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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som ökar i världen och att förändra kosten 
för personer med denna sjukdom är första steget för att undvika framtida komplikationer av 
diabetes. Ofta upplevs det som svårt att förändra sin kost och personerna själva har ett stort 
ansvar att genomföra sin egenvård. Även i Orems egenvårdsteori ingår personens ansvar för 
egenvård som en viktig del och är åtgärder en person utför för att behålla hälsan. Syfte: Att 
beskriva vuxna personers upplevelser i samband med kostförändringar vid diabetes mellitus 
typ 2. Metod: En litteratursammanställning genomfördes, där 19 artiklar med kvalitativ 
ansats hittades genom att söka igenom tre databaser. Efter kvalitetsgranskning var det 14 
artiklar kvar som granskades utifrån Graneheim och Lundmans beskrivning av 
innehållsanalys. Resultat: Fyra kategorier utmynnade från innehållsanalysen, kontroll, stress, 
nedstämdhet och ångest. Upplevelsen av kontroll, antingen att personerna själva eller att 
sjukdomen hade kontrollen var vanligast. Men även stress både från personen själv och från 
omgivningen, liksom upplevelse av nedstämdhet och ångest var vanliga upplevelser. 
Slutsats: Då en person har bristande kontroll en längre tid, verkar detta kunna leda till att 
stress, nedstämdhet och ångest upplevs. Det krävs arbete för att uppnå en bra kontroll vid 
kostbehandling av diabetes typ 2. Personer med diabetes typ 2 behöver följa kostråd, men 
flertalet mår bra av att ibland kringgå dieten och njuta av dessa tillfällen. Kunskapsbrist 
verkar vara en orsak till dessa upplevelser och detta kan sjuksköterskan motverka genom 
undervisning.       
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INTRODUKTION 
Enligt Wild, Roglic, Green, Sicree och King (2004) är diabetes en kronisk sjukdom som 
beräknas öka i världen. Sjukdomsfrekvensen beräknas öka från 2,8 % (år 2000) till 4,8 % år 
2030 (ibid.). Komplikationer från diabetes kan antingen fördröjas eller förhindras om 
personer med diagnosen förebygger faktorer som ger en större risk att få komplikationer 
(Socialstyrelsen 2010). En del i diabetesbehandlingen är att förändra livsstilen, däribland 
kosten (SBU 2010). I de fall där personer med diabetes genomför kostförändringar finns det 
bättre förutsättningar att undvika komplikationer i framtiden (Vessby, Asp & Axelssen 2009). 
Trots detta har sjukvårdspersonal oftast väldigt lite förståelse för innebörden av förändringar 
som personer med diabetes behöver göra (Vermeire et al. 2007). Som sjuksköterska är det 
viktigt att vara medveten om hur personer med diabetes upplever kostförändringar vid 
diabetesbehandlingen. Genom att vara medveten om hur personer med diabetes upplever 
kostförändringar kan sjuksköterskan på ett bättre och lättare sätt få personer med diabetes att 
genomföra relevanta förändringar. Föreliggande studie ämnar därför beskriva vuxna 
personers upplevelser av kostförändringar vid diabetes typ 2. 

 

BAKGRUND 

Diabetes mellitus typ 2 
Diabetes mellitus är en sjukdom där blodglukoshalten är för hög (SBU 2010). Enligt Krook 
(2009) är insulin ett hormon som aktiverar glukosomsättningen i kroppen via olika steg. Om 
insulinet inte verkar med normal funktion, blir blodglukoshalten i blodet förhöjd och cellerna 
får inte tillräckligt med energi (ibid.). Ärftlighet är av betydelse för att få sjukdomen, liksom 
livsstilsfaktorer såsom kost, fysisk inaktivitet och övervikt (Groop, Lyssenko & Renström 
2009; Lindholm 2009). En variant av diabetes mellitus är diabetes mellitus typ 2 och denna 
beror på bristande insulinsekretion eller nedsatt insulinfunktion/insulinresistens (Lindholm 
2009). Behandlingen av diabetes typ 2 inleds med livsstilsförändringar med tonvikt på kost, 
rökstopp och fysisk aktivitet (SBU 2010). Nästa steg i behandling är tabletter och vid 
otillfredsställande resultat av kost- och tablettbehandlingen, behöver insulinbehandling 
påbörjas (Adamson, Lins & Toft 2009). Beroende på om personen i fråga är förberedd på 
diagnosen diabetes eller inte, kan det vara lättare eller svårare att acceptera sjukdomen och få 
in den som en del i sitt liv (Smide & Hörnsten 2009). En studie gjord av Vermeire et al. 
(2007) visar att personer med odiagnostiserad diabetes typ 2 ofta upplever att de inte känner 
sig sjuka och då kommer diagnosen som en chock. Personer kan vid sjukdomsdiagnosen 
reagera med en känsla av rädsla eller sjukdomsförnekelse (ibid.). Känslan kan, enligt Smide 
och Hörnsten (2009) bero på att diabetes är en sjukdom som kan vara svår att förstå. 
Sjukdomen känns inte som verklig av vissa personer med diabetes och ignoreras därmed 
(ibid.). Sjukdomen kan också kännas som ett hot mot vardagen (Smide & Hörnsten 2009; 
Vermeire et al. 2007).  

 

Att anpassa sig till ett liv med diabetes typ 2 upplevs ofta som svårt (Vermeire et al. 2007), då 
det tar tid att acceptera de nya villkoren i livet efter diagnosen (Johansson & Leksell 2009). 
Sjukdomen påverkar livets alla delar (Whittemore & Dixon 2008) och brist på stöd från 
omgivningen kan bidra till att negativa hälsobeteenden uppkommer (Beverly, Miller & Wray 
2008). Vermeire et al. (2007) uppger att efter en tid kan diabetes kännas som en sjukdom som 
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går att påverka. Personer kan vidareutveckla sätt att sköta och kontrollera sjukdomen, då de 
efterhand lär sig hur deras kropp reagerar på kost, aktiviteter och mediciner (ibid.). Det har 
visat sig att diabetes är en kronisk sjukdom som medför att personer känner sig maktlösa 
(Moser, van der Bruggen, Spreeuwenberg, Widdershoven 2008a). En kronisk sjukdom 
innebär att sjukdomen varar livet ut (Jahren Kristoffersen 2005). Hantering av 
diabetessjukdomen kan upplevas som ett heltidsjobb och emotionella känslor kan uppkomma 
som pendlar under sjukdomsloppet (Whittemore & Dixon 2008).  

 

Personer med diabetes känner sig isolerade (Olshansky et al. 2008) och annorlunda i 
jämförelse med andra som inte har sjukdomen (Olshansky et al. 2008; Vermeire et al. 2007). 
Reaktioner från omgivningen förstärker dessa känslor (Peres, Santos, Zanetti & Ferronato 
2007; Vermeire et al. 2007). Känslan av att vara annorlunda gör, enligt Olshansky et al. 
(2008) att personer med diabetes försöker känna sig normala i sociala sammanhang. Detta 
kan yttra sig genom att de till exempel ”fuskar” med kosten, trots att detta motsätter och 
förstärker känslan att vara annorlunda (ibid.). Denna företeelse kan göra det svårt för 
personer med diabetes typ 2 att förena sjukdomen och det vardagliga livet, vilket kan 
medföra att de inte tar ansvar för sjukdomen (Zoffman & Kirkevold 2005). En person med 
diabetes som inte har tillräckligt med uppsikt över sin sjukdom kan få diabeteskomplikationer 
(Quittenbaum 2007; Socialstyrelsen 2010). Enligt Quittenbaum (2007) kan 
diabeteskomplikationer påverka det dagliga livet. Vanliga komplikationer som kan 
uppkomma är nervförändringar, som ger nedsatt känsel och resultera i att sår lättare 
uppkommer. Sjukdomen kan också ge upphov till försämrad blodcirkulation som kan leda till 
den så kallade ”diabetesfoten”, njurskador och en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar 
(ibid.). Diabetessjukdomen tas ofta inte på allvar av personer med diabetes typ 2 förrän 
komplikationer uppkommer (Vermeire et al. 2007). 

 

Kost, en del i behandlingen 
Det främsta målet i diabetesbehandlingen är att bibehålla en hög livskvalitet och förhindra 
komplikationer, både akuta och långsiktiga, genom en bra glukoskontroll (SBU 2010). 
Kostbehandling vid typ 2 diabetes kan oftast ge normala blodglukosvärden (Franz et al. 1995; 
Vessby et al. 2009). Kost är de livsmedel som en person intar varje dag för att täcka sitt 
näringsbehov (Nationalencyklopedin 2011). En studie av Olshansky et al. (2008) visar att en 
person som får diagnosen diabetes behöver vidta hälsosammare vanor genom 
kostförändringar. Förändringen innefattar bland annat att följa en lämplig kost och att tiderna 
för måltiderna anpassas efter blodglukosvärdet (ibid.). Regelbundna måltider är en del av 
kostbehandlingen och detta anses vara en av de svåraste förändringarna att få in i vardagen då 
det påverkar det sociala livet (Brown Frandsen, & Smedegaard Kristensen 2002). Enligt 
Vessby et al. (2009) innefattar kostplaneringen för personer med diabetes att kosten ska vara 
av hög kvalitet ur näringssynpunkt med innehåll av kolhydrater, fett, proteiner, kostfibrer, 
mineralämnen, vitaminer och spårämnen. Kosten ska även smaka bra samt vara jämt fördelad 
under dagen utifrån individens vardag (ibid.). Diabeteskosten är individuellt anpassad, men 
det har visat sig att många personer med diabetes även är i behov av vägledning vad gäller 
kosten från vårdpersonal (SBU 2010).  

 

SBU:s (2010) rapport visar att råd gällande kost som ges till personer med diabetes typ 2, kan 
av personerna antingen uppfattas som något positivt eller som kränkning av integriteten eller 
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för närgående. Enligt Peres et al. (2007) kan intag av mat innebära mer för personer med 
diabetes än bara näringsinnehåll och kultur. Matvanor kan vara djupt rotade och grundläggas 
under uppväxten samt höra ihop med traditioner och familj (SBU 2010). Detta kan innebära 
att personer med diabetes typ 2 känner att det inte är värt fler levnadsår eller färre 
komplikationer genom kostförändring. Personer med diabetes kan känna frustation eller oro 
om de inte lyckas följa eller förstå råden gällandes kost (ibid.). I en studie uppger 70 % av 
deltagarna att de känner sig lyckade i diabeteshanteringen när de följer en kostplan (Sprague, 
Armstrong Shultz & Branen 2006). Att behålla sin självkontroll hela sitt liv, d.v.s. att följa 
kostråd, uppges vara ett orosmoment för personer med diabetes typ 2 (Burke, Earley, Dixon, 
Wilke, Puczynski 2006). Bristande självdisciplin kan vara en orsak till varför kostråden inte 
följs (Song, Lee & Shim 2010).  

 

Egenvård 
Enligt Whittemore och Dixon (2008) innebär en kronisk sjukdom en förändring av en persons 
dagliga liv. Det kan medföra svårigheter att finna mening i och njuta av livet. Det kräver 
mycket arbete av en person för att förstå vad det innebär att leva med en kronisk sjukdom och 
behovet av egenvård som denna medför. Att lära sig hur kroppen reagerar, planering, 
prioritering samt problemlösning tar många år. Detta leder i slutändan till att personen får 
bättre självförtroende i att hantera sin sjukdom (ibid.). Enligt Orems (2001) egenvårdsteori är 
egenvård de insatser som en vuxen person kontinuerligt utför för att leva, ha en god hälsa och 
välmående. Enligt denna teori behöver en person ha en inre styrka och förmåga att kunna ta 
hand om sig själv. Egenvård som utförs effektivt bidrar till ökad integritet, funktionsförmåga 
och utveckling hos personen ifråga (ibid.). Planering, förberedelse och övervakning är viktiga 
faktorer vid följsamhet för en hälsosam kost vid diabetes (Beverley et al. 2008). Att vara 
införstådd med egenvårdens fördelar gentemot framtida komplikationer är en motiverande 
faktor för en person till att utföra egenvård (Song et al. 2010). Orem (2001) anser att om en 
person ska kunna utföra, bibehålla, utveckla och förändra sin egenvård måste personen få 
veta fördelarna med egenvård. Dessutom bör personen vara medveten om att en förändring 
behövs, ha kunskap om hur förändringen ska ske samt kunna göra prioriteringar. Förmågan 
till egenvård utvecklas genom spontan inlärning, nyfikenhet, råd och tillsyn från andra. Den 
varierar även under livet på grund av hälsosituation, inlärningsförmåga, livserfarenheter, 
influenser från andra kulturer och våra dagliga resurser (ibid.).  

