och hälsa framkom som en viktig faktor hos några patienter vilket gjorde 

livsstilsförändringarna lättare och de kände mer kontroll (Beverly et al., 2008; Rise et al., 

2013). Bhattacharya (2012) fann däremot i sin studie att majoriteten ansåg att Gud tog 

hand om och ansvarade för deras liv och denna tron på ödet minskade deras motivation att 

göra förändringar själva.  

 

Upplevelsen av bristande variation i kosten och små portioner var ett hinder som verkligen 

satte motivationen på prov då det gjorde att patienterna ofta kände sig hungriga, vilket i sin 

tur var ett hinder för många i följsamheten till kostråd (Beverly et al., 2008; Booth et al., 

2013; Vijan et al., 2004; Wycherley et al., 2012). Även sociala tillställningar, vid högtider 

eller när mat serverades utanför hemmet var en utmaning som gjorde det svårt att behålla 

motivation då frestelserna var stora (Booth et al., 2013; Briggs Early et al., 2009; Murrock 

et al., 2013; Vijan et al., 2004; Wycherley et al., 2012).  

 

Livssituation 

 

Faktorer såsom ekonomi, kultur och tid som förekommer i patienternas dagliga liv 

påverkade livsstilsförändringarna och följsamheten på olika sätt. 

 

Ekonomi  

Ekonomiska faktorer framkom som en avgörande faktor hos patienter med bristande 

ekonomiska resurser och detta påverkade livsstilsförändringar på ett negativt sätt. 

Hälsosam kost som patienterna blivit rekommenderade, som mer frukt och grönsaker, sågs 

som ett hinder till följsamhet på grund av den höga kostnaden i jämförelse med onyttigare 

mat (Murrock et al., 2013; Rendle et al., 2013; Vijan et al., 2004). Rendle et al. (2013) fann 

att det var orealistiskt för patienterna att köpa hälsosammare mat som oftast var dyrare 

utifrån deras finansiella situation då hyra och räkningar prioriterades högre. Snabbmat sågs 

som bekvämare och billigare medan vissa kompenserade och åt mindre portioner av 

onyttig mat istället för att köpa nyttigare. Nagelkerk et al. (2006) noterade att kostnaden för 
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exempelvis dietist och grupputbildning gjorde det svårt för patienter med låg inkomst och 

brist på försäkringsskydd att delta, vilket resulterade i ett hinder för följsamheten till 

livsstilsförändringar.  

 

Kultur 

Vissa artiklar beskrev kulturella faktorer som hinder (Bhattacharya, 2012; Booth et al., 

2013; Lawton et al., 2008; Song et al., 2010). Dessa artiklar beskrev att det uppfattades 

som ett hinder till livsstilsförändringar. Många patienter hade blivit tillsagda att deras 

kulturella mat inte var hälsosam vilket gjorde det svårt med kostförändringar då deras kost 

var vanligt förekommande vid sociala tillställningar med familjen och religiösa 

tillställningar (Bhattacharya, 2012; Lawton et al., 2008). Vissa som fått kostråd upplevde 

vårdpersonalen som okänsliga och respektlösa till deras kultur och matpreferenser 

(Bhattacharya, 2012; Lawton et al., 2008). Lawton et al. (2008) intervjuade patienter i 

Storbritannien med pakistanskt och indiskt ursprung där sydasiatisk mat var en stor del av 

deras liv. Alla patienter hade kunskap om att kostförändringar var viktiga för 

diabeteskontrollen men var antingen ovilliga eller hade svårt att förändra kosten. Maten 

hade en symbolisk och social roll som de identifierades med och de ansåg att de skulle må 

dåligt om de inte fick äta sin vanliga kost som de ätit i hela sina liv. Kostförändringar 

upplevdes svårast för männen då de inte förberedde eller lagade maten. Briggs Early et al. 

(2009) fann att för latinamerikaner hjälpte deras religiösa tro dem i följsamheten till 

livsstilsförändringar då de diskuterade diabetes i kyrkan, vilket fick dem att tro att Gud vill 

att de ska lyckas. 

 

Tid 

Många upplevde det svårt att få ihop träning eller kostförändringar med familjeliv, jobb 

och andra aktiviteter (Casey et al., 2010; Murrock et al., 2013; Rendle et al., 2013). Det 

ansågs ta mycket tid att planera och tillaga hälsosam mat och det blev mycket lättare att 

köpa snabbmat (Rendle et al., 2013). Casey et al. (2010) fann att många tyckte det var svårt 

att få ihop allting på grund av tidsbrist, men det framkom också att patienterna reflekterade 

kring att de satte hälsan i andra hand. Deltagandet i hälsoprogrammet hade dock fått en del 

patienter att bli tvungna att organisera familjeliv och jobb för att kunna delta i programmet, 

men många gav upp efter programmets slut då det blev för stressigt för dem att hinna med 

allt.  

