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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Diabetes typ II är den vanligaste formen av diabetes och en av de snabbast 
växande sjukdomarna i världen. Det är en kronisk sjukdom som oftast kräver 
livsstilsförändringar för att personer ska kunna hantera sjukdomen och få vardagen att 
fungera.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av livsstilsförändringar vid 
diabetes typ II. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats gjordes där resultatet bygger på 
vetenskapliga artiklar som analyserats med innehållsanalys. 
Resultat: Tre kategorier framkom vid analysen vilka delar in upplevelsen av 
livsstilsförändringar vid diabetes typ II i; start på något nytt, behovet av stöd för att kunna ta 
kontroll över kroppen samt att förstå sin sjukdom. Det upplevdes svårt att hantera den nya 
verkligheten och de livsstilsförändringar sjukdomen medförde. Personerna upplevde en 
omställning i livet, där nya prioriteringar och förändringar av vanor krävdes. Stöd och 
information från sjuksköterskan och andra personer i samma situation gjorde det lättare att 
hantera sjukdomen.  
Slutsats: Studien visar att när en person drabbas av diabetes typ II är det en stor förändring i 
livet. Stöd och information från sjuksköterskan och personer i samma situation gör det lättare 
att hantera sjukdomen och egenvården. Ny forskning görs kontinuerligt gällande diabetes typ 
II men det behövs ytterligare forskning inriktad på upplevelserna av livsstilsförändringar vid 
sjukdomen. Kunskap om upplevelserna vid livsstilsförändringar vid diabetes typ II är relevant 
för att på bästa sätt kunna möta personer med sjukdomen och ge individuellt anpassat stöd.       
 

Nyckelord: Diabetes typ II, följsamhet, livsstilsförändring, motion, upplevelse, utbildning. 
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Inledning 
Diabetes typ II är en av de snabbast växande sjukdomarna i världen (Socialstyrelsen, 2010). 

Jallinoja, Pajari och Absetz (2008) ser ett samband mellan personers beteende och deras hälsa 

och att det är personens livsstil som är den centrala orsaken till diabetes typ II. Enligt 

Socialstyrelsen (2010) finns det kunskap och riktlinjer om hur personer med diabetes typ II 

bör leva och vilka livsstilsförändringar som bör göras, problemet ligger i att det finns 

svårigheter att förändra och bryta invanda levnadsmönster. Karlsen, Oftedal och Bru (2011) 

poängterar att en livsstilsförändring och speciellt då ändrade kost- och motionsvanor är av 

stor vikt för personer med diabetes typ II, vilket inte alltid är så lätt att genomföra. Karlsen et 

al. (2011) menar vidare att personers upplevelser av sjukdomen har stor betydelse för hur de 

anpassar sig till sjukdomen och de livsstilsförändringar som de står inför. Dessutom är det av 

stor vikt att personer med diabetes typ II känner sig delaktiga i sin vård och behandling (ibid). 

Enligt Orem (2001) genomförs egenvård av personen själv med syfte att upprätthålla hälsa 

och välbefinnande. Jallinoja et al. (2008) menar att livsstilsförändringar kan vara ett problem 

då det blir en påfrestning i vardagen och om personer som drabbats av diabetes typ II 

undviker att genomföra livsstilsförändringen kan detta öka risken för senare komplikationer 

såsom njurskador, nervskador och cirkulationsrubbningar (ibid.). Eftersom diabetes typ II är 

en sjukdom som ökar i hela världen är det av stor vikt att ta reda på hur det upplevs att göra 

de livsstilsförändringar som rekommenderas för att bevara hälsan. Genom att göra en 

litteraturstudie sammanställs resultat från flera olika forskningsstudier. Därmed erhålls ett 

större och bredare underlag där kunskapen kan leda till ökad förståelse hos sjuksköterskan för 

de personer hon/han möter i sitt jobb. På så viss kan också förutsättningarna för att på bästa 

sätt kunna ge stöd och hjälp ökas.  

 

Bakgrund 

Diabetes 
Enligt Lindholm (2009) är diabetes typ II den vanligaste formen av diabetes där de främsta 

riskfaktorerna är övervikt, fysisk inaktivitet, kostens sammansättning och ärftliga faktorer. 

Det är en kronisk sjukdom som kännetecknas av högt blodsocker där personen har en 
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insulinresistens i insulinberoende vävnad och/eller har en sviktande insulinproduktion (ibid.).  

Världshälsoorganisationen (WHO) (2012) menar att mer än 250 miljoner människor i världen 

lever med diabetes typ II samt att det sker en ständig ökning av personer som diagnostiseras 

med sjukdomen. De största orsakerna till ökningen är personers livsstil med ökad förekomst 

av felaktig kost och minskad fysisk aktivitet vilket leder till fetma som i sin tur kan leda till 

glukosresistens i vävnaden (ibid.). Exempel på stora vävnader som är insulinberoende för sitt 

glukosupptag är muskelvävnad, fettvävnad och levern. När insulinproduktionen minskar och 

insulinbristen ökar visar sig diabetessymtom såsom törst, stora urinmängder, trötthet, 

viktminskning, synstörningar, hungerkänslor, huvudvärk samt illamående och kräkningar. 

För att diagnostiseras med diabetes typ II krävs det att man kan påvisa kroniskt förhöjda 

blodssockervärden (Lindholm, 2009). Vidare menar WHO (2012) att behandling av diabetes 

typ II innebär att hålla blodets glukoshalt normal och därmed uppnå symtomfrihet samt 

förebygga komplikationer. såsom njurskador, nervskador och cirkulationsrubbningar. 