 

Många personer med diabetes typ 2 anser att de svåraste delarna i egenvården är hanteringen 
av kost och motion (Sprague et al. 2006). De förstår inte betydelsen av egenvården och vet 
inte hur de ska utföra den (Song et al. 2010). Enligt Johansson och Leksell (2009) kan 
personer med diabetes känna stora krav på sig själva, eftersom stor vikt läggs på egenvård vid 
diabetesbehandling och de kan då känna att de har svårt att följa kostråden. Orem (2001) 
menar att personer känner ett tungt ansvar gentemot sig själva, när de vet att åtgärderna de 
genomför är avgörande för hälsan och livet. Egenvård är åtgärder som kan utföras då 
personen upplever krav på sig att ta hand om sig själv. Kraven kommer antingen från 
personen själv eller andra personer och dessa krav blir antingen bemötta eller ignorerade 
(ibid.). Personerna tar själva besluten i sin vardag och därmed får de även ta konsekvenserna 
av valen de gör, positiva såväl som negativa (Johansson & Leksell 2009). 
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SYFTE 
Studiens syfte var att beskriva vuxna personers upplevelser i samband med kostförändringar 
vid diabetes mellitus typ 2.  

 

METOD 
För att besvara studiens syfte, d.v.s. beskriva vuxna personers upplevelser i samband med 
kostförändringar vid diabetes mellitus typ 2, har en kvalitativ metod använts. Detta val 
baseras på att enligt Paulsson (2008) så har en kvalitativ metod som mål att ta reda på 
personers uppfattningar, upplevelser, förväntningar, erfarenheter, tankar, motiv och attityder. 
Den kvalitativa metoden som valdes i föreliggande studie var en litteratursammanställning, 
då den systematiskt identifierar, värderar och analyserar de artiklar som är aktuella (Forsberg 
& Wengström 2008). En kvalitativ ansats valdes vid litteratursammanställningen då 
artiklarna som användes i föreliggande studie var baserade främst på intervjustudier.  

 

Urval och datainsamling 
Artikelsökningen som gjorts i studien har sin grund i den systematiska sökningen som 
beskrivs av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Enligt Willman et al. (2011) bör en plan 
finnas i sökningen av en databas. I planen ska relevanta källor identifieras, 
forskningsproblemet avgränsas samt att en sökväg ska utvecklas på grund av att databaserna 
är olika uppbyggda (ibid.). Relevanta källor för föreliggande studie ansågs vara CINAHL, 
Medline och PsycINFO (ProQuest). CINAHL är en databas som täcker in artiklar inom 
ämnet omvårdnad (Forsberg & Wengström 2008), arbetsterapi samt sjukgymnastik (Axelsson 
2008). Medline är en bred databas som innehåller artiklar inom ämnena omvårdnad och 
medicin, medan PsycINFO är en databas som täcker den psykologiska forskningen (Forsberg 
& Wengström 2008). CINAHL genomsöktes först, därefter Medline och PsycINFO 
(ProQuest). Flera av de relevanta artiklarna för denna studie var indexerade i två eller i alla 
tre databaserna. Artikel som påträffades i flera sökningar och databaser har då endast 
redovisats i den sökning och databas som den först hittades i, se bilaga 1.  

 

För att avgränsa forskningsområdet gällde följande inklusionskriterier för denna studie; 
artiklar med en kvalitativ ansats som beskrev upplevelser i samband med kostförändring hos 
vuxna personer med diabetes mellitus typ 2. Med vuxen menas i denna studie en person över 
18 år. Artiklar med publikationsår från 2000 eller senare ingick, de skulle vara skrivna på det 
svenska eller engelska språket samt vara peer reviewed. Studierna i artiklarna skulle ha 
genomförts i Europa, USA, Kanada eller Australien. Exklusionskriterierna för studien var 
artiklar vari personer med diabetes typ 2 som vistades på sjukhus, sjukhem eller vårdhem 
ingick, liksom andra tillstånd i samband med diabetes, såsom graviditet och njursvikt. 

 

Sökord som användes i studien var diabetes mellitus type 2 eller diabetes mellitus non insulin 
dependent, diet, life changes, self-care, attitude, life experience, disease management och 
qualitative study. Dessa sökord eller motsvarande har använts i databassökningarna. Därefter 
utvecklades sökvägarna utifrån hur databaserna var uppbyggda. Enligt Willman et al. (2011) 
har varje databas ett uppslagsverk, så att korrekta sökord kan hittas och vanligen heter 
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uppslagsverket thesaurus. I CINAHL benämns det subject headings, medan Medline 
använder MeSH-termer (ibid.). Sökningar i databaserna påbörjades med att relevanta sökord 
hittades i uppslagsverket för respektive databas, d.v.s. CINAHL Headings, MeSH och 
thesarus. Vid sökning av ett sökord i uppslagsverket kunde det komma upp flera relevanta 
sökord och då har dessa valts i föreliggande studie. Alternativet explode valdes på de sökord 
det var möjligt att göra detta på i CINAHL och PsycINFO(ProQuest) i föreliggande studie. 
Medline har automatiskt alternativet explode om sökningen sker via uppslagsverket om inte 
annat anges (Willman et al. 2011) och således skedde detta. I CINAHL valdes research 
article.  

 

Avgränsningar som var möjliga att genomföra enligt inklusions- och exklusionskriterierna 
utfördes för varje sökord i respektive databas, efter att relevanta sökord påfunnits i 
uppslagsverket för varje databas. Fortsatta sökningar genomfördes genom att kombinera 
sökorden med OR och AND i respektive databas, se bilaga 1. Enligt Willman et al. (2011) är 
AND, OR samt NOT booleska sökoperatorer som kombinerar sökord på olika sätt. Genom att 
använda sökoperatorer kan ett område avgränsas, så att relevant litteratur kan påträffas inom 
valt område (ibid.). Kombinationerna har lett till att sökresultatet, d.v.s. antalet träffar, 
minskade till ett hanterbart antal artiklar för varje sökning. I föreliggande studie har antal 
hanterbara artiklar bedömts vara max 70 artiklar för varje sökord eller sökkombination. I 
PsycINFO(ProQuest) finns valet att efter en gjord sökkombination mellan olika sökord välja 
att include och/eller exclude subject som innebär att en ytterligare avgränsning av relevanta 
termer genomförs, varför detta alternativ valdes för att hitta relevanta artiklar. Efter 
sökningarna genomfördes urval 1 och 2. Urval 1 i föreliggande studie innebar att artiklarnas 
titlar gemensamt läses igenom. I detta urval uteslöts en del av artiklarna på grund av 
inklusions- och exklusionskriterierna eller att titeln inte motsvarade studiens syfte. Vissa 
artiklar uteslöts också i och med att de var dubbletter, d.v.s. artiklarna var redan hittade i en 
annan sökning. I urval 2 lästes artiklarnas abstrakt gemensamt igenom. Här valdes vissa 
artiklar bort på grund av att dessa artiklars innehåll inte motsvarade studiens syfte, 
exklusions- och inklusionskriterierna. Kvarvarande artiklar efter de två urvalen lästes igenom 
var för sig. Efter diskussion om artiklarnas resultat kunde besvara förekommande studies 
forskningsfråga, valdes de artiklar som kunde besvara forskningsfrågan ut för 
kvalitetsgranskning. Sökningarna i de tre databaserna gav ett stort antal träffar varav 19 
artiklar valdes ut för kvalitetsgranskning, se bilaga 1. 

 

Artikelgranskning  
De 19 artiklar som de tre databassökningarna resulterade i, kvalitetsgranskades med ett 
protokoll för kvalitetsbedömning utifrån en beskrivning av Willman et al. (2011). I 
föreliggande studie har protokollet modifierats för att passa föreliggande studie, se bilaga 2. I 
detta arbete valdes punkterna ”huvudfynd” och ”kommentar” bort i protokollet av Willman et 
al. (2011), då dessa inte bedömdes vara relevanta för litteratursammanställningen. Enligt 
Willman et al. (2011) behöver insamlat material i studier kritiskt värderas på ett systematiskt 
sätt. Detta genomförs för att underlätta tolkning och sammansättning av materialet på ett 
likartat sätt. Denna kvalitetsgranskning kan ske med hjälp av ett protokoll, där artikelns 
bakgrund, metod med avseende på urval, datainsamling, analys och resultat granskas (ibid.).  
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Granskning av artiklar enligt protokollet i bilaga 2 resulterade i tre nivåer, bra, medel eller 
dålig kvalité. En artikel med bra kvalité motsvarade enligt Willman et al. (2011) grad I (80-
100%), artikel av medel kvalité motsvarade grad II (70-79 %). Således motsvarade då grad III 
(60-69%) en artikel av dålig kvalité (ibid.). Artiklarna i föreliggande studie har granskats var 
för sig. Olikheter gällandes tolkning och bedömning av artiklarnas innehåll enligt nämnda 
protokoll har därefter diskuterats. Efter diskussion har ett gemensamt beslut om artiklarnas 
kvalité tagits och artiklarna har fått grad I, II eller III. Kvalité har beräknats genom att räkna 
antalet positiva svar på protokollet där 14 frågor kunde besvaras med ”ja”, ”nej” eller ”vet 
ej”, se bilaga 2. Därefter beräknades en procentsats ut som gav att de artiklar som fick grad I 
hade 11 stycken eller fler ”ja” och de av grad III hade 8 stycken eller färre ”ja” i den här 
studien. Granskningen av artiklarna resulterade i 7 artiklar av grad I, 7 av II samt 5 av grad 
III, se bilaga 3. Artiklar som fick grad III efter kvalitetsgranskningen uteslöts ur studien på 
grund av för dålig kvalité. 

 

Analysmetod 
Som analysmetod för denna studie valdes Graneheim och Lundmans (2004) sammanfattning 
av Krippendorfs innehållsanalys av kvalitativa artiklar. Enligt Forsberg och Wengström 
(2008) innebär en innehållsanalys att data klassificeras på ett systematiskt sätt i flera steg för 
att hitta mönster och teman. Målet med detta är att fenomen som är specifika ska kunna 
kvantifieras och förklaras (ibid.). Vissa av artiklarna hade en resultatdel där mer än kost 
ingick och då har endast den resultatdel som innefattat kost bearbetats i innehållsanalysen. 

 

Innehållsanalysen, se bilaga 4, genomfördes i flera steg:                                                         
Steg 1 innebar enligt Graneheim och Lundman (2004) att meningsenheter identifierades. I 
föreliggande studie genomfördes detta genom att artiklarnas resultat lästes igenom flera 
gånger var för sig, för att få en uppfattning av innehållet. Efter genomläsningen plockades 
lämpliga meningsenheter ut d.v.s. de som speglade studiens syfte. En gemensam diskussion 
följde gällande meningsenheternas relevans till studiens syfte och de slutgiltiga 
meningsenheterna valdes ut. Dessa skrevs därefter ned var för sig på papperslappar för att 
deras innehåll lättare skulle kunna överskådas. 

 

Steg 2 innebar kondensering av meningsenheterna, vilket enligt Graneheim och Lundman 
(2004) innebar att innehållets kärna behölls när texten reducerades. I föreliggande studie 
genomfördes genomläsning av meningsenheterna var för sig. En gemensam diskussion följde 
och identifierade de kondenserade meningsenheterna. Kondenseringen skedde genom att 
markera de viktiga orden med en färgpenna.  

 

I steg 3 ingick att hitta koder som beskrev innehållet och som är kopplade till studiens syfte. 
Koder möjliggjorde att data kunde tolkas på nya och annorlunda sätt (Graneheim & Lundman 
2004). Koderna påfanns genom att de kondenserade meningsenheterna och de ursprungliga 
meningsenheterna gemensamt lästes igenom upprepade gånger för att hitta lämpliga koder 
som beskrev innehållet. Koderna skrevs ned på papper för att säkerställa att koderna 
överensstämde med studiens syfte. I detta steg översattes koderna till svenska och några av 
meningsenheterna fick samma kod.  
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Steg 4, innebar att subkategorier identifieras (Graneheim & Lundman 2004). Detta 
genomfördes i studien genom att koderna jämfördes och de koder med likartad betydelse 
sammanfördes. Varje samling med koder av liknade betydelse studerades var för sig för att 
finna ord som var gemensamt för kodernas innehåll. Efter gemensam diskussion av lämpliga 
benämningar för varje subkategori påfanns slutligen en benämning på subkategorin. Dessa 
skrevs ned på en papperslapp och fick verka som etiketter för det som koderna hade 
gemensamt. 

 

Steg 5 i innehållsanalysen var att identifiera kategorier. Graneheim och Lundman (2004) 
anser att kategorier är grupper av innehåll som delar en gemenskap och svarar på frågan 
”vad?”. Identifiering av kategorier skedde i föreliggande studie genom att subkategorierna 
matchades med varandra och efter gemensam diskussion identifierades 4 kategorier.  