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet var att belysa vilka faktorer som påverkar följsamheten till livsstilsförändringar och 

en litteraturöversikt valdes som metod då det enligt Polit och Beck (2012) innebär en 

kritisk sammanfattning av forskning inom ett visst område som innefattar att summera och 

kritiskt utvärdera den kunskapsnivån som finns just nu. En intervjustudie övervägdes men 

att sammanställa vetenskaplig forskning bedömdes ha ett högre värde och bättre kvalitet 

för klinisk relevans. Forsberg och Wengström (2013) beskriver också att det finns ett 

behov av att göra sammanställningar av aktuell forskning. De skriver också att det krävs 

upprepade resultat i flera studier för att uppnå tillräcklig bevisning och att tillräckligt antal 

studier med bra kvalitet finns för att kunna göra slutsatser. Därför undersöktes underlaget 

av artiklar och det bedömdes som ett relevant ämne där det fanns en bred kunskapsbas. 
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Artiklar söktes ur databaserna PubMed och Cinahl, vilka bedömdes som relevanta 

databaser för ämnet. Sökningen skedde med hjälp av MeSH-termer och Cinahl Headings 

och hjälp togs av bibliotekarie på Sophiahemmet Högskolas bibliotek för att få sökningen 

inom området så optimal som möjligt. Sökningar gjordes med hjälp av olika 

ordkombinationer för att hitta så mycket relevant forskning som möjligt, dock återkom 

samma artiklar flera gånger. Endast faktorer ur patienters perspektiv valdes att tas med då 

det var deras perspektiv författaren ville lyfta fram eftersom det är dem som ska utföra 

livsstilsförändringar. Eventuellt hade andra faktorer kommit fram om även vårdpersonalens 

perspektiv inkluderats. 15 artiklar som bedömdes relevanta utifrån syftet och 

frågeställningarna inkluderades i sökningarna, eventuellt hade ytterligare artiklar 

tillkommit om fritextsökningar hade genomförts men författaren bedömde att det var 

tillräckligt med träffar efter sökning med MeSH-termer och Cinahl Headings.  

 

Forskning är en färskvara, därför var målet att inkludera artiklar publicerade mellan 2004-

2014. Dock kan det hända mycket på tio år men av de artiklar som inkluderades var 

övervägande artiklar publicerade de senaste fem åren vilket stärker litteruröversiktens 

resultatet. Forskning från flera olika länder har inkluderats i form av artiklar från USA, 

England, Kanada, Indien, Skottland, Norge, Sydkorea och Australien. Detta ger en ökad 

bredd men det kan också göra att det blir svårare att generalisera då länder bland annat har 

olika typer av sjukvårdssystem och kultur som kan har en påverkan på 

livsstilsförändringar. 

 

Många artiklar exkluderades redan vid läsning av artiklarnas titlar vilket kan ha medfört att 

relevant forskning kan ha missats, dock säger titlarna mycket om innehållet och vid minsta 

osäkerhet om artikeln skulle exkluderas eller inte gick den vidare till läsning av abstractet. 

Alla artiklar som inkluderades kvalitetsgranskades utifrån ett bedömningsunderlag 

modifierad av Berg et al. (1999) och Willman et al. (2011) där endast artiklar med 

medelhög eller hög kvalitet inkluderades. I åtanke ska dock tas att risk för feltolkning i 

graderingen av kvalitetsnivå kan förekomma. Samtliga inkluderade artiklar var skrivna på 

engelska vilket inte är författarens modersmål. Då artiklarna har lästs igenom flertalet 

gånger och lexikon har använts vid behov, såg författaren inga svårigheter med förståelsen 

av artiklarna. 

 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar kunde inkluderas i enlighet med Forsberg och 

Wengströms (2013) rekommendation. Alla artiklar utom en var kvalitativa där syftet enligt 

Forsberg och Wengström (2013) är att beskriva, förstå och tolka. Att författarna till 

artiklarna har gjort mer eller mindre tolkningar kan tas i åtanke då resultatet delvis kan ha 

speglat deras erfarenheter. Trots detta ansågs kvalitativa artiklar vara mest betydelsefulla 

för att utifrån patienters perspektiv svara på och få förståelse för vilka faktorer som 

påverkar följsamheten till livsstilsförändringar. 

 

Resultatdiskussion 

 

I resultatet har flera viktiga faktorer som påverkar följsamhet till behandling framkommit. 

Det var svårt att utifrån artiklarna skilja på faktorer som påverkar följsamhet till 

livsstilsförändringar, och faktorer som påverkar till en livsstilsförändring vilket gjorde att 

dessa beskrevs tillsammans istället för var för sig. Socialt stöd, kunskap, motivation och 

livssituation var de fyra huvudfaktorerna som framkom. 
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Stöd från familj, vänner och vårdpersonal var avgörande faktorer för patienterna för att 

kunna göra livsstilsförändringar och följsamheten till dessa (Beverly et al., 2008; 

Bhattacharya, 2012; Booth et al., 2012; Briggs Early et al., 2009; Casey et al., 2010; Kapur 

et al., 2008; Murrock et al., 2013; Nagelkerk et al., 2006; Peel et al., 2005; Rise et al., 

2013; Song et al., 2010; Vijan et al., 2004; Wycherley et al., 2012). Detta styrks av 

Lindberg (2009) som skriver att speciellt stöd från närstående har en positiv effekt på 

hälsan och individen klarar påfrestningar bättre då det egna ansvaret för egenvården ibland 

kan vara jobbigt för en person med typ 2-diabetes. Vikten av stöd från närstående framkom 

i studien av Murrock et al. (2013) där kvinnorna redan hade stöd från vårdpersonal, men 

även hade ett stort behov av stöd från familjemedlemmar för att underlätta följsamheten till 

livsstilsförändringar. Orem (2001) diskuterar att det ibland finns behov av att hjälpa 

patienten genom stöttning till att bli självständig i sin egenvård, och vid problem under 

förändringen även kunna hjälpa till att stötta patienten till att åter blir självständig. Stöd 

från andra beskriver Granbom (1998) som innebär att samverka tillsammans med någon 

som ger styrka till att klara av hinder på vägen vilket gör att beslutsamheten vid 

livsstilsförändringar stärks. Detta kan vara en anledning till att exempelvis utbildning i 

grupp, där patienterna kan stötta varandra, är rekommendationer från Socialstyrelsen 