 

Livsstilsförändringar 
Karlsen et al. (2011) skriver för att förändra sin livsstil behöver personen förändra sitt 

nuvarande beteende och skapa nya levnadsvanor. Detta styrks av Jallinoja et al. (2008) som 

menar att kost och motion är en central del i diabetesbehandlingen. Grunden för behandling 

vid diabetes typ II innebär en anpassning till sjukdomen som utgörs av livsstilsåtgärder och 

egenvård främst genom kostförändringar och ökad fysisk aktivitet (ibid.). Enligt Karlsen et 

al. (2011) kan livsstilsbehandlingen bli framgångsrik om personen i fråga får adekvat 

information och förstår innebörden, eftersom det är individen själv som ska tillämpa 

egenvård och ta kontroll över sjukdomen. Enligt Orem (2001) är egenvård något som måste 

utföras kontinuerligt för att bevaras då förutsättningarna förändras hela tiden pågrund av 

ålder, sjukdom och andra livsstilsfaktorer. Socialstyrelsen (2010) poängterar att utbildning är 

en viktig del av behandlingen vid diabetes och en förutsättning för att personen själv på ett 

bra sätt ska kunna ta ansvar för sin egenvård. Utbildningen leds oftast av en 

diabetessjuksköterska antingen individuellt eller i grupp. Det är därför av stor vikt att 

sjuksköterskan och personen i fråga har en bra kommunikation, kommer överrens om mål för 

behandlingen och har regelbunden uppföljning av hälsotillstånd så som kost- och 

motionsvanor (ibid.). 
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Vessby, Asp och Axelsen (2009) menar att med en bra och balanserad kost kan personer med 

diabetes typ II undvika att få ett svängigt blodsocker. Vidare menar Vessby at al. (2009) att 

begreppet ”bra mat” är svårt att definiera då det består av flera olika livsmedelsgrupper som 

tillsammans bygger upp en bra helhet. Bra mat inkluderar såväl val av livsmedel, 

energiinnehåll och måltidsordning som fördelning av kolhydrater, fett, proteiner och alkohol, 

samt även olika livsmedels innehåll av kostfibrer, vitaminer och mineraler (ibid.). Enligt 

Jallinoja et al. (2008) är kunskapen om fetma särskilt viktig eftersom felaktig kost och 

bristande motionsvanor spelar en avgörande roll för utvecklingen av diabetes typ II samt att 

de val personer väljer att göra påverkar deras hälsa. Vilket innebär att personen behöver gå 

ner i vikt för att få en bättre metabol kontroll (ibid.). Socialstyrelsen (2011) menar att ett 

anpassat energiintag gör det lättare att gå ner i vikt vilket oftast är ett måste då övervikt och 

framförallt bukfetma är vanligt hos personer med diabetes typ II. 

 

Fritz och Krook (2009) menar att fysisk aktivitet främjar inte bara sjukdomsbilden utan ger 

även personen ett ökat välbefinnande och känslan av en förbättrad hälsa. Vidare menar Fritz 

och Krook (2009) att för en person som diagnostiserats med diabetes typ II kan regelbunden 

fysisk aktivitet ge en förbättrad blodsockerkontroll med lägre glukosstimulerande 

insulinkoncentrationer i blodet samtidigt som den perifera vävnaden får en ökad 

insulinkänslighet. Vilket styrks av Socialstyrelsen (2011) som skriver att vid viktminskning 

minskar mängden fett runt de inre organen så som bukspottskörteln och levern vilket ökar 

tillverkningen av insulin och insulineffekten samtidigt som det ökar glukosupptaget i 

muskelcellerna. Fritz och Krook (2009) menar att motionsformen inte spelar någon roll, det 

viktiga är att den sker på regelbunden basis. Lågintensitetsträning såsom promenader i minst 

30 minuter om dagen är dock mer framgångsrikt än högintensitetsträning för personer med 

diabetes typ II på grund av faktorer som diabeteskomplikationer, ålder och andra sjukdomar. 

Denna träning ger goda förutsättningar att påverka de olika riskfaktorerna såsom högt 

blodtryck, höga blodfetter, övervikt och insulinresistens positivt (ibid.). Utöver 

livsstilsförändringar finns även medicinsk behandling i form av tabletter och insulin för att 

sänka personens glukoshalt i blodet. (Eliason & Nilsson, 2009)   
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Teoretisk referensram 
Dorothea Orems teori om egenvård ligger till grund som studiens teoretiska referensram. 

Orems (2001) teori är indelad i tre delar egenvård, egenvårdsbrist samt omvårdnadssystem 

(se figur 1). 

 

Den första delen handlar om egenvård och är indelad i de tre begreppen egenvård, 

egenvårdsbehov och egenvårdskrav. Egenvård fokuserar på personens egen initiativförmåga 

till olika aktiviteter för att bevara sina fysiska och psykiska funktioner. Egenvård måste 

utföras kontinuerligt för att bevaras då förutsättningarna hela tiden förändras pågrund av 

ålder, sjukdom och andra livsstilsfaktorer. I egenvårdsbehovet ingår tre grundsyner, det 

universella, det utvecklingsmässiga och det hälsorelaterade behovet. I det universella 

egenvårdsbehovet är det basbehoven för att kunna utöva egenvård som styr, behov som luft, 

mat och vatten. De utvecklingsmässiga behoven utgår ifrån att personen lär så länge han eller 

hon lever eftersom förutsättningarna hela tiden förändras. Under de hälsorelaterade behoven 

kommer personer in som drabbats av sjukdomar som tillexempel diabetes typ II, skador eller 

andra funktionshinder. Egenvårdskravet är den sammanlagda aktivitet som behövs för att 

tillgodose egenvårdsbehovet. 

 

Den andra delen som Orem (2001) tar upp är egenvårdsbrist och utgår ifrån två begrepp 

egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsningar. Den skildrar varför en person kommer i 

behov av omvårdnad och varför hon eller han brister i den egna vården. Egenvårdskapacitet 

är den enskilda personens förmåga att tillgodose sina egna vårdbehov och 

egenvårdsbegränsning är de hinder som gör att en person inte kan tillgodose sina egna 

vårdbehov. Begränsningen kan bero på brist på kunskap, bristande förmåga att fatta beslut 

och att utföra de handlingar som behövs. Bristen kan uppfyllas med omvårdnad från en 

sjuksköterska eller en person som står en nära. 

 

Den tredje delen som Orem (2001) tar upp är omvårdnadssystem, det är den delen i teorin 

som står för uppbyggnaden och innebörden av omvårdnad. Omvårdnadssystem består av 

samspelet mellan minst två personer, där en är i behov av hjälp och där den andra kan hjälpa. 

(ibid.). 
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Figur1 översikt av Dorothea Orems omvårdnadsteori 

 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa vuxna personers upplevelser av livsstilsförändringar vid 

diabetes typ II. 

Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats för att skapa en bild av 

forskningsläget runt personers upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes typ II. Enligt 

Polit och Beck (2008) innebär en litteraturstudie att tidigare forskning söks metodiskt för att 

sen analyseras och sammanställas i den nya studiens resultat. Enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) används en kvalitativ ansats för att beskriva och få en djupare förståelse 

för personers upplevelser genom att hitta mönster och kännetecken i det som personen 

upplever vilket kändes relevant då studiens syfte var att belysa personers upplevelser av 

livsstilsförändringar. 

Urval 

Databaser 

Artikelsökningen gjordes via databaserna Cinahl och Medline (se Bilaga 1) Enligt Polit och 

Beck (2008) är Cinahl och Medline viktiga databaser då Cinahl täcker praktiskt taget alla 

Dorothea Orems 

omvårdnadsteori 

Egenvård Egenvårdsbrist Omvårdnadssystem 

Egenvård Egenvårdsbehov Egenvårdskrav Egenvårdskapacitet Egenvårds-

begränsningar 
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engelskspråkig omvårdnadsforskning och där Medline är inriktad både på medicinsk- och 

omvårdnadsbaserad forskning (ibid.). Medline är enligt Willman et al. (2006) den äldsta 

databasen som innehåller cirka 95 % av den medicinska litteraturen vilket inkluderar 

omvårdnadstidskrifter och uppdateras dagligen medan Cinahl är den något yngre databasen 

men med större inriktning på vårdvetenskapliga referenser. Willman et al. (2006) poängterar 

vikten av att få en så bra sökning som möjligt därför kontrollerades de engelska sökorden i 

databasernas uppslagsverk Cinahl Hedings och MeSh så att dess definition stämde överrens 

med det som eftersöktes i studiens syfte.  

 

Sökord 

Sökorden som användes i studien var: diabetes, diabetes type 2, compliance, lifestyle, 

change, adherence, coping, experience, exercice, education och lifestylechange (se bilaga 1). 

Sökorden kombinerades med den booleska söktermen ”AND” som enligt Willman et al. 

(2006) är ett sätt att begränsa sökningen. Sökningarna skedde vid två olika tillfällen för att se 

om det tillkommit några nya artiklar som motsvarade studiens syfte. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

För att begränsa antalet sökträffar och ringa in de artiklar som svarade mot studiens syfte 

användes inklusions- och exklusionskriterier. Artiklarna som söktes skulle vara kvalitativa 

och skrivna på engelska. För att begränsa sökandet och få så relevant forskning som möjligt 

valdes artiklar som publicerats från år 2000 till år 2013. Artiklarna skulle vara vetenskapligt 

granskade och innehålla abstract, introduktion, metod, resultat, diskussion, referenser och 

vara tillgängliga i fulltext samt att de geografiskt skulle vara utförda i Europa. Personer under 

19 år exkluderades då personer inte räknas som vuxna när de är under 19 år i databasernas 

sökkriterier. 

 

Sökträffar 

Databassökningen som gjordes i Cinahl och Medline gav 2353 sökträffar var av 342 ansågs 

vara intressanta på titelnivå. Av de 85 abstract som lästes igenom valdes nio stycken artiklar 

ut (se figur 2) för att kvalitetsbestämmas utifrån en modifiering av Willmans et al. (2006) 

protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (se bilaga 2). I 

bedömningsprotokollet togs punkterna råder datamättnad samt råder analysmättnad bort då 
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det inte kändes relevanta utifrån studiens syfte som handlade om personers upplevelser. Även 

punkten huvudfynd togs bort från bedömningsprotokollet, då författarna ansåg att den föll in 

under punkten analysmetod (se bilaga 2). Av de nio artiklar som genomgick 

kvalitetsgranskningen var det åtta som klarade granskningen och gick vidare för bearbetning. 

Poängsättningen utifrån bedömningsprotokollet var ett poäng per jakande svar, där tretton 

poäng var det högsta en artikel kunde få. Artiklarnas kvalitet bedömdes som hög vid nio till 

tretton poäng, medel vid fem till åtta poäng eller låg om poängen var fyra eller lägre. Artiklar 

som endast nådde låg kvalité exkluderades från studien. Detta innebar att en artikel valdes 

bort då den vid granskningen inte höll tillräckligt hög kvalitét. 

 

 

Figur 2. Schema över sökträffar och processen fram till de artiklar som valdes ut. 

Analys 
Analysmetoden som användes är Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en 

innehållsanalys för artiklar med kvalitativ ansats där en översättningskolumn lades till mellan 

meningsenhet och kondensering (se tabell 1). De åtta utvalda artiklarna lästes igenom flera 

gånger av respektive författare för att få en bra uppfattning av innehållet. Sedan diskuterade 

författarna innehållet i de olika artiklarna för att undvika missuppfattningar. Ur artiklarnas 

resultat plockades meningsbärande enheter ut ifrån den text som motsvarar studiens syfte. Då 

artiklarna var skrivna på engelska så översattes alla meningsenheter till svenska för att sedan 

kondenseras ner vilket enligt Graneheim och Lundmans (2004) tolkning betyder att meningen 

kortas ner utan att något viktigt innehåll tas bort. Efter det att meningsenheterna kondenserats 

så kodades de. En kod beskrivs av Graneheim och Lundman (2006) som ett föremål eller en 

händelse som beskriver innehållet i meningsenheten. När hela materialet var granskat och 

kodat jämfördes de olika koderna för att sen paras ihop till tre kategorier och sex 

underkategorier. 
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Tabell 1 Exempel på analysstege.  

Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Kategori Underkategori 
I can not say all 

this is negative. 

I have thought 

of changing 

habits for a long 

time but felt that 

my energy has 

been too low. 

When I got the 

diagnosis, I got 

new energy, and 

it [changing 

lifestyle] 

became possible 

for me  

(Artikel 5 sid 

178) 

Jag kan inte 

säga att allt 

detta är 

negativt. Jag 

har tänkt ändra 

mina vanor sen 

en lång tid, 

men haft för 

lite energi. När 

jag fick 

diagnosen fick 

jag ny energi 

och det blev 

möjligt för mig 

att ändra min 

livsstil 

Diagnosen gav 

mig ny energi 

att ändra min 

livsstil. 