 

Etiska överväganden 
I enlighet med Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer har ett etisk övervägande genomförts i 
föreliggande studie.  Bedömningsprotokollet som har använts för kvalitetsbedömning av 
artiklarna i denna studie har etiskt resonemang som en av punkterna för bedömning, se bilaga 
2.  

 

RESULTAT 
Innehållsanalysen genererade i fyra kategorier; kontroll, stress, nedstämdhet och ångest som 
personer med diabetes mellitus typ 2 upplevde då de genomförde kostförändringar. Flertalet 
meningsenheter visade att kontroll i någon form var en vanlig upplevelse. Stress, 
nedstämdhet och ångest var också något som personer med diabetes typ 2 kunde uppleva, 
men dessa var inte lika vanliga. Dessa kategorier utgör de fyra delarna i resultatet. 

 

Kontroll 
En del personer med diabetes typ 2 upplevde att de själva hade kontroll på läget vad gällde 
kosten och då även på sjukdomens utveckling. De kände ansvar och bestämde på egen hand 
vad de genomförde vad gäller förändringen av kosten (Koch, Kralik & Taylor 2000; Moser, 
van der Bruggen & Widdershoven 2006; Rygg, By Rise, Lomundal, Strøm Solberg, & 
Steinsbekk 2010; Washington & Wang-Letzkus 2009). En kvinna kände att hon hade 
kontroll, men hon ville ha mer kunskap om kost för att känna sig lugn (Rygg et al. 2010). Vid 
kostval infann sig en känsla av vaksamhet och medvetenhet vilket medförde att kontroll 
bibehölls (Koch et al. 2000).  

“I decide by myself whether I will comply or not. That´s my responsibility.”  (Moser et 
al. 2006, s. 423)  
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Upplevelsen att ha kontroll över kosten kände flera personer med diabetes typ 2 att de hade, 
även när de tillät sig att äta något som de inte borde äta på grund av sjukdomen (Armstrong 
Shultz, Corbett & Allen 2009; Barton, Anderson & Thommasen 2005; Koch et al. 2000). 
Istället för skuldkänslor upplevde de en känsla av kontroll vid intag av olämplig kost (Koch 
et al. 2000). En deltagare uppgav att om intag av olämplig kost skedde vid enstaka tillfällen 
upplevdes detta som att det inte var så allvarligt (Armstrong Shultz et al. 2009). Två män 
uppgav att de verkligen njöt av kosten, vid de tillfällen som de åt olämplig kost (Koch et al. 
2000).  

 

Begär och frestelser till mat som personer med diabetes typ 2 tidigare ätit och inte borde äta, 
upplevde många personer vara en utmaning för att bibehålla kontrollen över kosten. De som 
hade förmåga att stå emot begären hade därmed fortsatt kontroll (Hall, Hunt Joseph & 
Schwartz-Barcott 2003; Lawton, Ahmad, Hanna, Douglas, Bains & Hallowell 2008a; Peel, 
Perry, Douglas & Lawton 2005; Savoca & Miller 2001). En kvinna kände att begäret efter 
choklad ökade eftersom hon hade vetskap om att hon inte borde äta det (Peel et al. 2005). 
Begäret kändes lättare att stå emot i de fall, där det fanns kunskap om vilka konsekvenser 
som kunde uppstå om de gav efter för begäret. Genom detta upplevde de att de var i fortsatt 
kontroll (Armstrong Shultz et al. 2009; Peel et al. 2005; Savoca & Miller 2001).  

 

Personer med diabetes typ 2 tog kontrollen genom att göra medvetna val för att genomföra 
förändringen som krävdes för en bra kosthållning. Kostförändringen genomfördes trots att de 
upplevde att förändringen inte var nöjsam att göra. Förändringen genomfördes eftersom de 
trots allt upplevde att det var en nödvändighet för dem (Armstrong Shultz et al. 2009; 
Kohinor, Stronks, Nicolaou & Haafkens 2011; Moser, van der Bruggen, Widdershoven, & 
Spreeuwenberg 2008b; Savoca & Miller 2001). Frustration var en reaktion som uppkom när 
de insåg att de inte kunde trösta sig med mat längre (Savoca & Miller 2001). En man hade, 
trots att han kände motvilja mot kostförändringen utvecklat vanor såsom att äta mellanmål 
och laga mat (Moser et al. 2008b).  

 

En del personer med diabetes typ 2 såg kosten som en del av livet och inte som en 
behandling. Detta synsätt gav dem upplevelsen av att de kunde kontrollera sin kost och 
därmed hälsan. Kostförändringen blev en del av deras livsstil (Koch et al. 2000; Lawton, 
Peel, Parry & Douglas 2008b; Savoca & Miller 2001). Med tillförsikt såg en kvinna på 
framtiden, eftersom hon upplevde att kosten verkade fungera och kände att hon hade kontroll 
över diabetessjukdomen (Lawton et al. 2008b).  

“I try not to look upon it as diet. It is a healthy way of eating for life.”  (Savoca & 
Miller 2001, s. 229) 

 

Somliga personer med diabetes typ 2 hade bra kontroll i början över sin kostförändring. Efter 
en tid upplevde de att deras motivation för att fortsätta sköta kosten på ett bra sätt minskade 
(Lawton et al. 2008b; Rygg et al.). En man uppgav att han inte skötte kosten på ett bra sätt 
eftersom det inte verkade göra någon skillnad om han åt rätt eller inte (Lawton et al. 2008b).  
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Personer med diabetes typ 2 kunde uppleva att de själva inte hade kontroll över kosten utan 
att det var sjukdomen som hade kontroll över dem (Armstrong Shultz et al. 2009; Lawton et 
al. 2008a, 2008b). En annan orsak till att de kunde uppleva att de inte hade kontroll på 
situationen var att de inte hade tillräckligt med kunskap för att hantera kosten (Rygg et al. 
2010; Savoca & Miller 2001). Bristen på kunskap kunde innebära svårigheter att planera 
måltider och därmed påverkades upplevelsen av kontroll (Savoca & Miller 2001). 
Skuldkänslor kunde upplevas vid intag av mat på grund av kunskapsbristen gällandes kost 
(Rygg et al. 2010).  

“Having to wait for the diabetes to dictate what I should and shouldn`t eat.” (Lawton et 
al. 2008b, s. 53)  

 

Stress 
Även stress förekom som en upplevelse i samband med att personer med diabetes typ 2 
försökte följa den nya kosten. En inre stress kunde upplevas då de försökte följa kostråden 
men inte lyckades helt (Armstrong Shultz et al. 2009; Rygg et al. 2010). En person kände att 
det tog tid och energi att lära sig hur kosten hanteras vid diabetes och upplevde därigenom 
stress (Savoca & Miller 2001). En man upplevde stress då han visste om att han skulle äta 
regelbundna måltider, men visste inte vad han skulle äta (Rygg et al. 2010). 

 

Omgivningen var också en orsak till upplevelsen av stress, då t.ex. släkt och vänner inte hade 
förståelse för den kost som personerna med diabetes typ 2 borde följa (Lawton et al. 2008a; 
Rygg et al. 2010). En kvinna kände sig frustrerad då omgivningen inte förstod varför hon inte 
åt samma kost som alla andra gjorde (Rygg et al. 2010). En äldre kvinna upplevde sig 
stressad, då påtryckning från omgivningen kunde göra att hon åt det som inte var lämpligt för 
henne enbart för att slippa kommentarer (Lawton et al. 2008a). Vid tillfällen som inte 
tillhörde vardagen, såsom semestrar och högtider, kunde personer med diabetes typ 2 uppleva 
att det var påfrestande att försöka följa den rekommenderade kosten (Savoca & Miller 2001). 
Förväntningar från sjukvården kunde också ge upphov till stress, då personerna kände det var 
svårt att motsvara dessa förväntningar (Armstrong Shultz et al. 2009).  

          “I get so many comments on my diabetes, so it gets a bit annoying sometimes.” (Rygg    

          et al. 2010, s. 791) 

 

Nedstämdhet  
Några personer med diabetes typ 2 upplevde att de var nedstämda efter att ha genomfört 
förändringen av kosten. De kände att de var tvungna att göra en uppoffring av deras tidigare 
kost genom att undvika viss mat som de tidigare ätit. Att undvika viss kost genomfördes för 
att de skulle kunna följa den nya kosten. Denna uppoffring av viss kost kunde upplevas som 
en förlust som ledde till upplevelse av nedstämdhet (Barton et al. 2005; Lawton 2008a). 
Hungerkänsla var en känsla som infann sig och ledde till nedstämdhet, när hon inte fick äta 
tillräckligt för att bli mätt uppgav en kvinna(Lawton 2008a).  

          ”It´s the baking I had to give up and the ice cream.” (Barton et al. 2005, s. 224) 
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Ett fåtal personer med diabetes typ 2 upplevde att den nya kosten inte gav dem något mer, än 
en bra nivå på blodglukoset. Upplevelsen resulterade i en känsla av misströstan som ledde till 
en upplevelse av nedstämdhet (Malpass, Andrews & Turner 2009). Orsaken till nedstämdhet 
kunde även komma från att kostförändringen kändes som meningslös. Kostförändringen 
ansågs inte kunna göra någon skillnad för sjukdomen (Lawton et al. 2008b).  

 

Ångest 
Personer med diabetes typ 2 kunde uppleva ångest vid kostförändringen, eftersom de inte 
hade tillräckligt med erfarenhet av kostförändringar. De kände osäkerhet och ångest eftersom 
de inte hade nog med kunskap om kosten. De visste därmed inte om de kunde äta en viss kost 
eller inte (Rygg et al. 2010; Savoca & Miller 2001). En utlösande faktor till ångest kunde 
vara oro för eventuella komplikationer om de inte åt enligt kostråden. De kände att det var en 
psykisk påfrestning att oroa sig för konsekvenserna av att inte följa kosten (Rygg et al. 2010). 
Några personer kände sig förvirrade och saknade självförtroende när det gällde hanteringen 
av kosten vilket gav upphov till ångestupplevelsen (Rygg el al. 2010). 

“I try not to think about it, but every bite of food that goes into my mouth, I ask should     
I be eating this.” (Savoca & Miller 2001, s. 228)  

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion  
Genom att använda en kvalitativ metod så besvaras studiens syfte att beskriva upplevelser 
(Paulsson 2008). Denna metod kan komplettera och fördjupa den kunskap som redan finns 
genom randomiserade studier samt kan generera ny kunskap (Willman et al. 2011). Om en 
kvantitativ metod använts istället, genereras också svar men resultatet är då i form av 
empiriska bevis och ofta i numerisk form (Polit & Beck 2008). Valet att göra en 
litteratursammanställning som grundas på vetenskapliga artiklar beror på att då besvaras 
syftet med tillförlitlig data. Genom att basera litteratursammanställningen på sådana artiklar 
inkluderas även tidigare forskning. En litteratursammanställning kan göras på 
självbiografiska böcker, men då fångas endast några få personers upplevelser in. Valet att 
endast ta med artiklar med kvalitativ ansats beror på att dessa speglar upplevelser och därmed 
är relevanta för syftet.  

 

Ett inklusionskriterie var att personerna med diabetes typ 2 i studierna skulle vara vuxna. 
Detta beror på att yngre personer inte har hela ansvaret för behandlingen av sjukdomen som 
vuxna personer har, samt att de flesta personer med diabetes under 18 år har diabetes typ 1 
(Ludvigsson, Hanås & Åman 2009). Om samtliga personer med diabetes typ 2 tagits med i 
denna studie, utan tanke på ålder hade resultatet till viss del speglat barnets utvecklingsfaser 
och föräldrarnas upplevelser (Ludvigsson et al. 2009). Detta hade kunnat resultera i andra 
koder som eventuell resulterat i ytterligare en kategori. Åldern var således av betydelse, men 
däremot inkluderades artiklar utan att ta hänsyn till om det var män eller kvinnor. Enligt 
Lundman och Hällgren Graneheim (2008) fångas därmed variationer upp och området blir 
belyst utifrån olika erfarenheter.  



 

11 
 

 

Inklusionskriteriet att artiklarna skulle vara skrivna på svenska och engelska i studien beror 
på att artiklar skrivna på andra språk inte bedömdes kunna översättas och tolkas på ett korrekt 
sätt. Vid inkluderande av artiklar på andra språk än svenska och engelska hade risken för 
misstolkning av innehållet blivit större. Enligt Polit och Beck (2008) innebär pålitlighet att 
bevisen är konsekventa och stabila över tid. Tidsintervallet från år 2000 och framåt som ett 
inklusionskriterie gör att pålitligheten i föreliggande studie inte är helt optimal, då 11 år är en 
ganska kort tidsperiod i jämförelse med hur länge råd om kostförändringar vid diabetes har 
givits. Positivt med ett intervall på 11 år är att urvalet är homogent. Ett längre tidsintervall 
hade gett att behandlingar och inställningar till kroniska sjukdomar hade skiljt sig åt beroende 
på när studierna gjordes. Sjukhussystem/organisationer skiljer sig också och förändras över 
tid. Därigenom hade resultatet troligen inte varit relevant i dagens sjukvård. 