(2015) samt att det visat sig ha en bättre effekt på blodsockret än individuell utbildning 

enligt SBU (2009). Studierna i resultatet som påvisade vikten av socialt stöd framkom 

genom intervjuer av patienter, både individuellt och i fokusgrupper, och studierna är 

utförda i olika länder. Trots detta visade det sig att stöd och stöttning är en stor och 

betydelsefull faktor för följsamhet. Därmed är det viktigt att involvera anhöriga i 

diabetesvården då de också påverkas av patientens sjukdom och livsstilsförändringar, samt 

är en viktig del i patienternas liv. Att familjemedlemmar är intresserade och påverkas när 

en anhörig har diabetes visades i en studie av White, Smith och O’Dowd (2007) där 

familjer intervjuades i fokusgrupper, och det framkom att anhöriga var mer oroliga och 

tyckte att sjukdomen hade en större påverkan i det dagliga livet än vad personen med typ 

2-diabetes själv upplevde. Dessa resultat styrker vikten av att involvera anhöriga i 

behandlingen. Detta även då det i resultatet visade sig att anhöriga kunde upplevas som ett 

hinder (Beverly et al., 2008; Booth et al., 2013; Kapur et al., 2008). Anhöriga vill oftast 

hjälpa till men ibland kan det bli för mycket, där Lindberg (2009) tar upp att närstående 

ofta har mycket synpunkter på hur den anhörige borde sköta sin egenvård vilket kan vara 

jobbigt för den personen. Detta var något som även upplevdes av patienter i resultatet 

(Beverly et al. (2008). I vissa studier framgick det att anhöriga deltog i utbildningar 

tillsammans med patienten vilket då upplevdes som positivt, och underlättade följsamheten 

(Nagelkerk et al., 2006; Rise et al., 2013; Song et al., 2010). Detta är viktigt att tänka på i 

omvårdnadsarbetet. 

 

Bristande kunskap och bristande förståelse var ett stort problem som framkom i resultatet 

och som påverkade följsamheten till livsstilsförändringar negativt (Booth et al., 2013; 

Kapur et al., 2008; Murrock et al., 2013; Nagelkerk et al., 2006; Song et al., 2010; Vijan et 

al., 2004). Funnell och Andersson (2004) beskriver att tillräcklig information och kunskap 

är ett måste för att kunna ta ansvar för sin egenvård. Socialstyrelsen (2015) beskriver att 

det är viktigt att personen som ger utbildning har god kunskap om ämnet men även goda 

pedagogiska kunskaper för att kunna lära ut på bästa sätt. I ett flertal studier i resultatet 

upplevde patienterna en bristande utbildning då osäkerhet och förvirring uttrycktes hos 

patienterna trots att de fått någon form av utbildning (Booth et al., 2013; Kapur et al., 2008; 

Murrock et al., 2013; Nagelkerk et al., 2006). Här är det viktigt att som sjuksköterska har 

kontinuerlig utbildning med patienten, för trots att information har getts är det viktigt att 

upprepa för att kunskapen ska kunna implementeras i det dagliga livet. Murrock et al. 
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(2013) fann att patienterna endast hade allmän kunskap om sjukdomen, bristande 

kunskaper om hur allvarlig diabetes är och hur effektivt livsstilsförändringar kan minska 

riskerna för komplikationer. Orem (2001) belyser att om patienten saknar kunskap eller har 

bristande sjukdomsinsikt kan det leda till bristande följsamhet till egenvård. Jallinoja et. al, 

(2007) fann i sin studie att sjuksköterskorna upplevde en ovilja hos patienterna att förändra 

sin livsstil. En tolkning av detta kan göras, finns okunskap gällande allvaret i sjukdomen 

och patienten inte vet på vilket sätt denne kan förändra sin livsstil för att må bättre, är det 

självklart att det kan leda till en ovilja att göra livsstilsförändringar. Granbom (1998) 

skriver att fördelarna som kan uppstå efter att ha uppnått ett behandlingsmål ska vara 

självklara för patienten för att motivation till förändring ska finnas. Att som sjuksköterska 

ta upp positiva följder av olika livsstilsförändringar är en viktig del i omvårdnaden. Enligt 

Kirkevold (2008) och hennes analys av Orems omvårdnadsteori krävs det kunskap och 

praktiska färdigheter för att veta sitt behov av egenvård och planera den egenvården som 

krävs. Det visades också i en studie av Kapur et al. (2008) att praktiskt användbar 

information, som tillagningsmetoder och råd om bra kostalternativ, var viktig kunskap som 

visade sig öka följsamheten till kostförändringar. Att sjuksköterskan ser till varje individ 

och deras livssituation och utefter det utbildar patienten känns som ett behov som finns hos 

patienterna i artiklarna, och i enlighet med SBU (2009) att stärka patientens self-efficacy, 

tilltron till den egna förmågan att klara en viss uppgift, som är en viktig del för 

följsamheten. Tror patienten inte på sin egen förmåga att kunna klara av att göra 

livsstilsförändringar tror författaren att det blir omöjligt att följa kost- och motionsråd. 