Livsstilsförändring Start på 

något nytt 

Förändringar i 

vardagen 

Etiska överväganden  

Polit och Beck (2008) säger att när en studie handlar om personer och deras upplevelser finns 

det olika etiska koder som måste följas. Vidare menar Polit och Beck (2008) att tre stora 

etiska principer innefattar respekt för människors rättigheter, att skydda dem från psykisk och 

fysisk skada samt deras rätt till värdighet. Vilket stöds av lagen om etikprövning av forskning 

(2003:460) som säger att forskaren måste söka ett etiskt tillstånd hos den regionala 

etikprövningsnämnden och få det godkänt innan den empiriska studien påbörjas (Epn, 2004). 

Regeringar runt om i världen har utvecklat etiska koder för att ta tillvara på personers 

rättigheter mot olika kränkningar (Polit & Beck, 2008). Sju av de åtta artiklarna i studiens 

resultat hade ett godkännande ifrån en etisk kommitté. 

Resultat 
Innehållsanalysen av åtta kvalitativa artiklar skapade tre kategorier: Start på något nytt, 

Behovet av stöd för att kunna ta kontroll över sjukdomen och Att förstå sin sjukdom. Utifrån 
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de tre kategorierna bildades sex underkategorier som belyser personers upplevelser av 

livsstilsförändringar vid diabetes typ II (se figur 3).  

 
 

Figur 3. Översikt av kategorier och underkategorier. 

Start på något nytt 
Det dagliga livet upplevdes annorlunda efter diagonsen, då verkligenheten tvingade 

personerna att göra olika förändringar i sin livsstil. Kroppen spelade plötsligt en ny roll för 

personerna och de tvungna att lyssna på kroppen. Genom en ökad förståelse för sjukdomen 

blev det lättare att utföra livsstilsförändringar.  

Förändringar i vardagen  

Diabetes typ II är en sjukdom som måste hållas under kontroll för att hålla blodsockernivån 

jämn i kroppen för att uppnå symtomfrihet och förebygga komplikationer. 

Livsstilsförändringar är då nödvändiga såsom kost-och motionsvanor (Hörnsten, Sandström 

& Lundman, 2004; Malpass, Andrews & Turner, 2009). Flera personer upplevde det svårt att 

greppa tag om den nya verkligheten och de livsstilsförändringar den innebar. Det krävdes nya 

prioriteringar och förändringar vilket gjorde att många upplevde det svårt att ändra på 

matvanor och fysisk aktivitet (Kneck, Klang & Fagerberg, 2011; Hörnsten et al., 2004). 
Situationer som tidigare varit en del av vardagen blev nu främmande. Personerna upplevde 

nya behov av planering och förberedelser (Kneck et al., 2011). Personerna beskrev att en 

positiv syn på sjukdomen gjorde det lättare att förändra sin livsstil, vilket också skapade en 

Resultat 

Start på något nytt Behovet av stöd för 

att kunna ta kontroll 

över kroppen 

Att förstå sin 

sjukdom 

Information och 

kunskap 

Samspel med 

diabetessköterskan 

Förändringar i 

vardagen 

Lyssna på kroppen Behovet av att 

känna igen sig 

Insikt om egenvård 

skapade positiva 

känslor 
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känsla av frihet (Hörnsten et al., 2004; Moser, van der Bruggen, Widdershoven & 

Spreeuwenberg, 2008).  

 

De tillät sig att prioritera sig själva och lyssna på de signaler kroppen gav och menade att det 

var viktigt att få mera tid för sig själva. (Kneck et al., 2011; Moser et al., 2008) Många 

upplevde det lättare att utföra själva livsstilsförändringen än vad det var att upprätthålla de 

livsstilsförändringar som gjorts på lång sikt. En svårighet som upplevdes var en begränsning i 

det sociala umgänget, då utekvällar med goda vänner där dåliga matvanor och alkohol 

medförde att de fick kompensera med mer fysisk aktivitet (Malpass et al., 2009). 

 

”If I´ve eaten something that I know I shoulden´t have and I haven´t yet 

exercised, I´m more edetermined to go and exercise then, because I think 

I´ve got to get rid of that” (Malpass et al., 2009 s. 260) 

 

 Personerna utvärderade ständigt hur de levt innan sjukdomen jämfört med de nya 

förhållandena. De funderade på vilka beteenden de kunde fortsätta med och vilka de behövde 

ändra. Några kände sig säkra på de livsstilsförändringar de behövde göra men hade ingen 

motivation (Kneck et al., 2011).  Flera personer gjorde små förändringar som att ändra sina 

matvanor, vilket gjorde att de anpassade sig bättre till sin nya livsstil (Moser et al., 2008). 

Ökad förståelse av diabetes typ II upplevdes vara betydelsefullt för att lära sig hantera 

sjukdomen. När personerna tog kontroll över sin situation var det ett aktivt sätt att hantera 

sjukdomen och personerna hanterade då sina livsstilsförändringar bättre (Hörnsten et al., 

2004; Moser et al., 2007; Edwall, Danielsson & Öhrn, 2010; Edwall, Hellström, Öhrn & 

Danielson, 2008). 

 

Lyssna på kroppen 

Kroppen blev en ”ny aktör” som personerna var tvungna att lyssna till och fokusera på 

(Kneck et al., 2011; Holmström & Rosenqvist, 2004). Personerna beskrev att de inte kunde 

känna i kroppen om blodsockernivån var hög eller låg och kände sig därför inte sjuka. 

Personerna upplevde också att blodsockermätarens värde bara var slumpmässigt och inte 

hade någonting med verkligenheten att göra, vilket gjorde att personerna hade svårt att klara 

av att hantera sin sjukdom (Holmström & Rosenqvist, 2004). Från att ha en kropp som 
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kändes bekant ställde nu kroppen nya krav. Kroppen spelade plötsligt en ny roll i livet för 

personerna. Många kände att de hela tiden var tvungna att ligga steget före (Kneck et al., 

2011; Moser et al., 2008). Glukosnivåer mättes för att förstå hur kroppen fungerade och vad 

som påverkade blodsockret. Blodsockermätaren blev ett bevis på kroppens tillstånd, ett 

uppskattat verktyg för att lära känna och förstå kroppen och sjukdomen. Kroppen tog plötsligt 

en aktiv del i personernas liv. Kroppsliga signaler eller symtom gjorde den nya kroppen 

synlig, och åtgärder vidtogs för att uppfylla kroppen (Kneck et al., 2011). 