 

Kriteriet att artiklarna i föreliggande studie skulle vara gjorda i Europa, Kanada, USA eller 
Australien har som grund att dessa länder har liknande levnadssätt (Helman 2007). Hälften av 
artiklarna i föreliggande studie genomfördes i Europa och resterande är genomförda i USA, 
Kanada och Australien, se bilaga 3. Om sökningen av artiklar hade genomförts utan hänsyn 
till vilket land artiklarna var gjorda i, hade föreliggande studies resultat kunnat se annorlunda 
ut. Olika länder skulle kunna spegla en annan syn på kostförändringar p.g.a. skillnader i 
sjukvård och hantering av diabetes, familjeband och synen på kost. I vissa artiklar som ingår i 
föreliggande studie medverkar även personer som invandrat till länder som ingår i 
inklusionskriterierna. Dessa artiklar inkluderades eftersom personerna tar del av det nya 
landets sjukvård och det som gäller diabetesvården där. Samhället idag är mångkulturellt och 
kunskap om hur personer från andra länder upplever bland annat kostförändringar behövs. 
Överförbarhet är enligt Polit och Beck (2008) hur resultatet kan gälla andra grupper eller 
miljöer. Eftersom endast vissa länder ingår i föreliggande studie är överförbarheten till andra 
länder runt om i världen inte acceptabel. Framkommet resultat kan därför endast gälla för 
västerländska länder. Däremot kan överförbarheten vad gäller immigranter bedömas som 
hög, då immigranter från olika länder som nu bor i västerländska länder ingår i studien.  

 

Skillnader finns mellan olika länders sjukvårdssystem (Colombo & Tapay 2004). Detta kan i 
föreliggande studie ha påverkat hur invånarna i olika länder hanterar diabetes typ 2 vid 
kontakt med sjukvården. Enligt Hoffman och Paradise (2008) har USA ett 
hälsoförsäkringsprogram som finansieras både privat och av staten (ibid.). Den offentliga 
sektorn står för 44 procent av finansieringen och resterande kommer från privata sektorn där 
privata hälsoförsäkringar och direkt betalning ingår (Colombo & Tapay 2004). Det är därmed 
nästan en nödvändighet att ha en privat hälsoförsäkring i USA (Hoffman & Paradise 2008) 
för att få vård. Enligt Colombo och Tapay (2004) har Australien ett sjukvårdssystem där 
permanent bosatta får ta del av sjukvård men en del av invånarna har även en privat 
hälsoförsäkring. I Kanada har hela befolkningen tillgång till sjukvård, men en del av 
invånarna har tillägg av en privat försäkring. Flertalet länder i Europa har ett sjukvårdsystem 
där befolkningen får allmän sjukvård, däribland Storbritannien och Norge. Nederländernas 
invånare har tillgång till statlig hälsoförsäkring som är kopplad till inkomst. Inkomst över en 
viss nivå gör att personen inte täcks av den statliga hälsoförsäkringen. Privata 
hälsoförsäkringar har således en mindre del av befolkningen för att få ta del av sjukvården i 
Nederländerna (ibid.). Sjukvårdsystemen finansieras i huvudsak av olika skatter i Australien, 
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Kanada, liksom nämnda länder i Europa (Colombo & Tapay 2004; World health organization 
2000). Genom att Kanada, Australien samt länder i Europa har sjukvårdssystem som betalas 
via skatter, får befolkningen lättare tillgång till sjukvård. I USA däremot har invånarnas 
inkomst större betydelse för tillgången till sjukvård. Ländernas likheter och skillnader i 
sjukvårdsystem kan göra att personer med diabetes typ 2 i de länder som har allmän sjukvård 
hellre söker och tar hjälp av sjukvården än vad de som bor i USA gör. Detta kan leda till att 
personer med diabetes typ 2 med allmän sjukvård sköter sin diabetessjukdom på ett bättre 
sätt. De som bor i länder med allmän sjukvård kan således även ha lättare att ta till sig kostråd 
och är mer mottagliga och positiva till kostförändringar. Tre av de nitton artiklarna i 
föreliggande studie är gjorda i USA. Landets sjukvårdssystem kan ha påverkat resultatet till 
en del, då urvalet i dessa artiklar kan spegla mängden hjälp från sjukvården de fått och 
därmed upplevelsen av kostförändringen. Däremot är resterande artiklar som ingår i 
föreliggande studie genomförda i länder där alla invånare har likande tillgång till sjukvård. I 
dessa länder borde således inte sjukvården i sig ha lika stor betydelse för hur personerna med 
diabetes upplever kostförändringar.  

 

Artikelsökning i flera databaser leder till att en stor mängd artiklar fångas upp samt att ett 
snedvridet urval undviks (Willman et al. 2011). Därför genomfördes artikelsökning i tre 
databaser i föreliggande studie. Databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO(ProQuest) är 
relevanta för att fånga upp artiklar som behandlar studiens syfte. Att alla artiklar är peer 
reviewed ses som en styrka i föreliggande studie och ger större trovärdighet eftersom peer 
reviewed innebär enligt Willman et al. (2011) att artiklarna är granskade av experter inom 
området innan publicering. Valda sökord känns relevanta för syfte i föreliggande studie. 
Andra sökord kunde ha inkluderats i föreliggande studie, såsom coping, adherence, 
compliance, patients perspective, healthy changes eller neglect. Om dessa alternativa sökord 
hade varit inkluderade, hade de breddat sökresultatet och därmed eventuellt påverkat 
resultatet. Dessa alternativa sökord har framkommit i samband med genomläsning av artiklar 
i denna studies resultatdel och har därmed inte inkluderats i studien. Detta kan vara en brist, 
då ett antal relevanta artiklar inte har inkluderats. Eventuella framtida studier med liknade 
syfte skulle med fördel kunna använda dessa sökord och då eventuellt med ett mer nyanserat 
resultat. Ett alternativ till att använda sökord, är en fritextsökning, men detta genomfördes 
inte i föreliggande studie. Enligt Willman et al (2011) är fördelen med fritextsökning att 
omfånget av sökresultatet ökar. Nackdelen med en sådan sökning är att databasen i 
sökresultatet inkluderar alla referenser som innehåller aktuellt sökord och därmed blir antalet 
artiklar ofta ohanterbart (ibid.). Sökordet qualitative study är med för att begränsa 
sökningarna. Detta kan också medföra att vissa artiklar med relevans för syftet i föreliggande 
studie missas, eftersom vissa artiklar har både kvantitativt och kvalitativt innehåll och således 
uteslöts. Då endast kvalitativa artiklar använts i föreliggande studie kan detta utgöra ett hot 
mot trovärdigheten. Detta antagande grundar sig på att trovärdighet enligt Polit och Beck 
(2008) kan öka genom att använda triangulering där flera metoder ingår. I PsycINFO 
(ProQuest) användes inte sökordet qualitative study, då det gav noll sökresultat i varje 
kombination. Detta medför att artiklar med både kvalitativa och kvantitativa metoder hittats i 
denna databas. Detta påverkar dock inte studiens trovärdighet, då den artikel som inkluderas i 
föreliggande studie från PsycINFO (ProQuest) endast är baserad på kvalitativ metod. I 
föreliggande studie påträffas flera artiklar i samtliga tre databaser och enligt Polit och Beck 
(2008) kan detta tyda på datamättnad, vilket innebär att inte mer information genereras vid 
vidare sökning.  
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Fyra av artiklarna som ingår i föreliggande studie har samma forskargrupp; Moser et al. 
(2006, 2008b) samt Lawton et al. (2008b) och Peel et al. (2005). Lawton och Douglas 
medverkar också tillsammans i en annan forskargrupp i ytterligare en studie (Lawton et al. 
2008a). Moser et al. (2006, 2008b) utgår från samma material. Syftet och resultatet i dessa 
två artiklar skiljer sig dock åt och meningsenheterna som är tagna från dessa två artiklar har 
inte samma innebörd. Resultatet i föreliggande studie kan eventuellt påverkas av att samma 
forskargrupp skriver flera artiklar. Deras tidigare erfarenhet av området, gemensamma 
intressen och användning av samma urval kan prägla resultatet i deras artiklar. Detta medför 
en ökad risk för att deras resultat får en större tyngd i arbetet. Resultatet i 
litteratursammanställningen blir då snedvridet genom att i huvudsak spegla deras resultat. 
Enligt Polit och Beck (2008) kan bias, d.v.s. snedvridning, sällan undvikas helt. Obalans i 
materialet, forskarnas subjektivitet, fel insamlingsmetod eller studiedesign är faktorer som 
påverkar en studies bias (ibid.). Artiklarna i föreliggande studie har dock inte samma fokus, 
vilket tyder på att risken för ett snedvridet resultat i sammanställningen är liten. Eftersom 
samma forskargrupper har två artiklar vardera, har de fördjupad kunskap om ämnet. Detta 
kan istället ses som fördel vid sammanställningen som är gjord i föreliggande studie.  

 

Enligt Polit och Beck (2008) kan ett protokoll användas för att systematiskt få fram flera 
aspekter i en artikel. I föreliggande studie valdes ett protokoll med utgångspunkt från 
Willman et al. (2011). Att kvalitetsgranska artiklarna enligt protokollet i bilaga 2 valdes 
eftersom det ger en bra översikt av artiklarna med relevanta frågor för bedömning. Om 
kvalitetsgranskningen genomförs med ett annat protokoll kan detta resultera i att graderingen 
av artiklar ser annorlunda ut och därmed även resultatet. Granskningen av artiklarnas kvalité 
bestod utav att artiklarna lästes igenom och frågor besvarades, se bilaga 2. Eftersom svaret på 
en del av frågorna kan variera beroende på granskarens tolkning, kan bedömningen av 
artikelns kvalité påverkas. Enligt Willman et al. (2011) finns det vid granskning av artiklar 
alltid en risk att vissa faktorer undervärderas eller övervärderas. I föreliggande studie leder 
detta till att vissa artiklar kommer med och andra inte. I studien inkluderades artiklar med 
grad I och II, eftersom artiklar med grad I är ett logiskt och strategiskt val. Artiklar av grad II 
valdes att inkluderas för att öka mängden data i studien då de har bra innehåll som är relevant 
för studiens syfte. De artiklar som var av grad III uteslöts på grund av låg trovärdighet 
(Forsberg & Wengström 2008).  

 

Graneheim och Lundmans (2004) sammanfattning av Krippendorfs innehållsanalys av 
kvalitativa artiklar ska helst genomföras på intervjuer. Valet av denna innehållsanalys i 
föreliggande studie beror på att artiklarna som ingår i denna studie, baseras på främst 
intervjuer. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kommer den underliggande meningen inte 
alltid fram. När forskningsmaterial skrivs ner kommer inte alltid känslor och kroppsspråk 
med och därmed kan den underliggande meningen påverkas (ibid.). Objektivitet d.v.s. då 
material kommer från deltagare och studier och inte beror på undersökarnas bias (Polit & 
Beck 2008) kan inte fastslås i denna studie. Meningsenheterna som är direkta citat är mer 
objektiva än de meningsenheter som inte är citat eftersom ett citat är exakt vad någon person 
säger. Alla meningsenheter kan vara subjektivt bedömda av undersökarna till föreliggande 
studie. Subjektiviteten minimeras dock i föreliggande studie genom att undersökarna är två 
stycken som har fört en diskussion och därigenom ökar trovärdigheten. 
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Etiskt övervägande bör enligt Forsberg och Wengström (2008) genomföras gällandes urval 
vid litteraturstudier. Då är det viktigt att välja studier som fått tillstånd från en etisk kommitté 
eller alternativt fört noggrant etiskt resonemang (ibid.). Polit och Beck (2008) menar att varje 
gång som forskning kring människor genomförs måste försiktighet iakttagas. Rättigheterna 
för de personer som ingår i en studie ska förbli skyddade d.v.s. att de inte kommer till skada. 
De ska även ha självbestämmande om deltagandet i studien samt få information om risker 
och fördelar med studien. Även om ett etiskt resonemang ses som en självklarhet är det inte 
alltid att detta förs (ibid.). Ett etiskt resonemang finns med i de artiklar som graderats till grad 
I. I två stycken artiklar av grad II har författarna inte inkluderat ett etiskt resonemang i 
artiklarna (Hall et al. 2003; Peel et al. 2005). Dessa artiklar har valts att inkluderas i 
föreliggande studie trots detta, då de har ett innehåll som besvarar föreliggande studies syfte. 
Det är enligt Polit och Beck (2008) inte alltid möjligt att granska forskarnas följsamhet till 
etiska riktlinjer. Då det i dessa två artiklar inte ingår ett etiskt resonemang, kan det inte 
uteslutas att författarna ändå fört ett etiskt resonemang. Resultatet i föreliggande studie kan 
ha påverkats då inte etisk resonemang finns i dessa två artiklar. Deltagarna i dessa artiklar 
kan eventuellt känt en osäkerhet gällandes deras identitetsskydd. Dessa två artiklar har dock 
enbart bidragit med en meningsenhet vardera, och bedöms således endast ha en liten 
påverkan på resultatet.  