 

Det framkom i resultatet att om motivation inte fanns gjorde patienterna inga 

livsstilsförändringar trots att de visste att de behövde göra det (Booth et al., 2013; Casey et 

al., 2010; Song et al., 2010). Många upplevde motivation av att de visste att förändringar 

skulle leda till olika positiva konsekvenser (Briggs Early et al., 2009; Casey et al., 2010; 

Rise et al., 2013; Wycherley et al., 2012). Motivation måste enligt Granbom (1998) 

komma inifrån personen av egen fri vilja för att vara stark och bestående, där även målet 

med handlingen är viktig annars kan motivationen bli kortsiktig. Sjuksköterskan kan enligt 

Funnel och Andersson (2003) inte tvinga patienten att göra livsstilsförändringar utan kan 

hjälpa patienten med vägledning, information och stöd. Inom empowermentbaserad 

omvårdnad vet patienten vad de vill och kan förändra, samt vilket stöd de behöver av 

sjuksköterskan. Detta är viktigt att tänka på som sjuksköterska, då sjuksköterskan gärna 

vill hjälpa patienten och gör allt hon kan för att en förändring ska ske vilket kan ge en 

känsla av misslyckande även hos sjuksköterskan om patienten sedan inte gör någon 

förändring. Men inom empowermentbaserat lärande lyfts vikten av att patienten är 

ansvarig för sin egenvård. Ta eget ansvar för sitt liv och hälsa framkom som en positiv och 

viktig faktor hos några patienter i resultatet vilket gjorde livsstilsförändringarna lättare och 

de kände mer kontroll över situationen (Beverly et al., 2008; Rise et al., 2013). En 

motiverad patient inser att han eller hon måste vara aktiv för att klara svårigheter 

(Granbom, 1998). Det kan också vara så som Granbom (1998) skriver, att patienten kan ha 

blivit motiverad och en inre förändring har gjorts innan en yttre förändring kommer gång. 

Wycherley et al. (2012)  fann att följsamheten till livsstilsförändringar var svårt då 

motivationen var svår att hitta för många efter livsstilsprogrammet. Detta beskriver också 

Amsberg och Anderbro (2012) som tar upp stöd i form av kognitiv beteendeterapi, där de 

framhåller att det svåra inte är att göra en förändring utan bibehålla den, där en lösning kan 

vara att göra upp en handlingsplan gällande vilka svårigheter som kan uppkomma och hur 

dessa ska hanteras. Här tror författaren att det är viktigt att ha tätare kontakt och träffar 

med patienten för att bibehålla motivationen. Enligt författarens erfarenhet är ett 

telefonsamtal, där sjuksköterskan frågar hur det går och om det uppkommit några 
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svårigheter, väldigt uppskattat och oftast tillräckligt för att patienten ska känna att det finns 

någon som bryr sig och betydelsefullheten av att ha någon att rapportera till visades även i 

resultatet. Detta styrks också i en studie av Nesari, Zakerimighadam, Rajab, Bassampour 

och Faghihzadeh (2010) där det framkommit att telefonsamtal ifrån en sjuksköterska först 

två gånger i veckan första månaden och sedan en gång i veckan i två månader för 

uppföljning ökade följsamheten till egenvård som bland annat kostråd och motion. Det 

framkom signifikant skillnad mellan kontrollgrupp och experimentgrupp. Kirkevold (2008) 

beskriver utifrån Orems omvårdnadsteori att människan generellt har förmågan och 

motivationen som krävs för egenvård, men ibland överstiger egenvårdskraven personens 

förmåga att utföra egenvårdshandlingar och då anser författaren att behovet av tätare 

kontakter med sjuksköterska kan hjälpa patienten att hitta tillbaka till självständigheten i 

sin egenvård. 

 

Hos patienter med sämre inkomst och sämre socioekonomisk status spelade den 

ekonomiska faktorn en stor roll och upplevdes som ett hinder till följsamhet till 

livsstilsförändringar (Murrock et al., 2013; Rendle et al., 2013; Vijan et al., 2004). Detta 

har även forskats på och en studie av Sacerdote et al. (2012) visade att personer med låg 

utbildningsnivå och låg inkomst var mindre fysiskt aktiva och överviktiga i större 

utsträckning jämfört med personer med hög socioekonomisk status. Fysisk aktivitet 

behöver inte kosta något, vilket gör att det kan föreligga brist på kunskap av betydelsen av 

fysisk aktivitet och hälsosam kost för blodsockret och hälsan. Det kan också vara den 

ekonomiska situationen som stressar och oroar dessa patienter att deras hälsa inte blir 

prioriterad. Nagelkerk et al. (2006) styrker denna hypotes då det framkom att kostnaden för 

att träffa en dietist och delta i grupputbildning gjorde att patienter med låg inkomst inte 

kunde delta. Dessa patienter gick då miste om mycket värdefull kunskap. Här finns en 

geografisk skillnad då sjukvårdssystemet ser olika ut i olika länder och kostnaden för 

sjukvård varierar. Personligheten har säkert också en påverkan, där personer som har hög 

utbildning i större utsträckning kan ha ett inre driv som speglar sig i hela livssituationen, 

medan andra personer inte har det drivet inom sig som krävs för utbildning och 

livsstilsförändringar. I resultatet framkom att framförallt kostnaden för hälsosam mat var 

för dyr för patienterna och detta kompenserades med mindre portioner i form av onyttig 

mat (Rendle et al., 2013). Detta är ett stort problem då kosten är en oerhört viktig del i 

diabetesbehandlingen vilket beskrivs i bakgrunden. Detta är en svår utmaning för 

sjuksköterskan men det är viktigt att utgå ifrån varje individ, kanske ta hjälp av en dietist 

som kan lära patienten handla hälsosam kost på ett ekonomiskt sätt, ge råd att handla frukt 

och grönt efter säsong, samt hjälpa patienten att se över prioriteringar och stötta i små 

livsstilsförändringar.   