 

 Behovet av stöd för att kunna ta kontroll över sjukdomen  
När personerna kände att de hade stöd blev det en positiv inverkan på hur de hanterade 

sjukdomen. Då många upplevde att diabetes typ II var en sjukdom som var svår att förstå och 

greppa tag om. Samspel med diabetessjuksköterskan och personer i samma situation gjorde 

det lättare att hantera sin sjukdom och ta kontroll över sitt liv.   

Samspel med diabetessjuksköterskan 

Flera personer med diabetes typ II upplevde mötena med diabetssjuksköterskan som en 

positiv inverkan på deras sätt att leva med sjukdomen. Genom att få stöd och bekräftelse från 

diabetessjuksköterskan upplevde de en ökad förståelse samt blev uppmärksammade på hur 

viktigt det var att hålla sjukdomen under kontroll för att underlätta att leva ett normalt liv 

(Edwall et al., 2008; Moser et al., 2008; Thors Adolfsson, Starrin, Smide & Wikblad, 2008). 

När personerna vägleddes i sjukdomsprocessen ökade självsäkerheten och självständigheten. 

Det skapade en känsla av frihet som innebar en vardag med en sjukdom under kontroll 

(Edwall et al., 2010).  

 

”If my condition worsens, I feel guilty…. Why, can’t I manage it 

appropriately? If my condition improves…then I feel happy and positive, 

that my levels are fairly stable.” (Edwall et al., 2010 s.776) 

 

Många upplevde det som väldigt viktigt att ha förtroende och regelbunden kontakt med 

diabetessjuksköterskan då det fick dem att känna sig mindre ensamma. De uppskattade 

mötena med diabetssjuksköterskan då de kunde prata om sin ångest över sjukdomen och 

ohälsa (Edwall et al., 2008: Edwall et al., 2010).  Mötena upplevdes som kroppens säkerhet 
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och hopp om att få vara frisk i livet och känna ett lugn för att samtidigt följa upp och 

utvärdera sjukdomen (Edwall et al., 2010). Samarbetet mellan personerna och 

diabetessjuksköterskan fick personerna att känna sig trygga och säkra i sitt ansvar för att 

hantera sjukdomen vilket upplevdes som att de hade kontroll över sitt liv. Det var viktigt för 

personerna att få tillgång till en tillförlitligt samarbetspartner när de fastställde sina egna mål i 

vardagen (Edwall et al., 2008).  

Behovet av att känna igen sig 

Flera personer som samtalade i grupp om sin diabetes upplevde att de påverkades positivt av 

utbytet av informationen mellan personerna i gruppen vilket ledde till bättre hantering av sin 

diabetes. Gruppträffarna bidrog med att personerna kände stöd och uppmuntran av varandra, 

både när de lyckades göra förändringar i sina levnadsvanor och när de inte lyckats (Thors 

Adolfsson et al., 2008). Många upplevde att det fick bättre information om diabetes och att 

gruppen hade hjälpt dem att ändra sin kost (Moser et al., 2008). Det beskrevs också att 

gruppsamtal fick personerna att lära sig hur sjukdomen påverkar deras liv och vilka livsmedel 

som bör undvikas. Det var även betydelsefullt att möta personer i samma situation och dela 

upplevelser. Gruppträffarna hade en viktig roll för att hjälpa personer med känslomässig 

hantering av sjukdomen och de beskrev även att de kände sig mindre isolerade. Grupperna 

gav personerna ny kunskap som hjälpte dem att hantera sin sjukdom (Thors Adolfsson et al., 

2008). 

 

Att förstå sin sjukdom 
Information och kunskap såg som ett verktyg för att förstå sin sjukdom och klara av att ta 

hand om den. Att ha insikt om sin egenvård och kunna hantera sjukdomen självständigt 

skapade positiva känslor hos personerna (Edwall et al., 2010; Kneck et al., 2011; Moser et al., 

2008). 

Information och kunskap 

Kunskap upplevdes som ett kraftfullt instrument som behövdes för ökad självständighet 

(Kneckt et al., 2011). Många upplevde de svårt att veta om informationen de hittade var 

trovärdig. Då de hittade information på internet var det svårt att hitta vem som skrivit den.  

Personerna upplevde behovet av fakta när de utvärderar olika informationskällor. 

Uppskattade informationskällor var materialet från hälso-och sjukvården, internet, tv och 
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tabeller över näringsinnehåll. Råd och information från vänner och familj upplevdes mindre 

benägna att använda. Brist på kunskap skapade känslor av osäkerhet och personerna var då 

tvungna att prioritera vad de skulle fokusera på (Kneck et al., 2011; Moser et al., 2008). 

Personernas förståelse av information och kunskap gav känslor av lycka att klara sjukdomen 

på ett framgångsrikt sätt. Förståelse av information gav personerna möjlighet att fatta egna 

beslut för att förebygga diabeteskomplikationer och för att känna kontroll (Edwall et al., 

2010; Edwall et al., 2008). Personerna upplevde att när de förstod sig på sjukdomen förstod 

de också vikten av att hela tiden hålla sig uppdaterade om nödvändig kunskap (Edwall et al., 

2010). Då flera personer inte förstod hur olika sorters mat påverkade deras blodsocker och 

kroppar uppleveds det viktigt med information och vägledning om goda och dåliga vanor. 

Det gav personerna en känsla av att vara friska eller av att de inte hanterade sjukdomen 

lämpligt (Edwall et al., 2008; Edwall et al., 2010).  

Att ha insikt om sin egenvård gav positiva känslor  

Genom att förvänta sig hjälp hamnade personen i ett slags tillfälligt beroende av 

professionellt stöd som ett komplement till sjukdomen tills egenvård kunde utföras på egen 

hand (Edwall et al., 2010). Anpassning till livsstilsförändringar var relaterat till egenvård 

(Moser et al., 2008). Personerna kände sig lyckliga då de hade kunskap nog för att klara av att 

hantera sjukdomen på ett framgångsrikt sätt och kunde fortsätta som vanligt i livet. Insikter i 

egenvården gjort det lättare att tro på sig själva och främjade personers självkänsla (Edwall et 

al., 2010; Moser et al., 2008). Personernas bedömning av och reflektionerna kring resultaten 

av deras blodsockerkontroll ökade deras förståelse av sambandet mellan matvanor, fysisk 

aktivitet och blodsocker (Thors Adolfsson et al., 2008). Genom regelbundna kontroller hos 

diabetessjuksköterskan, ändrade kost- och motionsvanor, kontroller av blodsockernivån 

förstod personerna hur de skulle vara följsamma och sköta om sin egenvård. Det gav också 

hopp om att få fortsätta vara frisk (Edwall et al., 2008). Känslan av att vara frisk genom 

egenvård gav personerna nya insikter som inblandade hopp, frihet och tro att greppa tag om 

sjukdomen, de kände sig då redo att gå vidare (Edwall et al., 2010).  