 

Resultatdiskussion 
Resultatet i studien visar att personer med diabetes typ 2 upplever kontroll, stress, 
nedstämdhet och ångest i samband med att de ska göra förändringar i sin kost. Kontroll 
verkar vara den stora upplevelsen, men stress, nedstämdhet och ångest kan upplevas. Kontroll 
visade sig kunna upplevas i olika former. Kontroll anses vara en nödvändighet i samband 
med sjukdomen, eftersom om personerna inte har kontroll på vad de äter, resulterar detta 
enligt Quittenbaum (2007) i ett antal ökade kostrelaterade problem och en ökad risk för 
komplikationer. En studie av Beverly et al. (2008) visar att kontroll över kostrelaterade beslut 
är ett viktigt ämne för personer med diabetes typ 2. 

 

Föreliggande studie visar att personer med diabetes typ 2 upplever att de är frestade av 
tidigare kost men de motstår ändå den. Brown Frandsen och Smedegaard Kristensen (2002) 
samt Clark och Hampson (2001) har i sina studier visat att personer med diabetes har svårt att 
minska eller avstå från kost som de tidigare ätit innan de fick diagnosen. Orem (2001) menar 
att för att en person ska kunna förändra egenvården krävs det insikt om att förändringen 
behövs. Denna insikt tolkas som att den har infunnit sig hos personerna som berörs i 
resultatet, när de lyckas motstå begäret. Resultatet i föreliggande studie visar att vissa 
personer med diabetes typ 2 upplever kontroll även när de äter något utanför den nya kosten. 
Med hänsyn till föreliggande studies resultat kan detta tolkas som att personerna upplever att 
de sköter kosten och därmed känner de att de är värda att ”unna sig något gott” vid enstaka 
tillfällen. Som tidigare nämnts visar Olshansky et al.´s (2008) studie att känslan av att vara 
annorlunda kan vara en orsak till att personer inte följer kosten. Olika strategier kan, enligt 
Gutschall, Onega & Wright (2011) utvecklas för att hantera kosten.  Då kan även personernas 
tidigare favoriträtter inkluderas vid enstaka tillfällen (ibid.) och därmed minska känslan av att 
vara annorlunda och ändå ha kontroll.  
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Resultatet visar att kosten kan enligt vissa personer med diabetes typ 2 ses som en del av livet 
och inte som en behandling och detta ger upplevelsen av att ha kontroll. Detta kan tolkas som 
att de såg med tillförsikt på framtiden och kände att om de skötte kosten bra skulle de ha 
fortsatt kontroll. Smide och Hörnsten (2009) visar däremot att personer med diabetes inte 
alltid upplever att kost är en behandling av diabetes och enligt SBU (2010) kan detta vara en 
orsak till att många personer med diabetes inte når önskat resultat med kostbehandlingen. 
Orems (2001) egenvårdsteori anger att inre styrka och förmåga är något som behövs vid 
egenvård (ibid.). Genom att se kosten som en del av livet, bör personerna ha en stark inre 
styrka och förmåga för att genomföra detta. Inre styrka och förmåga visar även de personer 
med diabetes typ 2 i litteratursammanställningen, som upplever att de har full kontroll på 
kosten. I situationer då de känner begär efter olämplig kost som de ändå kan motstå eller när 
de unnar sig något, visar också på att de har en inre styrka och förmåga. De som inte har 
kontroll och inte följer föreskriven kost uppvisar däremot en bristande inre styrka och 
förmåga. Detta i sin tur kan resultera i att de inte genomför sin egenvård på ett 
tillfredsställande sätt.  

 

Smide och Hörnsten (2009) har visat att beroende på hur beredd en person är på diagnosen är 
det lättare eller svårare att hantera sjukdomen. Utifrån föreliggande studies resultat kan det 
utläsas att beroende på vilken grad en person är beredd på diagnosen, visar detta sig i hur 
mycket kontroll personen har över sin sjukdom och kost. Resultatet i föreliggande studie 
visar också att motsatsen till att ha kontroll på kosten upplevs och det är då sjukdomen som 
har kontrollen och inte personerna med diabetes typ 2. Detta styrks av Whittemore och Dixon 
(2008) som i sin studie visar att upplevelsen av att ha kontroll inte alltid finns. Orem (2001) 
anger att egenvård varierar under livet och detta tolkas som att egenvård torde variera i 
samband med upplevd kontroll. Då en person med diabetes typ 2 upplever att han/hon har full 
kontroll, är troligen egenvården god. God egenvård borde vara ett resultat av bra 
hälsosituation, mycket erfarenhet eller bra inlärningsförmåga. Motsatsen borde då gälla vid 
upplevelsen av dålig kontroll, d.v.s. att egenvården inte är tillfredsställande eftersom 
hälsosituationen är dålig, lite erfarenhet eller en dålig inlärningsförmåga. Resultatet tycks 
således påvisa att antingen upplever personerna själva att de har kontrollen över kosten eller 
att sjukdomen kontrollerar kosten. En tredje alternativ tolkning framkommer i Beverly et al.´s 
(2008) studie, i vilken det visade sig att närstående till personer med diabetes typ 2 kan ha 
kontroll över kosten istället för personen själv (ibid.). Intressant att notera är att resultatet i 
sammanställningen visar att situationen kan bli den att en känsla av skuld upplevs då inte full 
kontroll uppnås. Gutschall et al. (2011) visar också att skuldkänslor är vanligt förekommande 
vid kostval.  

 

Resultatet visar också att kunskapsbrist gällandes kost finns och detta gör att personer med 
diabetes typ 2 inte upplever att de har full kontroll. Tidigare har det visat sig att kunskapsbrist 
är en bidragande orsak för dålig förståelse mellan diet och diabetes (Williamson, Hunt, Pope 
& Tolman 2000). Enligt Beverly et al.´s (2008) studie kan tillräcklig kunskap och förståelse 
för sjukdomen ge en ökad egenvård vid kost och därmed ökad kontroll. Enligt Orem (2001) 
är nyfikenhet, inlärningsförmåga, livserfarenheter samt råd och tillsyn från andra några 
egenskaper som kännetecknar förmågan till egenvård och dess variation under livet. I 
föreliggande studie skulle kunskapsbrist kunna härledas till att inlärningsförmågan inte är 
optimal, nyfikenheten inte tillräcklig och livserfarenheterna inte räcker till hos personerna 
med diabetes typ 2. Möjliga förklaringar till att de upplever kunskapsbrist skulle kunna vara 
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att råden från andra såsom sjukvårdspersonal kan ha varit otillräcklig eller att personen inte 
varit mottaglig när informationen gavs. Gutschall et al. (2011) visar att stöd från 
sjukvårdspersonal uppmuntrar personer med diabetes typ 2 att följa och behålla riktlinjerna 
vid kosten. Även rapporten från SBU (2010) bekräftar att personer med diabetes vill ha 
kostråd från sjukvårdspersonal.  

 

Resultatet visar att semester, helger och äta ute kan ge upplevelsen av stress då det vid dessa 
tillfällen är svårt att hålla sig till lämplig kost för personer med diabetes typ 2. Sjukdomen 
påverkar alla delarna i livet enligt resultatet och detta bekräftar även Whittemore och Dixons 
(2008) studie. Olshansky et al. (2008) visar att personer med diabetes upplever att de är 
begränsade i val av kost när det kommer till sociala sammanhang. I 
resultatsammanställningen visade det sig att personer med diabetes typ 2 upplever att 
omgivningen inte alltid har förståelse för att de inte bör äta allt och att detta kan leda till fusk 
vid måltider. Detta resultat styrks av Gutschall et al. (2011), som i en studie visar att dåligt 
stöd från familj och vänner ger en sämre följsamhet till att följa kosten. Whittemore och 
Dixon (2007) menar dock att familj och vänner i många fall är ett stort stöd i hanteringen av 
sjukdomen.  

 

Krav ställs på en person vid egenvård och dessa krav kan komma antingen från personen 
själv eller från omgivningen (Orem 2001). Föreliggande resultat visar att krav från personen 
själv eller omgivningen är en orsak till stressupplevelse. Enligt en studie gjord av Gutschall et 
al. (2011) är stress en upplevelse kopplad till varaktig kostförändring. Vidare visar studien att 
upplevelsen av stress är vanlig hos personer med diabetes typ 2, vare sig de upplever att de 
sköter kosten eller inte. För att kunna hantera stressen behöver de kunna förstå sina känslor 
samt hantera och prioritera kosten (ibid.). Det krävs tid och energi för att lära sig att hantera 
kosten och detta kan upplevas som stress enligt föreliggande studie. Burke et al. (2006) samt 
Moser et al. (2008a) bekräftar detta, då de menar att det krävs självdisciplin och ansträngning 
för att lära sig självkontroll och behålla den. Kneck, Klang och Fagerberg (2011) menar att 
personer med diabetes typ 2 kan upptäcka nya begränsningar efter att de fått diagnosen. Att 
vara mer känslig för stress kan vara en sådan begränsning (ibid.). Enligt en studie av 
Penckofer, Estwing Ferrans, Velsor-Friedrich och Savoy (2007) kan personer med diabetes 
typ 2 känna sig överväldigade av stress som kan leda till att de äter fel sorts kost. Detta leder i 
sin tur till nedstämdhet och depression, liksom ilska eftersom de egentligen vet bättre hur de 
ska agera. Dessa känslor utmanar hanteringen av diabetessjukdomen och påverkar deras 
livskvalité (ibid.).  

 

Föreliggande studie visar att upplevelsen av nedstämdhet kan komma från att personer med 
diabetes typ 2 ger upp något ur deras tidigare kost för att få en bättre hälsa. Livet blir, enligt 
dem, eländigt av att äta hälsosamt och detta kan tolkas som att de gör en prioritering av 
hälsan. Att göra prioriteringar är något som även Orem (2001) tar upp i sin teori och som är 
en del av egenvården. Penckofer et al. (2007) menar att nedstämdhet kan härstamma från 
stress och dålig kontroll. Detta tolkas i föreliggande studie som att det kan vara ett tecken på 
depression. Enligt Gutschall et al. (2011) kan depression uppkomma hos personer med 
diabetes typ 2, vare sig de följer kosten eller inte.  
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Upplevelsen av ångest påvisas i föreliggande studie hos personer med diabetes typ 2. Detta 
resultat styrks av en studie gjord av Peres et al. (2007), vilken visar att ångest är en 
upplevelse som kan uppkomma då personer med diabetes behöver hålla en strikt kost. 
Resultatet i föreliggande studie visar även att oron för komplikationer är en orsak till ångest. 
För att en person ska utföra egenvård, krävs enligt Orem (2001), bl.a. kunskap om fördelarna 
med detta. I föreliggande studie tolkas detta som att genom att ha vetskap om komplikationer 
har personerna med diabetes typ 2 kunskap om fördelarna med att sköta sin egenvård 
gällandes kost och vet även vad som händer om de inte sköter sig. Song et al. (2010) 
bekräftar att en motiverande faktor för egenvård är att ha kunskap om fördelarna med 
egenvården gentemot komplikationer som kan uppstå. DeCoster (2003) visar i en studie att 
känslan av ilska, ångest, rädsla, irritation, skuld, glädje och nedstämdhet är vanligt 
förekommande hos personer med diabetes. Ilska, nedstämdhet och ångest tenderar att tillta ju 
längre tid de har haft sjukdomen samt när komplikationer tillkommer (ibid.). Känslor kan 
överta den rationella kontrollen hos personer med diabetes, vilket kan leda till svårigheter 
med koncentrationen och rationalitet (Peres et al. 2007). Detta i sin tur kan förväntas 
försämra personens kontroll och därmed också dennes egenvård vid kost.  