 

Kulturella faktorer framkom i resultatet som ett hinder till och följsamhet av 

livsstilsförändringar (Bhattacharya, 2012; Booth et al., 2013; Lawton et al., 2008; Song et 

al., 2010). Vissa som fått kostråd upplevde vårdpersonalen som okänsliga och respektlösa 

gentemot deras kultur och matpreferenser (Bhattacharya, 2012; Lawton et al., 2008). Här 

är det extra viktigt att som sjuksköterska utgå ifrån varje individ och få kunskap om deras 

erfarenheter och syn på bland annat kost och motion för att få en ökad förståelse, vilket 

författaren anser är betydelsefullt oberoende vilken kultur patienten har. Saleh Stattin och 

Wändell (2012) skriver att patientens bild av hälsa kan vara annorlunda än sjuksköterskans 

vad gäller värderingar och övertygelsen att den kunskap som sjuksköterskan har är den 

enda rätta, utan patienten kan ha annan kunskap som är rätt för den personen. Dock är det 

som Orem (2001) tar upp, att egenvård ska göras för patientens egen skull för att må bra 

fysiskt och psykiskt. Religion, livssyn och erfarenheter påverkar hur en person uppfattar 
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hälsa och sjukdom (Glans & Shaat, 2009). Lawton et al. (2008) fann i resultatet att maten 

hade en symbolisk och social roll som de identifierades med och inte ville utesluta den kost 

de ätit hela sina liv. Detta är förståeligt och här anser författaren att det är avgörande att 

utgå från patientens livssituation och tillsammans komma fram till lösningar och små 

förändringar som passar utifrån kulturen så att patienten inte ska behöva känna att 

vårdpersonalen är respektlösa. Saleh Stattin och Wändell (2009) beskriver att det inte ska 

fokuseras så mycket på patientens kulturella bakgrund att de individuella skillnaderna 

glöms bort, vilket sammanfattar författarens tankar på ett bra sätt. Det är av stor vikt att 

alltid utgå ifrån den unika individen oberoende av kultur men samtidigt ha kunskap och 

förståelse om olika kulturer. 

 

Svårigheter med att få ihop livsstilsförändringar med jobb och familjeliv är tidskrävande 

och var svårt för patienterna i artiklarna (Casey et al., 2010; Murrock et al., 2013; Rendle 

et al., 2013). Det krävs tid och planering för att göra livsstilsförändringar och för att 

bibehålla dessa, att planera veckans måltider och inköp kan vara något som kan underlätta. 

Viktigast är dock att stötta patienten att ta ansvar för sin sjukdom och att prioritera sin 

hälsa. Detta då livsstilsförändringar som förändringar i kost och motionsvanor är oerhört 

betydelsefullt i behandlingen av typ 2-diabetes, för att förbättra blodsockret och minska 

risken för komplikationer. 

 

Slutsats 

 

Socialt stöd, kunskap, motivation och patientens livssituation var faktorer som upplevdes 

som betydelsefulla utifrån patientens perspektiv. Dessa faktorer utgjorde antingen hinder 

till livsstilsförändringar eller underlättade förändringarna. Diabetes är en livslång sjukdom 

där patienten möter många utmaningar där stöd från familj, vänner och vårdpersonal är 

oerhört viktigt för att klara av dessa. Sjuksköterskan har en central roll i 

diabetesbehandlingen och behöver ge stöd och tillräcklig kunskap. Att utgå ifrån varje 

individ och utifrån det stötta till livsstilsförändringar genom att utgå från patientens 

kunskapsbehov, motivation, kultur och livssituation för att på så sätt öka följsamheten till 

livsstilsförändringar är avgörande.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Typ 2-diabetes ökar kraftigt i hela världen och sjuksköterskor möter dessa personer i olika 

sammanhang i vården. Denna översikt av kunskapsläget ger sjuksköterskor som arbetar 

med personer med typ 2-diabetes ökad kunskap om vilka faktorer som påverkar till 

livsstilsförändringar. Detta kan vara en hjälp i arbetet med dessa patienter att utgå ifrån och 

arbeta med dessa faktorer tillsammans med patienten för att kunna stötta och underlätta 

livsstilsförändringar. Livsstilsförändringar är ett område som även Socialstyrelsen (2015) 

lyfter fram i de nationella riktlinjerna för diabetesvården. 

 

Fortsatt forskning 

 

Det skulle vara intressant att studera och jämföra vilka faktorer som påverkar följsamheten 

hos patienter med typ 2-diabetes utifrån sjuksköterskans och patientens perspektiv. Finns 

det olika uppfattningar om vilka faktorer som påverkar, vilket isåfall kan försvåra arbetet 

med att hjälpa patienten till livsstilsförändringar. Det skulle också vara intressant att 
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studera om det finns skillnader i faktorer som påverkar beslut till livsstilsförändringar och 

följsamhet till livsstilsförändringar för att kunna stötta patienten på olika sätt beroende på i 

vilket stadie av förändring han eller hon befinner sig. Detta också då det var svårt att 

urskilja i denna litteraturöversikt och det har framkommit i litteraturen att det finns 

skillnader i att göra en livsstilsförändring och sedan bibehålla denna. 
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Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Författare 

År 

Land 
 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat              Kvalitet  

  Typ 

Beverly, E. A., 

Miller, C. K., & 

Wray, L. A 

 

2008 

USA 

Spousal support and food-

related behavior change in 

middle-aged and older 

adults living with type 2 

diabetes.  
 

Syftet med denna studie 

var att fastställa hur 

aspekterna av 

äktenskapet påverkar i 

beteendeförändringar, 

speciellt följsamhet till 

en hälsosam 

kosthållning. 
 