 

”My values were good so that was positive information…..better than I 

had expected …..I am aware of this….and I have decided that I’m going 

to do what I can …..I have at my disposal … so….I see the future with 

confidence.”(Edwall et al., 2010, s.244)   
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Diskussion 

Metoddiskussion 
En litteraturstudie valdes att göras då en empirisk studie kändes allt för tidskrävande att hinna 

med på den korta tid som fanns till författarnas förfogande. Polit och Beck (2008) anser att en 

empirisk studie kräver mycket tid. Fördelen med en litteraturstudie var att en bredare 

överblick kunde fås genom att sammanställa tidigare forskning av upplevelser av 

livsstilsförändringar vid diabetes typ II. En nackdel med en litteraturstudie är att personerna 

som utfört studierna kan ha överfört egna tolkningar till materialet som gör att det kanske inte 

stämmer överens med upplevelsen hos personen som intervjuades. Polit och Beck (2008) 

menar att enskilda tolkningar och tidigare kunskaper kan ha gett resultaten i artiklarna dolda 

inslag. En kvalitativ ansats användes då studiens syfte var att belysa upplevelser vilket styrks 

av Willman et al. (2006) som menar att en kvalitativ ansats beskriver personers upplevelser 

genom att hitta mönster och kännetecken i det som personen upplever vilket innebär att en 

djupare förståelse fås. 

 

Artikelsökningen till studien skedde i databaserna Cinahl och Medline då dess innehåll är 

anpassat för hälso- sjukvårdsområdet samt omvårdnadsområdet vilket styrks av Polit och 

Beck (2008). En svaghet i studien var att endast två databaser användes vid artikelsökningen 

vilket kan ha inneburit att artiklar som inte funnit i just dessa två databaser kan ha missats. 

Willman et al. (2006) menar att det är av stor vikt att söka litteratur från flera olika källor för 

att undvika ett skevt urval. Vilket hade undvikits om fria sökningar samt sökningar i fler 

databaser än Medline och Cinahl hade gjorts. Då kunde fler relevanta artiklar identifierats och 

på så sätt vidgats studiens resultat. 

 

För att vara säkra på att sökorden hade rätt innebörd och matchade syftet som eftersöktes i 

studien kontrollerades sökorden i de olika databasernas uppslagsverk. Detta höjer kvaliteten 

på sökningarna och bekräftas av Willman et al. (2006) som påpekar att alla databaser är 

uppbyggda på olika sätt vilket innebär att ett sökord kan betyda helt olika saker i de olika 

databaserna(ibid.). 

 

 De olika inklusionskriterierna har påverkat studien både positivt och negativt. Artiklarna 

som användes i studien var baserade på studier utförda i Europa och valdes för att begränsa 
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antalet artiklar vid sökningen. Detta kom att medföra att de artiklar som inkluderades i 

studien var genomförda i Västeuropa (Sverige, England och Nederländerna). En positiv 

aspekt av det kan vara att dessa länder liknar varandra och därmed ökar överförbarheten av 

resultatet till en svensk kontext. Det negativa var att mycket av den forskning som hittades 

hade utförts utanför Europa vilket kan ha gjort att artiklar relevanta för denna studies syfte 

kan ha missats. Alla artiklarna i studien var skrivna på engelska vilket kan ha en negativ 

påverkan på resultatet då viktig information kan ha gått förlorad när texten översattes. Av de 

utvalda artiklarna i den föreliggande studien var det två artiklar som var skrivna av samma 

författare. Artiklarna hade olika syften men utgick från samma intervjumaterial. Även om 

samma personer deltagit i två av de inkluderade artiklarna, ansågs det relevant att inkludera 

båda då de var olika aspekter av upplevelser som beskrevs i dem.  

 

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån en modifierad variation av Willman et al. (2006) 

protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (se bilaga 2). Det ansågs 

som en styrka då mallen anpassats för att passa studiens syfte vilket kan öka tillförlitligheten 

av resultatet. Poängsättningen gjordes av författarna och nivåerna skapades av att protokollets 

sammanlagda poäng fördelades jämt över de tre nivåerna. Graneheim och Lundmans (2004) 

beskrivning av tillvägagångssättet vid en innehållsanalys ansågs tydlig. Översättning lades till 

som ett extra steg mellan analysstegen meningsenighet och kod för att demonstrera hur 

översättningen gått till väga. Artiklarna lästes igenom var och en för sig för att få en så bra 

uppfattning av innehållet som möjligt utan att påverkas av varandra. Därefter diskuterades 

artiklarna sinsemellan och meningsenheter plockades ut för att sedan översättas med hjälp av 

en engelskordlista för att undvika felaktig översättning. De olika meningsenheterna kodades 

och delades in i olika kategorier för att få en bra översikt av artiklarnas innehåll. För att 

förtydliga och avgränsa innehållet i resultatet delades texten under kategorierna in i 

underkategorier.  

Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att belysa upplevelser av att göra livsstilsförändringar hos 

personer med diabetes typ II. I resultatet framkom att sjukdomen blev en omställning i livet 

hos personerna. Jallinoja et al. (2008) bekräftar det och menar att livsstilsförändringar kan 

vara ett problem då det blir en påfrestning i vardagen. Det framkom även i föreliggande 

studie att den nya verkligheten var svår att greppa tag om då den innebar nya prioriteringar 

och förändringar. Karlsen et al. (2011) och Jallinoja et al. (2008) konstaterar att 
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livsstilsförändringar anses svåra att utföra och menar att personer upplever stor osäkerhet i att 

klara av att ändra kost – och motionsvanor. Karlsen et al. (2011) och Whiting, Scammell, 

Gray och Schepers (2006) påvisar att stress, ångest och känslor av nedstämdhet uppkommer 

vid livsstilsförändringar och menar att personer skyller på sig själva när de inte klarar av att 

ändra sina kost– och motionsvanor. Whiting et al. (2006) menar också att när personer får 

diagnosen diabetes typ II känner de sig deprimerade och upplever det svårt att ta hand om sig 

själv och sin egenvård. Rädsla för att drabbas av sena komplikationer leder dock till att 

egenvården förbättras (ibid.).  