 

Orem (2001) menar att god kommunikation mellan en sjuksköterska och en person är en 
grund för bra handledning. Undervisning och handledning ska ske på personens villkor och 
efter dennes behov (ibid.). Eftersom stress kan uppkomma från förväntningar från sjukvården 
enligt föreliggande resultat, så är god kommunikation en början för att undvika stress. 
Sjukvårdspersonal bör inte ställa för höga förväntningar på personen och bör istället anpassa 
sig efter dennes behov. Undervisning är en viktig del för sjuksköterskan så att personen kan 
sköta sin egenvård bra och därigenom minska ångesten och öka kontrollen. Om 
sjuksköterskan och personen har god kommunikation kan eventuell nedstämdhet upptäckas i 
tid så att den inte leder till depression.  

 

Egenvårdsteorin av Orem (2001) är relevant i föreliggande sammanställning, eftersom 
egenvård är en stor del vid diabetes och därmed även vid kostförändringar. Artiklarna som 
resultatet grundas på tar inte upp egenvård som ett begrepp, men det är egenvård som 
personerna utför. Fördelen med denna teori är att den tar upp och beskriver flera aspekter av 
egenvården. Dels rollen och ansvaret som personen som utför egenvården själv har, men även 
den roll som vårdpersonal har. Nackdelen är att teorin är så bred att det är svårt att fånga in 
hela teorin i denna studie. Organisation och system är några av de delar som ingår i teorin och 
dessa kan inte inkluderas, eftersom de inte är relevanta till syftet.  

 

SLUTSATS 
Vid kostförändringar som sker i samband med diabetes typ 2 kan vuxna personer uppleva 
kontroll, stress, nedstämdhet och ångest. Kontrollen kan de uppleva att de själva har i 
varierande grad eller att sjukdomen diabetes typ 2 kontrollerar dem. Då en person har 
bristande kontroll en längre tid, verkar detta kunna leda till att stress, ångest eller 
nedstämdhet upplevs. Det krävs arbete för att uppnå en bra kontroll vid kostbehandling av 
diabetes typ 2. Personer med diabetes typ 2 behöver följa kostråden, men de flesta mår bra av 
att ibland kringgå kosten och behåller ändå kontrollen. Kunskapsbrist verkar vara en 
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bidragande orsak till att personer har dessa upplevelser och detta bör sjuksköterskan ha 
vetskap om och motverka genom undervisning. 

 

Vidare forskning bör fokusera på vilket sätt sjuksköterskan bättre kan nå ut med kunskapen 
om vilken vikt kosten har för diabetessjukdomen, eftersom osäkerhet verkar råda om detta. 
Då en del personer upplever att de inte har kontroll eller inte full kontroll, skulle vidare 
forskning även kunna undersöka hur personerna ska kunna ta kontroll över kosten och 
sjukdomen. Därigenom skulle kosten lättare kunna ses som en del av livet och inte endast 
som en behandling och därmed ge en förbättrad egenvård. För att kunna få personer med 
diabetes typ 2 att se kostbehandling som en del av livet är det av vikt att undersöka olika sätt 
för att få dem motiverade och bibehålla motivationen i takt med att sjukdomen försämras. 



 

19 
 

REFERENSER 
Axelsson, Å. (2008). Litteraturstudie. I M. Granskär & B. Höglund-Nielsen (red.), Tillämpad 
kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s.173-188). Lund: Studentlitteratur. 

 

Adamson, U., Lins, P-E., & Toft, E. (2009). Insulinbehandling. I C-D. Agardh & C. Berne 
(red.), Diabetes (4 uppl.). (s.178-201). Stockholm: Liber AB. 

 

Armstrong Shultz, J., Corbett, C.F., & Allen, C.B. (2009). Slavic women’s understanding of 
diabetes dietary self-management and reported dietary behaviors. Journal of immigrant 
minority health, 11, 400-405.  

 

Barton, S.S., Anderson, N., & Thommasen, H.V. (2005). The diabetes experiences of 
Aboriginal people living in a rural Canadian community. Australian journal of rural health, 
13, 242-246.  

 

Beverly, E.A., Miller, C.K., & Wray, L.A. (2008). Spousal support and food-related behavior 
change in middle-aged and older adults living with type 2 diabetes. Health education & 
behavior, 35(5), 707-720. 

 

Brown Frandsen, K., & Smedegaard Kristensen, J. (2002) Diet and lifestyle in type 2 
diabetes: the patient’s perspective. Practical diabetes international, 19(3), 77–80. 

 

Burke, J.A., Earley, M., Dixon, L.D., Wilke, A., & Puczynski, S. (2006). Patients with 
diabetes speak: Exploring the implications of patients´ perspectives of their diabetes 
appointments. Health communication, 19(2), 103-114. 

 

Clark, M., & Hampson, S.E. (2001). Implementing a psychological intervention to improve 
lifestyle self-management in patients with type 2 diabetes. Patient education and counseling, 
42, 247-256.  

 

Colombo, F., & Tapay, N. (2004). Private health insurance in OECD countries: the benefits 
and costs for individuals and health systems. OECD health working papers no 15. Paris: 
OECD Publishing.  

 

DeCoster, V.A. (2003). The emotions of adults with diabetes: a comparison across race. 
Social work in health care, 36(4), 79-99. 



 

20 
 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier, värdering, 
analys och presentation av omvårdnadsforskning (2 uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Franz, M.J., Monk, A., Barry, B., McClain, K., Weawer, T., Cooper, N., Uppham, P., 
Bergenstal, R., & Mazzi, R.S. (1995). Effectiveness of medical nutrition therapy provided by 
dietitians in the management of non-insulin-dependent diabetes mellitus: A randomized 
controlled clinical trial. Journal of the american dietetic association, 95(9), 1009-1017. 

 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworhiness. Nurse education today, 24, 
105-112. 

 

Groop, L., Lyssenko, V., & Renström, E. (2009). Orsaker till typ 2-diabetes. I C-D. Agardh 
& C. Berne (red.), Diabetes (4 uppl.). (s.102-108). Stockholm: Liber AB. 

 

Gutschall, M., Onega, L.L., & Wright, W.K. (2011). Patients´ perspectives about dietary 
maintenance in type 2 diabetes. Topics in clinical nutrition, 26(3), 180-189. 

  

Hall, R.F., Hunt Joseph, D., & Schwartz-Barcott, D. (2003). Overcoming obstacles to 
behavior change in diabetes self-management. The diabetes educator, 29(2), 303-311.  

 

Helman, C.G. (2007). Culture, health and illness (5th ed.). London: Hodder Arnold.  

 

Hoffman, C., & Paradise, J. (2008). Health insurance and access to health care in the United 
States. Annals of the new york academy of sciences, 1136(1), 149-160. 

 

Jahren Kristoffersen, N. (2005). Hälsa och sjukdom. I N. Jahren Kristoffersen, F. Nortvedt & 
E-A. Skaug (red.), Grundläggande omvårdnad, del 1 (s. 28-77). Stockholm: Liber AB. 

 

Johansson, U-B., & Leksell, J. (2009). Psykosociala aspekter. I C-D. Agardh & C. Berne 
(red.). Diabetes (4 uppl.). (s.449- 459). Stockholm. Liber AB. 

 



 

21 
 

Kneck, Å., Klang, B., & Fagerberg, I. (2011). Learning to live with illness: experiences of 
persons with recent diagnoses of diabetes mellitus. Scandinavian journal of caring sciences, 
25, 558-566. 

 

Koch, T., Kralik, D., & Taylor, J. (2000). Men living with diabetes: minimizing the 
intrusiveness of the disease.  Journal of clinical nursing, 9, 247-254. 

 

Kohinor, M.J.E., Stronks, K., Nicolaou, M., & Haafkens, J.A. (2011). Considerations 
affecting dietary behaviour of immigrants with type 2 diabetes: a qualitative study among 
Surinamese in the Netherlands. Ethnicity & health, 16(3), 245-258. 

 

Krook, A. (2009). Insulineffekter. I C-D. Agardh & C. Berne (red.). Diabetes (4 uppl.). (s. 
51-60). Stockholm: Liber AB. 

 

Lawton, J., Ahmad, N., Hanna, L., Douglas, M., Bains, H., & Hallowell, N. (2008a). ‘We 
should change ourselves, but we can’t’: accounts of food and eating practices amongst British 
Pakistanis and Indians with type 2 diabetes. Ethnicity & health, 13(4), 305-319. 

 

Lawton, J., Peel, E., Parry, O., & Douglas, M. (2008b). Shifting accountability: A 
longitudinal qualitative study of diabetes causation accounts. Social science & medicine, 67, 
47-56.  

 

Lindholm, E. (2009). Definition, diagnostik och klassificering. I C-D. Agardh & C. Berne 
(red.), Diabetes (4 uppl.). (s.17-29). Stockholm: Liber AB. 

 

Ludvigsson, J., Hanås, R., & Åman, J. (2009). Diabetes hos barn och ungdomar. I C-D. 
Agardh & C. Berne (red.), Diabetes (4 uppl.). (s.260-286). Stockholm: Liber AB. 

 

Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär & 
B. Höglund-Nielsen (red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 159-
172). Lund: Studentlitteratur.  

 

Malpass, A., Andrews, R., & Turner, T.M. (2009). Patients with type 2 diabetes experiences 
of making multiple lifestyle changes: A qualitative study. Patient education and counseling, 
74, 258-263.  

 



 

22 
 

Moser, A., van der Bruggen, H., Spreeuwen, C., & Widdershoven, G. (2008a). Autonomy 
through identification: a qualitative study of the process of identification used by people with 
type 2 diabetes. Journal of clinical nursing, 17(7b), 209-216.  

 

Moser, A., van der Bruggen, H., & Widdershoven, G. (2006). Competency in shaping one’s 
life: Autonomy of people with type 2 diabetes mellitus in a nurse-led, shared-care setting; a 
qualitative study. International journal of nursing studies, 43, 417-427.  

 

Moser, A., van der Bruggen, H., Widdershoven, G., & Spreeuwenberg, C. (2008b). Self-
management of type 2 diabetes mellitus: a qualitative investigation from the perspective of 
participants in a nurse-led, shared-care programme in the Netherlands.  BMC Public health, 
8(1), 91-100.  

 

Nationalencyklopedin (2011). Kost. Hämtad november 3 2011 från 
http://www.ne.se/lang/kost    

 

Olshansky, E., Sacco, D., Fitzgerald, K., Zickmund, S., Hess, R., Bryce, C., McTigue, K., & 
Fischer, G. (2008). Living with diabetes; Normalizing the process of managing diabetes. The 
diabetes educator, 34(6), 1004-1012. 

 

Orem, D.E. (2001). Nursing, concepts of practice (6th ed.). St. Louis: Mosby Inc. 

 

Quittenbaum, S. (2007). Diabetes. I N. Grefberg & L-G. Johansson (red.). Medicinboken, 
vård av patienter med invärtes sjukdomar (4 uppl.).(s. 347-390). Stockholm: Liber AB. 

 

Paulsson, G. (2008). Fenomenografi. I M. Granskär & B. Höglund-Nielsen (red.). Tillämpad 
kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s.73-84). Lund: Studentlitteratur. 

 

Peel, E., Perry, O., Douglas, M., & Lawton, J. (2005). Taking the Biscuit? A discursive 
approach to managing diet in type 2 diabetes. Journal of health psychology, 10(6), 779-791.  

 

Penckofer, S., Estwing Ferrans, C., Velsor-Friedrich, B., & Savoy, S. (2007). The 
psychological impact of living with diabetes, women´s day-to-day experiences. The diabetes 
educator, 33(4), 680-690. 

 

http://www.ne.se/lang/kost


 

23 
 

Peres, D.S., Santos, M.A., Zanetti, .M.L., & Ferronato, A.A. (2007). Difficulties of diabetic 
patients in the illness control: feelings and behaviors. Revista latino-americana de 
enfermagem, 15(6), 1105-1112. 

 

Polit, D.F., & Beck C.T. (2008). Nursing research, generating and assessing evidence for 
nursing practice (8th ed.). Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins. 

 

Rygg, L. Ø., By Rise, M., Lomundal, B., Strøm Solberg, H., & Steinsbekk, A. (2010). 
Reasons for participation in group-based type 2 diabetes self-management education. A 
qualitative study. Scandinavian journal of public health, 38, 788-793. 

 

Savoca, M., & Miller, C. (2001). Food selection and eating patterns: themes found among 
people with type 2 diabetes mellitus. Journal of nutrition education, 33(4), 224-233.   

 

SBU- Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2010). Mat vid diabetes. En systematisk 
litteraturöversikt. SBU-rapport nr 201. Stockholm: SBU. 

 

Smide, B., & Hörnsten, Å. (2009). People´s reasoning about diagnosis in type 2 diabetes. 
Journal of nursing & healthcare of chronic illnesses, 1, 253-260. 

 

Sprague., M.A., Armstrong Shultz, J., & Branen, L.J. (2006). Understanding patient 
experiences with goal setting for diabetes self-management after diabetes education. Family 
& community health, 29(4), 245-255. 