Kvalitativ studie. Intervjuer med 

fokusgrupper. 30 par deltog i 

fokusgrupper med 5-10 deltagare 

i varje grupp. 
 

n=60 

(0) 

5 huvudteman framkom relaterat till följsamhet till 

kost. Deltagarna upplevde att det var svårt att följa 

de rekommenderade kostråden samt 

portionsstorlek. Framförallt kvinnorna upplevde 

bristande stöd. Det framkom också att männen 

upplevde bristande kontroll i deras egna 

kostförändringar då hustrun var ansvarig för 

matlagning. Vissa deltagare upplevde att ta eget 

ansvar för sitt liv var betydelsefullt och 

underlättade livsstilsförändringar. Även kunskap 

och socialt stöd visade sig vara betydande för 

följsamheten till en hälsosam kosthållning. 

I 

K 

Bhattacharya, G 

 

2012 

USA 

Psychosocial Impacts of 

Type 2 Diabetes Self-

Management 

in a Rural African-

American Population. 

Syftet var att förstå afro-

amerikaner med typ 2-

diabetes och deras 

egenvård i dess egna 

socio-kulturella kontext 

och identifiera kulturellt 

relevanta sätt att 

förespråka egenvård vid 

typ 2-diabetes i afro-

amerikanska samhällen. 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer med 

afro amerikanska män och 

kvinnor över 25 år. 

n=31 

      (0) 

Det framkom att de flesta deltagarna kände tvivel 

till sin egen förmåga att göra livsstilsförändringar 

enligt de riktlinjer de fått. De flesta kvinnorna 

upplevde familjens stöd som betydelsefullt medan 

många män kände sig ensamma i sina försök till 

livsstilsförändringar och kände sig oroliga för att 

familjen skulle uppleva de som en börda på grund 

av sin sjukdom. Stöd från familjen innebar för 

deltagarna bland annat att få hjälp med förberedelse 

av mat. De flesta hade en tro på att Gud tog hand 

om och ansvarade för deras liv vilket minskade 

deras motivation att göra förändringar själva. 

I 

         K 

Booth, A. O., 

Lowis, C., Dean, 

M., Hunter, S. 

J.,& McKinley, 

M. C 

 

2013 

England 

Diet and physical activity 

in the 

self-management of type 2 

diabetes: 

barriers and facilitators 

identified by 

patients and health 

professionals 

Syftet var att utforska 

synen på egenvård 

gällande kost och motion 

hos individer som 

nyligen blivit 

diagnostiserade med typ 

2- diabetes, samt att 

jämföra dessa synsätt 

med 

Kvalitativ studie. Intervjuer i 

fokusgrupper med patienter som 

diagnostiserats med typ 2- 

diabetes under de två senaste 

åren och semistrukturerade 

intervjuer med 

sjukvårdspersonal. 

n=16 

      n=7 

      (0) 

Hinder till livsstilsförändringar var det som 

deltagarna diskuterade mest. Det framkom att 

patienterna upplevde kostförändringar som svårt då 

de upplevde att de måste ge upp sin vanliga goda 

mat och äta mat de inte tyckte om. Det var också ett 

hinder när familjen inte åt samma mat som 

patienten. Brist på kunskap och förståelse kring 

kost upplevdes också som hinder. Vissa upplevde 

att de hade fått lite eller ingen information om kost. 

I 

        K 
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sjukvårdspersonalens. Även bristande motivation var ett stort hinder. 

Kroppsliga besvär dåligt väder var bland annat 

hinder för att utföra fysisk aktivitet. Känna sig 

friskare och socialt stöd framkom som viktiga 

förutsättningar för livsstilsförändringar. 

Briggs Early, K., 

Armstrong 

Shultz, J., & 

Corbett, C 

 

2009 

USA 

Assessing Diabetes 

Dietary Goals 

and Self-Management 

Based on In-Depth 

Interviews With Latino 

and Caucasian 

Clients With Type 2 

Diabetes 

Det första syftet med 

studien var att undersöka 

kostbeteenden hos 

latinamerikaner för att 

uppnå egenvårdsmål vid 

diabetes, och göra 

jämförelser med 

kaukasiska respondenter. 

 

Kvalitativ intervju med 

semistrukturerade intervjuer. 

n=18 

      (3) 

Socialt stöd framkom av deltagarna som viktigt för 

att göra livsstilsförändringar. Att göra förändringar 

gradvis framkom som betydelsefullt. Viljan att 

känna sig hälsosam var en aspekt som påverkade 

följsamheten positivt. 

För latinamerikaner framkom att deras religiösa tro 

hjälpte de att öka följsamheten till 

livsstilsförändringar. Bristande vilestyrka särskilt 

när deltagarna åt utanför hemmet var ett hinder när 

det gällde följsamheten till kostplanen. 

I 

         K 

Casey, D., De 

Cvita, M., & 

Dasgupta, K 

 

2010 

Canada 

Understanding physical 

activity facilitators and 

barriers during and 

following a supervised 

exercise programme in 

Type 2 diabetes: a 

qualitative study.  

Syftet var att utvärdera 

hinder och 

förutsättningar gällande 

deltagande i ett 

övervakat 

träningsprogram, och 

följsamhet gentemot 

träning efter 

träningsprogrammets 

slut. 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade intervjuer i 3 

fokusgrupper. 

n=16 

      (2) 

Motivation var svårt för deltagarna att upprätthålla 

både under och efter träningsprogrammet.  Det 

framkom också att stöd under träningsprogrammet 

upplevdes som väldigt viktigt för deltagarna för att 

kunna fullfölja programmet. Kroppsliga besvär var 

ett hinder för vissa deltagare för att kunna delta i 

den fysiska aktiviteten. Vädret påverkade också 

följsamheten till fysisk aktivitet. Deltagarna 

upplevde även svårigheter med att får ihop arbete 

och familjeliv och samtidigt göra 

livsstilsförädrningar. 