 

I resultatet framkom det att stöd från sjuksköterskan och från personer i samma situation hade 

betydelse för hanteringen av sjukdomen. Karlsen et al. (2011) och Jallinoja et al. (2008) 

bekräftar det och menar att det är lättare för personer att gå vidare med de nya krav 

sjukdomen ställer när de har ett känslomässigt stöd. Det framkom även i resultatet att 

förtroende för diabetessjuksköterskan och regelbundna möten upplevedes väldigt viktigt då 

det fick personerna att känna sig mindre ensamma. Mötena uppskattades då personerna fick 

möjlighet att prata ut om sin ångest om sjukdomen och ohälsa. Jallinoja et al. (2008)  menar 

att stöd hos diabetessjuksköterskan är avgörande för viktkontroll och hälsosamma vanor och 

beskriver att mötet med diabetessjuksköterskan uppmuntrar personer att ändra sin livsstil 

istället för att känna sig pressade. Det framkom även i föreliggande studie att gruppsamtal 

skapade ökad förståelse för sjukdomen och fick samtidigt personerna att känna sig mindre 

ensamma med sin diagnos. Clarke (2011) och Pick (2009) bekräftar det och beskriver att 

gruppsamtal med personer i samma situation skapar bättre förståelse för sin sjukdom vilket 

leder till ökat välbefinnande(ibid.). Pick (2009) intygar att gruppträffar tillsammans med 

utbildning och information lär personer hantera sin kost och motion.  

 

 I resultatet beskrivs att samarbetet mellan personerna och diabetessjuksköterskan fick 

personerna att känna sig trygga och säkra i sitt ansvar för att hantera sjukdomen vilket 

upplevdes som att de hade kontroll över sitt liv. Karlsen et al. (2011) bekräftar det och menar 

att känslomässig stress ökar när personer inte får stöd från diabetessjuksköterskan. I resultatet 

framkom även att regelbundna möten hos diabetessjuksköterskan ökade personernas 

förståelse för hur de skulle vara följsamma och sköta om sin egenvård. Orem (2001) tar i sin 

teori upp omvårdnadssystem som innebär samspelet mellan två personer, där patienten är i 

behov av hjälp och där sjuksköterskan finns för att hjälpa genom sina kunskaper och 

färdigheter. I föreliggande studie framkom att regelbunden kontakt med 



 

20 
 

diabetessjuksköterskan stärkte personernas självförtroende och motivation till att genomföra 

livsstilsförändringar. Pick (2009) bekräftar att möten med sjuksköterskan får personer att 

känna sig mer säkra i sin hantering av sjukdomen.  

 

Det framkom i resultatet att information om diabetes typ II sågs som ett viktigt verktyg för att 

förstå betydelsen av egenvården. Orem (2001) beskriver i sin teori att egenvård måste utföras 

kontinuerligt för att bevaras då förutsättningarna förändras på grund av sjukdom och olika 

livsstilsfaktorer. I resultatet framkom att egenvård är av stor vikt för att personer med 

diabetes typ II ska klara av att leva med en sjukdom som kräver livsstilsförändringar. Sandén-

Eriksson (2000) bekräftar det och menar att personer som förstår och accepterar 

informationen har lättare att hantera sin egenvård än personer som inte accepterar den. Orem 

(2001) beskriver att egenvård fokuserar på personens egen initiativförmåga till olika 

aktiviteter för att bevara sina fysiska och psykiska funktioner. Leksell et al. (2007) intygar att 

information och kunskap är av betydelse för att vara följsam och göra livsstilsförändringar.  

 

I resultat framkom att brist på kunskap skapade osäkerhet hos personerna. Orem (2001) 

bekräftar det och menar att egenvårdsbegränsning är hinder som gör att en person inte kan 

tillgodose sina egna vårdbehov, vilket kan bero på brist på kunskap att utföra de handlingar 

som behövs. Det framkom i resultatet att diabetessjuksköterskan och gruppsamtal med 

personer i liknande situation kan hjälpa personer att utveckla större egenvårdskapacitet för att 

kunna ta ett större egenansvar. Orem (2001) beskriver att egenvårdskapacitet krävs för att 

personer ska kunna tillgodose sina egna vårdbehov. Sandén-Eriksson (2000) intygar att 

egenvård och accepterande av sjukdomen är av stor vikt då det gör att personer kan ta hand 

om sig själva och leva med sin diabetes.  

 

Slutsats 
I föreliggande studie framkom det att livsstilsförändringar vid diabetes typ II upplevs svåra 

att utföra då sjukdomen blir en omställning i livet på grund av förändringar och nya 

prioriteringar. Resultatet visar att personer tycker det är viktigt med stöd och information från 

sjuksköterskan samt upplever det positivt att samtala med andra i samma situation vilket gör 

det lättare att hantera sjukdomen och egenvården. Det framkom att personer i samma 

situation kunde inspirera och uppmuntra varandra när det kändes tungt.  Förståelse för hur 

sjukdomen upplevs är viktigt och fokus i föreliggande studie riktas mot personers egna 
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upplevelser av livsstilsförändringar. Det behövs mer forskning på hur personer upplever 

livsstilsförändringar vid diabetes typ II för att på bästa sätt kunna möta och ge individuellt 

anpassat stöd till personer som fått diagnosen diabetes typ II. Utifrån resultatet av denna 

studie kan en god början vara att starta samtalsgrupper för personer som drabbats av diabetes 

typ II, där det ges möjlighet att utbyta erfarenheter och upplevelser av hur det är att leva med 

en sjukdom som är kronisk men ändå påverkbar.  

Självständighet  
Inledningen skrev båda författarna tillsammans. I bakgrunden kunde författarna använda 

mycket ifrån projektplanen där Kristin skrev om diabetes och livsstilsförändringar och 

Johanna skrev om behandling och den teoretiska referensramen. Underlaget till resultatet 

söktes både enskilt och tillsammans. Resultatsökningen i Cinahl gjordes av Kristin medan 

sökningen i Medline gjordes av Johanna. Metoden och resultatet skrevs tillsammans, 

metoddiskussionen skrevs mestadels av Johanna och Kristin skrev mer i resultatdiskussionen. 