 

Socialstyrelsen. (2010). Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 - stöd för styrning och 
ledning. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Song, M., Lee, M., & Shim, B., (2010). Barriers to and facilitators of self-management 
adherence in Korean older adults with type 2 diabetes. International journal of older people 
nursing, 5, 211-218. 

 

Vermeire, E., Hearnshaw, H., Rätsep, A., Levasseur, G., Petek, D., van Dam, H., van der 
Horst, F., Vinter-Repalust, N., Wens, J., Dale, J., & Van Royen P. (2007).  Obstacles to 
adherence in living with type-2 diabetes: An international qualitative study using meta-
ethnography (EUROBSTACLE). Primary care diabetes, 1(1), 25–33. 

 



 

24 
 

Vessby, B., Asp, N-G., & Axelssen, M., (2009). Kost. I C-D. Agardh & C. Berne (red.). 
Diabetes (4 uppl.). (s.134-148). Stockholm: Liber AB. 

 

Vetenskapsrådet, (2011). God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011. 
Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Washington, G., & Wang-Letzkus, M.F. (2009). Self-care practices, health beliefs, and 
attitudes of older diabetic Chinese Americans. Journal of health & human services 
administration, 32(3), 305-323. 

 

Wild, S., Roglic, G., Green, A., Sicree, R., & King, H. (2004). Global prevalence of diabetes, 
estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes care, 27, 1047-1053.  

 

Williamson, A.R., Hunt, .A.E., Pope, J.F., & Tolman N.M. (2000). Recommendations of 
dietitans for overcoming barriers to dietary adherence in individuals with diabetes. The 
diabetes educator, 26(2), 272-279.  

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad – En bro 
mellan forskning & klinisk verksamhet (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Whittemore, R., & Dixon, J. (2008). Chronic illness: the process of integration. Journal of 
clinical nursing, 17(7b), 177–187. 

 

World health organization (2000). The world health report 2000, health systems: improving 
performance. Geneve: World health organization.  

 

Zoffman, V., & Kirkevold, M., (2005). Life versus disease in difficult diabetes care: 
Conflicting perspectives disempower patients and proffessionals in problem solving. Quality 
health research, 15(6), 750-765. 



 

25 
 

BILAGEFÖRTECKNING 

Bilaga 1 Databassökning 

 

Bilaga 2 Protokoll för kvalitetsgranskning 

 

Bilaga 3 Översikt av artiklar 

 

Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 

 



 

26 
 

Bilaga 1(1) Databassökning CINAHL genomförd 111116  

Sökning Sökord  Antal träffar Antal artiklar efter urval 1        Antal artiklar efter urval 2 Valda artiklar 

1 diabetes mellitus non insulin 
dependent OR Diabetes 
mellitus OR diabetic patient 

17552 - 1 - - 

2 diabetic diet OR diet therapy 
OR food habits OR diet OR 
food 

22308 - - - 

3 life style changes OR  life 
change events OR life style OR 
behavior changes 

29006 - - - 

4 self-care 5575 - - - 

5 Attitude 68508 - - - 

6 life experience 3703 - - - 

7 disease management 1078 - - - 

8 qualitative studies  34135 - - - 

 9 #1 AND #2 1601 - - - 

10 #8 AND #9 66 35 20 10 

11 #1 AND #3 1625 - - - 

1 - innebär att ingen artikel blev granskad 
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Bilaga 1(2) Databassökning CINAHL genomförd 111116  

Sökning Sökord Antal träffar Antal artiklar efter urval 1 Antal artiklar efter urval 2 Valda artiklar 

12 #2 AND #11 369 -1 - - 

13 #8 AND #12 33 17 11 0 

14 #1 AND #4 1310 - - - 

15 #14 AND #5 449 - - - 

16 #15 AND #8 107 - - - 

17 #16 AND #3 47 20 2 0 

18 #1 AND #6 492 - - - 

19 #18 AND #8 39 18 6 1  

20 #1 AND #7 268 - - - 

21 #20 AND #8 24 14 3 0 

1 - innebär att ingen artikel blev granskad. 

2  ingen artikel blev granskad i sökning 18, eftersom avgränsning av sökordet qualitative study inte genomfördes förrän i sökning 19.   
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Bilaga 1(3) Databassökning Medline genomförd 111116  

Sökning  Sökord Antal träffar Antal artiklar efter urval 1 Antal artiklar efter urval 2 Valda artiklar 

1 diabetes mellitus type 2 42077 -1 - - 

2 diet therapy OR diet OR food habits 69441 - - - 

3 life style OR life change events 28570 - - - 

4 self care 17672 - - - 

5 Attitude 118221 - - - 

6 disease management  6020 - - - 

7 qualitative research 11013 - - - 

8 #1 AND #2  3262 - - - 

9 #8 AND #7 10 4 3 2  

10 #1 AND #3  1485 - - - 

11 #10 AND # 2  12 0 0 0 

12 #11 AND #7 0 0 0 0 

13 # 1 AND #4 1377 - - - 

14 #13 AND #5 284 - - - 

1 - innebär att ingen artikel är granskad  
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Bilaga 1(4) Databassökning Medline genomförd 111116  

Sökning Sökord Antal träffar  Antal artiklar efter urval 1 Antal artiklar efter urval 2 Valda artiklar 

15 # 14 AND #7 26 16 4 2  

16 #1 AND #6 257 -1 - - 

17 #16 AND #7 5 4 2 2  

18 #3 AND #8 437 - - - 

19 #18 AND #7 4 2 0 0 

20  #8 AND #4  162 - - - 

21  #20 AND #7 3 2 0 0  

22 #13 AND #7 38 20 2 1  

23 #1 AND #5 959 - - - 

24 #23 AND #7 57 0 0 0 

25 #1 AND #3 AND #7 12 2 0 0 

1 - innebär att ingen artikel är granskad  
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Bilaga 1(5) Databassökning PsycINFO(ProQuest) genomförd 111119  

Sökning Sökord Antal träffar  Antal artiklar efter urval 1 Antal artiklar efter urval 2 Valda artiklar 

1 diabetes mellitus OR diabetes 3222 -1 - - 

2 diets OR nutrition OR food OR 
eating behavior 

6010 - - - 

3 # 1 AND #2 134 - - - 

4 #3 include self management, 
health behavior treatment 
compliance, life style changes, 
behavior changes  
exclude pregancy 

41 18 1 1  

5 Life style changes AND life style  2040 - - - 

6 # 1 AND # 5 114 - - - 

7 #6 include diets 11 3 0 0 

8 Self care skills  915 - - - 

9 #1 AND #8 90 - - - 

10  #9 include health behavior, self 
management, treatment 
compliance, diets  
exclude exercise 

30 14 0 0 

1 - innebär att ingen artikel blev granskad. 



 

31 
 

Bilaga 1(6) Databassökning PsycINFO(ProQuest) genomförd 111119 

Sökning Sökord Antal träffar Antal artiklar efter urval 1 Antal artiklar efter urval 2 Valda artiklar 

11 Attitudes OR attitude change 6194 -1 - - 

12 #1 AND #11 18 0 0 0 

13 #12 exclude child attitudes, 
urogenital disorders, mothers, 
neonatal development, 
pregnancy, schizophrenia, 
transgenerational  patterns    

12 5 2 0 

14 Life experiences OR life 
changes 

4258 - - - 

15 #1 AND # 14  20 0 0 0 

16 #15 exclude parents, mother 
child relations, childhood 
development, cystic fibrosis, 
major depression 

14 5 2 0 

17 disease management OR 
treatment compliance  

4070 - - - 

18 #1 AND # 17 315 - - - 

19 #18 include diets 9 3 0 0 

1 - innebär att ingen artikel är granskad  
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Bilaga 2 Protokoll för kvalitetsgranskning  

Modifierat protokoll för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod efter Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2011) 

Tydlig avgränsning/problemformulering?  Ja Nej Vet ej 

Patientkarakteristika  Antal 

   Ålder 

   Kön 

 

Är kontexten presenterad?    Ja Nej  Vet ej 

Etiskt resonemang?   Ja Nej Vet ej 

Urval 

-relevant    Ja  Nej Vet ej 

-strategiskt    Ja Nej Vet ej 

Metod för 

-urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja Nej Vet ej 

-datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej Vet ej 

-analys tydligt beskrivet?   Ja Nej Vet ej  

Giltighet 

-är resultatet logiskt, begripligt?  Ja Nej Vet ej 

-råder datamättnad?   Ja  Nej Vet ej 

-råder analysmättnad   Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet 

-redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja Nej Vet ej 

-redovisas resultatet i förhållande till en    Ja Nej Vet ej 
teoretisk referensram? 

Genereras teori?   Ja Nej Vet ej 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Bra  Medel  Låg  
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Bilaga 3(1) Översikt av artiklar 

Författare, 
tidskrift & Årtal 

Titel Syfte Urval, Metod 
& Land 

Resultat Kvalitets-
grad 

Armstrong Shultz, 
J., Corbett, C.F., & 
Allen, C.B. 

Journal of 
immigrant minority 
health 

2009 

Slavic women’s 
understanding of 
diabetes dietary 
self-
management 
and reported 
dietary 
behaviors 

Beskriva de sätt som 
slaviska kvinnor med 
diabetes typ 2 tänker och 
hanterar diabetes genom 
kost. 

  

 

N=10 kvinnor  

Individuella 
djupintervjuer   

Kanada 

Deltagarna hade dålig diabeteskontroll. Förändringar 
i traditionell mat gjordes för att bättre stödja 
diabeteskontroll och hjärthälsa. De var lyhörda mot 
sjukvårdens rekommendationer och värdesatte 
matlagningskurser på ryska. Barriärer inkluderande 
kostnader vid hälsosam kost. Kulturella broar mellan 
patienter och vårdgivare var kritiska för hantering av 
egenvård.  

Grad II 

Barton, S.S.,  
Anderson, N.,  & 
Thommasen, H.V.  

Australian journal 
of rural health 

2005 

The diabetes 
experiences of 
Aboriginal 
people living in 
a rural Canadian 
community 

Optimera deltagande hos 
ursprungsbefolkning genom 
att dela erfarenheter om de 
utmaningar som diabetes 
medför i sydvästra Kanadas 
landsbygd och hur de kan 
åtgärdas. 

N=8 varav 5 
kvinnor och 3 
män  

Semistrukturera
de & 
konventionella 
intervjuer 

Kanada 

Utmaningar inkluderade att förstå kopplingarna 
mellan diabetes och västerländsk eller traditionell 
medicin; kostförändringar, motion och 
viktminskning; hur sjukvården kommunicerar och 
relevansen av det som sades: ha många livsval och 
ansvaret att välja; och en tro att leva dag för dag och 
en medvetenhet om att livscykler kan brytas.  

Grad II 
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Bilaga 3(2) Översikt över artiklar  

Författare, 
tidskrift & Årtal 

Titel Syfte Urval, Metod 
& Land 

Resultat Kvalitets-
grad 

Hall, R.F., Hunt 
Joseph, D., & and 
Schwartz-Barcott, 
D 

The diabetes 
educator 

2003 

Overcoming 
obstacles to 
behavior change 
in diabetes self-
management 

Beskriva hur 5 individer 
med diabetes typ 2 
överkommer hinder som 
hindrar att bibehålla 
beteendeförändringar i kost, 
motion och självkontroll av 
blodglukos (SMBG).     

N=5 varav 2 
kvinnor och 3 
män  

Djupintervjuer 
med 
uppföljnings-
intervjuer                 

USA  

Hinder som störde bibehållandet av en kostplan var 
hunger, planerade och oplanerade måltidshändelser 
och begäret efter ny mat. Fysisk sjukdom och 
oväntande livshändelser var hinder för att bibehålla 
motion och en SMBG plan. 

Grad II 

Koch, T., Kralik, 
D., & Taylor, J.  

Journal of clinical 
nursing 

2000 

Men living with 
diabetes: 
minimizing the 
intrusiveness of 
the disease 

Förstå hur personer med 
diabetes typ 2 införlivar en 
kronisk sjukdom i sina liv  

N=6 varav 6 
män  
 

PAR-process 
 

Australien  

Männen uttryckte att diabetes hade gett en positiv 
effekt på deras livsstil; de speglade diabetes som en 
del av deras liv. Deras bekymmer rörande potentiella 
komplikationer betydde att de valde att ta bättre hand 
om sig själv. De var självsäkra i sin kunskap om 
diabetes och medan de tog ansvar för sig själva blev 
de stöttade av sina livskamrater i skötseln av 
diabetes.  

Grad II  
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Bilaga 3(3) Översikt över artiklar  

Författare, 
tidskrift & Årtal 

Titel Syfte Urval, Metod 
& Land 

Resultat Kvalitets-
grad 

Kohinor, M. J. E.,  
Stronks, K., 
Nicolaou, M., & 
Haafkens, J.A. 