I 

         K 

Kapur, K., 

Kapur, A., 

Ramachandran, 

S., Mohan, V., 

Aravind, S. R., 

Badgandi, M., & 

Srishyla, M. V 

 

2008 

Indien 
 

Barriers to Changing 

Dietary Behavior 

Syftet med studien var 

att förstå uppfattningar, 

attityder och vanor, såväl 

som faktorer som ökar 

eller minskar 

följsamheten till 

o kostråd. 

Kvalitativ studie med strukturerat 

frågeformulär.   

n=350 

      (8) 

Många faktorer framkom, både patient- och 

vårdpersonalrelaterade som påverkade utfallet av 

kostråd. Patientrelaterade faktorer var livsstil, 

hälsomedvetenhet, familjestöd och 

diabetesduration. Vårdpersonalsrelaterade faktorer 

var bland annat vikten av professionella råd som är 

lätta för patienterna att förstå. Det framkom att 

deltagarna som hade god följsamhet till 

kostförändringar att fått mer råd om bra 

kostalternativ och tillagningsmetoder än de som 

inte följde rekommendationerna 

        II 

        K 
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Lawton, J., 

Ahmad, N., 

Hanna, L., 

Douglas, M., 

Bains, H., 

Hallowell, N  

 

2008 

Skottland 

‘We should change 

ourselves, but we can’t’: 

accounts of food and 

eating 

practices amongst British 

Pakistanis and Indians 

with type 2 diabetes 

Syftet var att studera 

mat- och kostvanor 

utifrån perspektivet från 

pakistanier och indier 

med typ 2 diabetes. 

Deras uppfattningar om 

hinder och 

förutsättningar gällande 

kostomläggningar. 

Kvalitativ studie. Intervjuer på 

deltagarnas modersmål. 

n=32 

      (0) 

Deltagarna upplevde det svårt att avstå från sin 

traditionella asiatiska mat trots att de visste att den 

maten inte var bra. De beskriver sin mat som en 

väldigt viktig del i livet och upplevde att de inte 

skulle mår bra utan.  Religiösa och sociala 

sammanhang påverkade och var en stor del av livet 

och maten hade en symbolisk och social roll. 

Många försökte minskar ner på kosten och männen 

upplevde det svårt med kostråden då de hade 

mindre insyn i matlagningen. 

I 

        K 

Murrock, C. J., 

Taylor, E., & 

Marino, D 

 

2013 

USA 

Dietary Challenges of 

Managing Type 2 

Diabetes in African-

American Women 

Syftet var att utforska 

utmaningarna med 

kosthållningen hos 

afroamerikanska kvinnor 

med typ 2-diabetes.  

Kvalitativ studie. Intervjuer med 

4 fokusgrupper 

n=24 

    (9) 

Det framkom att deltagarna tyckte det var svårt 

med kostförändringar och hade behov av mer 

individualiserade kostråd. Behovet av socialt stöd 

var stort för att kunna utföra och bibehålla 

kostförändringar. Brist på kunskap och 

missuppfattningar var ett hinder för följsamhet. 

Kostnad för hälsosam mat och tidsbrist framkom 

också som hinder. 

I 

K 

Nagelkerk, J., 

Reick, K., & 

Meengs, L 

 

2006 

USA 

 

Perceived barriers and 

effective strategies to 

diabetes self-management 

Syftet var att beskriva 

upplevda hinder och 

effektiva strategier för 

egenvård hos vuxna med 

typ 2-diabetes på 

landsbygden. 

 

Kvalitativ studie. Intervjuer med 

tre fokusgrupper med 6-12 

deltagare i varje. 

n=24     

(2) 

Det framkom att det vanligaste hindret var brist på 

kunskap och förståelse om kostråden och 

sjukdomsprogression trots följsamhet. Kostnad för 

dietist och grupputbildning gjorde det svårt för 

patienter med låg inkomst och brist på 

försäkringsskydd att delta. Strategier som framkom 

var samarbetet med vårdpersonal, bibehålla en 

positiv attityd och socialt stöd. 

        I 

K 

Peel, E., Parry, 

O., Douglas, M., 

& Lawton, J 

 

2005 

Skottland 

 

Taking the Biscuit? A 

Discursive Approach to 

Managing Diet in 

Type 2 Diabetes 

Syftet var att undersöka 

hur personer med 

nyligen diagnostiserad 

typ 2-diabetes hanterar 

sin kost. Hur kvinnor 

och män diskuterar om 

hur de sköter sin kost, 

med särskilt fokus på 

misslyckanden att följa 

de föreskrivna 

hälsosamma kostråden. 

Kvalitativ studie. Två intervjuer 

vid två olika tillfällen med sex 

månaders mellanrum hemma hos 

deltagarna.  

n=40 

(2) 

Kvinnorna i studien upplevde mer ansvar för kosten 

som familjen äter vilket kunde skapa konflikter om 

inte den hälsosamma maten passade alla. Männen 

var mer beroende av sin partner för att upprätthålla 

sin kosthållning då de inte var lika involverade i 

matlagningen. De ansåg i högre utsträckning att 

deras kosthållning fick hela familjen att äta 

hälsosammare. Männen upplevde stöd från sina 

fruar då de lagade mat med kvinnorna upplevde allt 

ansvar för maten som stressande vilket försvårade 

följsamheten. 

        II 

K 
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Rendle, K. A. S, 

May, S. G., Uy. 