Båda har varit inne och ändrat och skrivit om i varandras texter för att få ett så bra resultat 

som möjligt. 
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Bilaga 1 Databassökningar  
 

Sökningar i Medline 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Diabetes  630 9/4 0 0 

Diabetes type 2 362 9/4 0 0 

Diabetes and experience 65 9/4 0 0 

Diabetes type 2 and 
adherence 

21 9/4 0 0 

Diabetes type 2 and lifestyle  57 9/4 0 0 

Diabetes type 2 and change 59 9/4 0 0 

Diabetes type 2 and exercise 41 9/4 0 0 

Diabetes type 2 and 
compliance 

19 16/4 0 0 

Diabetes type 2and 
education 

78 9/4 0 0 

Diabetes type 2 and coping 11 16/4 0 0 

Diabetes type 2 and lifestyle 
change 

8 16/4 0 0 

Diabetes type 2 and 
experience and compliance 

2 9/4 2 0 

Diabetes type 2 and 
compliance and lifestyle 

3 16/4 0 0 

Diabetes type 2 and 
adherence and lifestyle 

3 16/4 0 0 

Diabetes type 2 and lifestyle 
changes and compliance 

2 9/4 2 0 

Diabetes and coping and 
experience 

27 9/4 2 1 

Diabetes and exercise and 
education 

17 16/4 2 1 

Diabetes and lifestyle 
changes and exercise 

32 16/4 3 1 
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Sökningar i Cinahl  
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Diabetes type 2 414 9/4 5 0 

Diabetes type 2 and 
experience 

39 9/4 15 4 
 

Diabetes type 2 and 
adherence 

24 9/4 10 1 

Diabetes type 2 and lifestyle 36 16/4 14 1 
 

Diabetes type 2 and change 40 16/4 11 0 

Diabetes type 2 and exercise 67 16/4 2 0 

Diabetes type 2 and 
education 

146 16/4 0 0 

Diabetes type 2 and 
compliance 

39 16/4 3 0 

Diabetes type 2 and coping 21 16/4 0 0 

Diabetes type 2 and coping 
and experience 

8 16/4 0 0 

Diabetes type 2 and exercise 
and education 

8 16/4 0 0 

Diabetes type 2 and 
compliance and lifestyle 

6 16/4 3 0 

Diabetes type 2 and 
adherence and lifestyle 

8 16/4 6 0 

Diabetes type 2 and 
experience and compliance 

4 16/4 0 0 

Diabetes type 2 and lifestyle 
and experience 

6 16/4 2 0 

Diabetes type 2 and change 
and lifestyle 

24 16/4 8 0 

Diabetes type 2 and lifestyle 
and change and exercise 

8 16/4 0 0 

Diabetes type 2 and lifestyle 
and change and compliance 

3 16/4 0 0 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Modifierat granskningsprotokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod, 

enligt Willman et al. (2006).  

 

Beskrivning av studien. 

Tydlig avgränsning/problemformulering? Ja Nej Vet ej 

Patientkarakteristiska Antal 

 Ålder 

 Man/kvinna 

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 beskriven? Ja Nej Vet ej 

Giltighet 

– Är resultatet logiskt, begripligt? Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet 

– Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej 

– Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 

referensram? Ja Nej Vet ej 

Genereras teori? Ja Nej Vet ej 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet Bra Medel Dålig 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Nr. 1. 
Adolfsson, E-T., Starrin, B., 
Smide, B., & Wikblad, K. 
2008 
 
Sverige 

Type 2 diabetic 
patients’ experiences 
of two different 
educational 
approaches – A 
qualitative study 

Kvalitative studie. 
Individuella 
intervjuer. 

28 personer deltog i åldrarna 19 
år och uppåt. 

Hög 

Nr. 2. 
Edwall, L-L., Danielson, E., 
& Öhrn, I 
2010 
 
Sverige 

The meaning of a 
consulation with the 
diabetes nurse 
specialist 

Fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod. 
Individuella 
intervjuer. 

20 personer deltog i åldrarna 30 
år och uppåt. 

Hög 

Nr. 3. 
Edwall, L-L., Hellström, A-
L., Öhrn, I., & Danielson, E 
2008 
 
Sverige  
 

The lived experience 
of the diabetes nurse 
specialist regular 
check-ups, as 
narrated by patients 
with type 2 diabetes 

Fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod. 
Individuella 
intervjuer 

Tio kvinnor och tio män deltog 
i åldrarna 30 år och uppåt.  

Hög 

Nr. 4. 
Holmström, I.M., & 
Rosenqvist, U. 2004 
 
Sverige 

Misunderstandings 
about illness and 
treatment among 
patients with type 2 
diabetes 

Kvalitative studie. 
Videoinspelade 
intervjuer. 

Nio kvinnor och nio män deltog 
i åldrarna 40-80 år. 

Hög 

Nr. 5. 
Hörnsten, Å., Sandström, H., 
& Lundman, B. 2004 

Personal 
understandings of 
illness among people 

Kvalitativ studie. 
Djupgående 
intervjuer. 

44 personer deltog i åldrarna 
47-80 år. 

Hög 
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Sverige 

with type 2 diabetes  

Nr. 6. 
Kneck, Å., Klang., B., & 
Fagerberg, I. 2011 
 
Sverige 

Learning to live with 
illness: experiences 
of persons with 
recent diagnoses of 
diabetes mellitus 

Kvalitativ studie. 
Djupgående 
intervjuer. 

Fyra kvinnor och nio män 
deltog i åldrarna 26-65 år.  

Hög 

Nr. 7. 
Malpass, A., Andrews, R., & 
Turner, K.M. 2009 
 
England 

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

Kvalitativ studie. 
Djupgående 
intervjuer. 

30 personer deltog i åldrarna 
30-80 år. 

Hög 

Nr. 8. 
Moser, A., van der Bruggen, 
H., Widdershoven, G., & 
Spreeuwenberg, C. 2008 
 
Nederländerna 

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 

Kvalitativ studie. 
Djupgående 
intervjuer.  

Sex kvinnor och nio män deltog 
i åldrarna 55-77 år. 

Hög 
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