Ethnicity & Health 

2011 

Considerations 
affecting dietary 
behaviour of 
immigrants with 
type 2 diabetes: 
a qualitative 
study among 
Surinamese in 
the Netherlands 

Utforska de socialkulturella 
faktorer som påverkar 
kostförändringar för 
holländska surinamer 
patienter med diabetes typ 
2  

 

 N=32 varav 20 
kvinnor och 12 
män  

Individuella 
djupintervjuer  

Nederländerna 

Flertalet var medvetna om nödvändigheten att ändra 
sin kost, men upplevde svårigheter att ändra 
kostbeteendet för att kunna möta kostriktlinjerna. 
Många upplevde att riktlinjerna baserades på 
holländska matvanor som gjorde det svårt att förena 
dessa med surinamsisk matlagning och matvanor. De 
valde mat utifrån surinamisk tro gällandes ”bra” och 
”dålig” mat för diabetes. De upplevde att riktlinjerna 
krockade med traditionella värden.  

Grad I 

Lawton, J.,  
Ahmad, N., Hanna, 
L., Douglas, M., 
Bains, H.,  & 
Hallowell, N. 

Ethnicity & Health 

2008 

“We should 
change 
ourselves, but 
we can’t”: 
accounts of food 
and eating 
practices 
amongst British 
Pakistanis and 
Indians with 
type 2 diabetes 

Att titta på mat- och 
ätvanor med perspektivet 
från pakistanier respektive 
indier med diabetes typ 2, 
deras uppfattningar om 
barriärer och hjälp till 
kostförändringar samt 
sociala och kulturella 
faktorer som format dem. 

N=32 varav 17 
kvinnor och 15 
män  

Intervjuer  

Storbritannien 

Trots mångfalden av de kostråd som finns, så blev 
deltagarna erbjudna liknande råd om deras mat och 
matvanor efter diagnosen. Flertalet hade fortsatt äta 
sydasiatisk mat, trots deras oro att maten kunde vara 
farlig och skadlig för deras diabeteskontroll. De 
beskrev sådan mat som stärkande och belyste 
kulturella förväntningar att delta i händelser med 
familjemedlemmar. Många försökte balansera 
riskerna med sydasiatisk mat och avskärma sig från 
sin kultur genom att äta mindre portioner.  

Grad I 
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Bilaga 3(4) Översikt av artiklar 

Författare, 
tidskrift & Årtal 

Titel Syfte Urval, Metod 
& Land 

Resultat Kvalitets-
grad 

Lawton, J., Peel, 
E.,   Parry, O., & 
Douglas, M.  
Social Science & 
Medicine 
2008 

Shifting 
accountability: 
A longitudinal 
qualitative study 
of diabetes 
causation 
accounts 

Titta på deras uppfattningar 
och förståelse för varför de 
utvecklat diabetes, hur och 
varför samt om deras 
kausalitet har förändrats 
eller varit stabil över tid.  

N=20 varav 11 
män och 9 
kvinnor   

Intervjuer  

Storbritannien 

Över de 4 åren ökade i princip alla deltagarna sin 
nivå av engagemang med information om diabetes 
mellitus typ 2 och dess orsakssamband.  

Grad I 

Malpass, A., 
Andrews, R., &  
Turner, K.M. 

Patient Education 
and Counseling 

2009 

 

 

Patients with 
type 2 diabetes 
experiences of 
making multiple 
lifestyle 
changes: A 
qualitative study 

Att utforska patienter som 
nyligen diagnostiserats med 
diabetes mellitus typ 2 
erfarenhet att göra en (kost) 
eller flera (kost och fysisk 
aktivitet) förändringar för 
att 1) uppskatta om 
patienterna upplevde 
ökning i fysisk aktivitet 
som ett stöd eller hinder till 
kostförändringarna och vice 
versa 2) om patienterna 
upplevde att göra flera 
livsstilsförändringar som 
kontraproduktiva eller 
fördelaktigt. 

N=30 varav 18 
kvinnor och 12 
män 

Djupintervjuer 

Storbritannien  

Genom att ge information samtidigt om kost och 
fysisk aktivitet motiverar detta patienterna att 
använda fysisk aktivitet som strategi för att bistå 
sjukdomshanteringen och de flesta patienter tyckte att 
det var hjälpsamt att göra flera livsstilsförändringar 
samtidigt.  

Grad II 
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Bilaga 3(5) Översikt av artiklar  

Författare, 
tidskrift & Årtal 

Titel Syfte Urval, Metod 
& Land 

Resultat Kvalitets-
grad 

Moser, A., van der 
Bruggen, H., & 
Widdershoven, G.  

International 
Journal of Nursing 
Studies 

2006 

Competency in 
shaping one’s 
life: Autonomy 
of people with 
type 2 diabetes 
mellitus in a 
nurse-led, 
shared-care 
setting; a 
qualitative study 

Porträttera hur personer 
med diabetes mellitus typ 2 
som får hjälp av 
diabetessjuksköterskor i en 
delad vårdenhet ser på 
autonomi 

 

N=15 varav 9 
män och 6 
kvinnor  

Djupintervjuer 
& intervjuer 
 

Nederländerna 

Huvudkategorin kompetens i att forma sitt liv 
beskrev hur personer med diabetes utövade sin 
självständighet. Sju kategorier framkom som beskrev 
dimensioner av autonomi och de var identifiering, 
egenvård, välkommen paternalism, 
självbestämmande, delad beslutsfattande, planerad 
kontroll och ansvarsfulla relationer.  

Grad I 

Moser, A., van der 
Bruggen, H.,  
Widdershoven, G.,  
& Spreeuwenberg, 
C. 

BMC Public health 

2008  

Self-
management of 
type 2 diabetes 
mellitus: a 
qualitative 
investigation 
from the 
perspective of 
participants in a 
nurse-led, 
shared-care 
programme in 
the Netherlands 

Att rapportera en empirisk 
grundad begreppsmässighet 
av egenvård i förhållande 
till autonomi för personer 
med diabetes typ 2 

 

N=15 varav 9 
män och 6 
kvinnor 

Djupintervjuer 

Nederländerna 

Personer med diabetes typ 2 använder tre 
egenvårdsprocesser, dagligen, ur kurs och 
förebyggande. Stegen för daglig egenvård var 
följsamhet, anpassning och rutiner. Stegen vid ur 
kurs egenvård är bli medveten, resonemang, 
beslutsfattande, aktion och utvärdering. Vid 
förebyggande egenvård är stegen uppleva, lära, vara 
försiktig och göra ngt i praktiken. Dessa processer är 
invävda och vanligt förekommande.  

Grad I 
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Bilaga 3(6) Översikt av artiklar  

Författare, 
tidskrift & Årtal 

Titel Syfte Urval, Metod 
& Land 

Resultat Kvalitets-
grad 

Peel, E., Parry, O., 
Douglas, .M., & 
Lawton, J. 

Journal of health 
psychology 

2005 

Taking the 
Biscuit? A 
discursive 
approach to 
managing diet in 
type 2 diabetes 

Bidra till litteraturen genom 
att undersöka hur personer 
nyligen diagnostiserade 
med diabetes typ 2 hanterar 
sin kost. 

N=40 varav 21 
män och 19 
kvinnor  

Upprepade 
intervjuer  

Storbritannien  

Två huvudteman framkom då deltagarna diskuterade 
kost. 1. Kvinnor tenderar att hantera kosten 
individuellt, medan män vanligtvis hanterar kosten 
som en familjeangelägenhet. 2. De räknade med 
förfall och fusk på flera olika sätt som syftade till att 
maximera för att uppnå en positiv identitet. 

Grad II  

Rygg, L. Ø., By 
Rise, M., 
Lomundal, B., 
Strøm Solberg, H., 
&  Steinsbekk, A. 

Scandinavian 
journal of public 
health 

2010 

Reasons for 
participation in 
group-based 
type 2 diabetes 
self-
management 
education. A 
qualitative study 

Att undersöka orsaker till 
att deltaga i gruppbaserade 
diabetes 
egenvårdsutbildning 
(DMSE) för patienter med 
diabetes typ 2.  

N=22 varav 13 
kvinnor och 9 
män  

Fokusgrupper 
Individuella & 
semistruktur-
erade intervjuer 

Norge 

De beskrev 2 huvudskäl för att medverka i DMSE; 
praktiska problem och osäkerhet. Dessa anledningar 
påverkade dem på två olika sätt, praktiskt eller 
emotionellt. Praktiska problem och känna osäkerhet 
hade ett ursprung i bristande information eller 
motsägelsefull information samt från brist att ha 
kontakt med andra diabetespatienter. Detta påverkade 
patienternas vardagliga liv på områden såsom kost, 
medicinering, socialt och livsstilsförändringar. 

Grad I 
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Bilaga 3(7) Översikt av artiklar 

Författare, 
tidskrift & Årtal 

Titel Syfte Urval, Metod 
& Land 

Resultat Kvalitets-
grad 

Savoca, M., & 
Miller, C. 

Journal of 
nutrition education 

2001 

Food selection 
and eating 
patterns: themes 
found among 
people with type 
2 diabetes 
mellitus 

Att utforska tro och 
perspektiv hos personer 
med typ 2 diabetes mellitus 
om kostbehov, kostval och 
matvanor samt attityder om 
egenvård 

N=45 varav 26 
kvinnor och 24 
män 

Intervjuer 

USA 

Matvanor var influerade av deltagarnas kunskaper 
om diabetes hantering. Utmaningar som de mötte när 
de följde kostråden var kopplade till deras tidigare 
matvanor. Kostens verkan, socialt stöd och 
tidshantering var identifierade som variabler som 
kan påverka beteenden vid kost.  

Grad I 

Washington, G., & 
Wang-Letzkus, 
M.F.  

 Journal of Health 
& Human Services 
Administration 

2009 

Self-care 
practices, health 
beliefs and 
attitudes of 
older diabetic 
Chinese 
Americans  

 

Att utforska egenvården 
hos kines-amerikanska 
immigranter med diabetes 
typ 2 samt att identifiera 
riskfaktorer relaterade till 
livsstil, attityd och 
hälsouppfattningar och till 
sist sprida resultatet till ett 
allmänt diabetesforum. 

N=13 varav 7 
män och 6 
kvinnor 

Individuella 
djupintervjuer 

 USA 

Två återkommande teman som reflekterade 
egenvården var egenvård som inkluderade kost, 
motion och medicin. Den andra var hälsouppfattning 
som inkluderar attityder, livsstil och hälsa. 

Grad II 
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Bilaga 4(1) Exempel på innehållsanalys  

Meningsenhet  Kondenserad meningsenhet Kod Subkategori Kategori  

”I make my own decisions on what to 
eat and what I want to buy.”  
(Washington & Wang-Letzkus 2009, 
s. 316) 

  

Make my own decisions on 
what I want to eat 

 

Beslutar själv  

 

 

 

Kontroll på läget 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll 

 

 

“If I eat a piece of cake then I know 
that my bloodglucose will go up. 
Then I have a choice, doing it and 
not doing it.”  
 (Moser et al. 2006, s. 423) 

 

My eating choices affect my 
blood glucose 

 

Det är mitt val, mitt ansvar  

”I do the same thing every day. It has 
become a habit. I take care that I eat 
a mid morning snack, then I cook. ” 
(Moser et al. 2008b, s. 95) 

 

I do the same thing every 
day. I take care that I eat  

 

Slentrian, tar ansvar 

 

 

 

Motvillig kontroll 

 

 

“You have to kill your heart when 
you see others eat things you cannot 
eat in full measure.”  
(Lawton et al. 2008a, s. 314)  

 

Kills your heart, when others 
eat what you can´t 

 

Ofrivilligt val  
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Bilaga 4(2) Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Subkategori Kategori 

“They (whould) wonder why you 
don´t want it when they have offered 
it to you. Maybe they think it´s 
because you don´t like them. That´s 
why I take it.”  
(Lawton et al. 2008a, s. 312) 

 

They wonder why you don´t 
want it and that´s why you 
eat it.  

 

Förväntningar från 
omgivningen 

 

Påtryckningar 

 

Stress 

”So the fact that my (blood)sugar 
went down to 6 was good, but the 
fact that it (eating healthy) made me 
miserable isn´t on is it.”                                      
(Malpass et al. 2009, s. 260)  

 

Eating healthy makes me 
miserable 

 

Elände över situationen 

 

Misströstan 

 

Nedstämdhet 

”I try not to think about it, but every 
bite of food that goes in to my mouth, 
I ask, should I be eating this?”               
(Savoca & Miller 2001, s. 228) 

 

Should I be eating this? 

 

Ängslan 

 

Osäkerhet 

 

Ångest 
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