V., Tietbohl, C. 

K., Mangione, C. 

M., & Frosch, D. 

L 

2013 

USA 

Persistent Barriers and 

Strategic Practices-  

Why (Asking About) the 

Everyday Matters in 

Diabetes Care 

Syftet med denna studie 

var att utforska 

vardagliga hinder, och 

vanor, hos 

diabetespatienter med 

låg inkomst. 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade intervjuer. 

n=20 

(0) 

Deltagarna upplevde det svårt och orealistiskt att 

äta hälsosam mat då det oftast är dyrare och ett stort 

hinder för deltagarna var brist på pengar. Brist på 

pengar gjorde att de kände sig stressade och 

oroliga. Tid och frestelse av ohälsosam mat var 

också ett stort hinder i deras vardag. Deltagarnas 

strategi var oftast att minskar kostintaget istället för 

att ändra innehållet. 

         I  

        K 

Rise, M. B., 

Pellerud, A., 

Rygg, L. Ø., & 

Steinsbekk, A 

 

2013 

Norge 
 

Making and Maintaining 

Lifestyle Changes after 

Participating in Group 

Based Type 2 Diabetes 

Self- 

Management Educations: 

A Qualitative Study 

Syftet med denna studie 

var att undersöka hur 

deltagarna genomför och 

upprätthåller 

livsstilsförändringar efter 

deltagande i 

gruppbaserad utbildning 

i egenvård för personer 

med typ 2-diabetes. 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade intervjuer 

enskilt eller i fokusgrupper med 

deltagare som deltagit i 

grupputbildningar. 

n=23 

    (0) 

Kunskap framkom som en viktig del för att kunna 

utföra livsstilsförändringar. Tre faktorer framkom 

som påverkade om livsstilsförändringar tillämpades 

eller inte: Erhålla ny kunskap, ta ansvar för 

diabetesvården och får bekräftelse att redan gjorda 

livsstilsförändringar är positiva. Stöd från andra, 

uppleva effekter av en förändring, rädsla för 

komplikationer och göra förändringen till en vana 

ökade förutsättningarna att kunna bibehålla 

livsstilsförändringar. 

I 

        K 

Song, M., Lee, 

M., & Shim, B 

 

2010 

Sydkorea 

Barriers to and facilitators 

of self-management 

adherence in Korean 

older adults with type 2 

diabetes 

Syftet var att identifiera 

hinder och 

förutsättningar gällande 

följsamhet till egenvård 

hos koreanska äldre 

vuxna med typ 2-

diabetes. 

Kvalitativ studie. Intervjuer med 

3 fokusgrupper där deltagarna 

nyligen deltagit i ett 

utbildningsprogram i egenvård. 

n=24 

     (0) 

Det framkom hinder som åldersrelaterade fysiska 

och psykologiska förändringar, restriktioner kring 

speciella kulturella faktorer, brist på självdisciplin 

och bristande förståelse och missuppfattningen 

kring egenvård. Socialt stöd från familjen sågs som 

en stor förutsättning för följsamhet. 

I 

  K 

Vijan, S., Stuart, 

N. S., Fitzgerald, 

J. T., Ronis, D. 

L., Hayward, R. 

A., Slater, S., & 

Hofer, T. P 

 

2004 

USA 

Barriers to following 

dietary recommendations 

in Type 2 

diabetes 

Syftet var att utvärdera 

hinder mot att efterfölja 

kostrekommendationer 

hos patienter med typ 2-

diabetes. 

En kvantitativ del med enkäter 

och en kvalitativ del som 

innefattar intervjuer med 

fokusgrupper med 6-12 personer 

i varje grupp. 3 fokus grupper 

med personer ifrån förorter och 

de andra tre med personer ifrån 

en stad. 

n=197 

(168) 

Deltagarna upplevde det största hindret var kostnad 

följt av portionsstorlek. Brist på socialt stöd 

upplevdes som hindrande medan bra stöd från 

familj ökade följsamheten. Hinder såsom förvirring 

kring kostråden och livskvalitet var faktorer som 

deltagarna belyste. 

II 

 K 

 

 



                      BILAGA II 

5 

 

Wycherley, T. 

P., Mohr, P., 

Noakes, M., 

Clifton, P. M., & 

Brinkworth, G. 

D 

 

2012 

Australien 

Self-reported facilitators 

of, and impediments to 

maintenance of healthy 

lifestyle behaviours 

following a supervised 

research-based lifestyle 

intervention programme in 

patients with type 2 

diabetes. 

Syftet var att identifiera 

faktorer som förstärker 

eller försvårar 

hållbarheten av 

livsstilsförändringar hos 

överviktiga personer 

med typ 2-diabetes efter 

fullföljandet av ett 

forskningsbaserat 

program. 

 

Semistrukturerade intervjuer om 

upplevelserna av att fullfölja 

programmet med 

energibegränsad kost som följs 

med eller utan 

styrketräningsprogram, efter 1 år. 

n= 30 

(0) 

Faktorer som hjälpte deltagarna till följsamhet av 

programmet var bland annat socialt stöd och att de 

såg resultat som viktminskning och förbättrat 

blodglukos. När det gällde kosten efter programmet 

framkom att vissa hade följt kostråden medan andra 

hade svårt med hinder såsom småätande av snacks 

mellan måltider, brist på variation och svårigheter 

att bryta rutiner när de befann sig hemifrån. För 

motion var det hjälpande att ha någon att rapportera 

till samt stöd. Hinder till följsamhet av motion var 

brist på tillgång till gym och träningsutrustning. 

 

 

 

 

II 

K 

 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & Bahtsevani 
(2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 


