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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Diagnosen typ 2 diabetes innefattar för patienten utmaningar i att göra 

hälsosamma val i vardagen samtidigt som det finns en risk för att drabbas av allvarliga 

komplikationer till följd av sjukdomen. Coping beskrivs som en förmåga att integrera krav 

som en svår situation som typ 2 diabetes innebär, med emotionell anpassning. Syftet: med 

denna litteratursyntes var att genom en syntes av individuella beskrivningar av egenvården 

hos personer med typ 2 diabetes identifiera individuella copingstrategier. Metod: Syntesen 

har gjorts enligt Noblit och Hares (1988) beskrivning av kvalitativ litteratursyntes, kallad 

metaetnografi. Resultat: Fyra olika teman identifierades i syntesen: Attityd till kunskap, 

Normalisering av den komplexa livssituationen, Ta kontroll genom uppsatta mål och Ta hjälp 

från familj och vänner. Slutsats: Deltagarna använde sig av problemlösnings baserade samt 

känslomässigt baserade copingstrategier för att hantera sin vardag med de krav som 

diabetessjukdomen typ 2 diabetes innebar. Valet av copingstrategi hade ett samband med den 

känslomässiga upplevelsen av sjukdomen och deltagarnas motivation visades vara 

betydelsefull både i de problemlösningsbaserade- och i de känslomässigt baserade 

copingstrategierna. Troligen är kunskap om patientens individuella copingstrategier 

betydelsefull i omvårdnaden av personer med typ 2 diabetes. 

Nyckelord: Coping, Egenvård, Metaetnografi, Omvårdnad, Typ 2 Diabetes. 
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ABSTRACT 

Background: The diagnosis of type 2 diabetes include for the patient challenges in making 

healthy choices in every day life, at the same time there is a risk of serious complications. 

Coping is described as an ability to integrate the requirements of a difficult situation such as 

type 2 diabetes means, with emotional adjustment. Aim: The aim of this literature synthesis 

was through a synthesis of individual experiences of self-care in people living diabetes type 2 

identify individual coping strategies. Method: The synthesis has been made according to 

Noblit and Hare´s method of qualitative literature synthesis, meta-ethnography. Result: Four 

themes were identified in the synthesis: Attitudes to knowledge, Normalization of the complex 

life situation, Take control by future goals and Take support from family and friends. 

Conclusion: Participants used problem-solving-based and emotionally based coping 

strategies to manage their lives with the requirements of the diabetes type 2. The choice of 

coping strategy was associated with the emotional experience of the disease and the 

participant´s motivation was shown to be important in both the problem-based and in the 

emotional based coping strategies. Probably the knowledge of the patient´s individual coping 

strategies is important in the care of people with diabetes type 2. 

Keywords: Coping, Diabetes type 2, Metaetnography, Nursing, Selfcare. 
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Introduktion 
Personer med typ 2 diabetes ställs ofta inför utmaningar i att göra hälsosamma val i vardagen, 

samtidigt lever de med en risk för att drabbas av allvarliga komplikationer till följd av 

sjukdomen. Flera personer med typ 2 diabetes har svårt för att hålla följsamheten i 

egenvården som främst handlar om livsstilsförändringar som berör kost och motion (Hart & 

Gatson, 2010). Typ 2 diabetes beskrivs som en komplex sjukdom som för patienten ofta 

innefattar känslor som depression, ångest och uppgivenhet (Anderson, Freedland, Clouse & 

Lustman, 2001). Coping beskrivs som en förmåga att integrera krav som en svår situation, 

som typ 2 diabetes och dess livsstilsförändringar innebär, med emotionell anpassning 

(Leventhal, Nerenz & Steel, 1984). 

Följsamheten till rekommendationer i omvårdnaden relaterat till egenvården hos patienter 

med typ 2 diabetes varierar från mellan 30-80% (Dalewitz, Khan & Hershey, 2000; Jerant, 

von Friederichs-Fitzwater & Moore, 2005; Daly et al. 2009; Gomersall, Madill & Summers, 

2011). Den låga följsamheten till råden hälso-och sjukvårdspersonal ger som berör patientens 

egenvård kan bero på att psykiska, känslomässiga och sociala faktorer visats spela en viktig 

roll för patientens förmåga att göra hälsosamma val i vardagen (Kent et al. 2010). För 

patienten innebär den låga följsamheten i egenvården en ökad risk för att drabbas av 

komplikationer till följd av sjukdomen, vilka kan påverka patienten fysiskt, psykiskt och 

socialt. 

I Sverige är idag cirka 365 000 personer drabbade av Diabetes Mellitus och av dem har 85-

90% typ 2 diabetes (Socialstyrelsen, 2009). Sjukdomen drabbar allt fler yngre personer och 

globalt sett är en 50 procentig ökning befarad från nuvarande 250 miljoner i världen till 375 

miljoner år 2025 (Wild, Roglic & Green, 2004). Kunskap om patientens individuella 

copingstrategier har i olika studier antytts vara en viktig aspekt för resultatet av egenvården 

hos personer med typ 2 diabetes, dessa studier menar även att det finns en brist på evidens 

inom detta område (Gåfvels & Wändell, 2006; Furler et al. 2008; Kent et al. 2010). Enligt 

ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod för distriktssköterskans arbete omfattas 

omvårdnadsarbetet av fyra grundläggande ansvarsområden: främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). 

Distriktssköterskans arbete innefattar samtidigt att genom aktuell forskning hålla sig 

uppdaterad om hur detta ska ske (a.a.). WHO definierar hälsofrämjande arbete som en 

process där patienten ges möjlighet att ta kontroll över sin hälsa och förbättra den genom 

egenvårdsinsatser (WHO, 1998). 
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Föreliggande litteratursyntes sammanställer individuella beskrivningar av egenvård vid typ 2 

diabetes. Detta för att identifiera individuella copingstrategier som deltagarna i de 

inkluderade originalstudierna använde sig av. 

Litteratursammanställning 
Typ 2 diabetes – en komplex sjukdom. 
De mest betydande riskfaktorerna för att drabbas av typ 2 diabetes är övervikt och fysisk 

inaktivitet, men även stress, rökning, alkoholkonsumtion och psykosociala faktorer påverkar 

sjukdomsförloppet (Adler et al. 2000). Typ 2 diabetes är en progressiv sjukdom vilket 

innebär att den metabola kontrollen försämras ju längre tid den drabbade personen har 

förhöjda blodglukosnivåer (International Diabetes Federation, 2009). Detta komplicerar 

sjukdomen eftersom personer med typ 2-diabetes ofta får sin diagnos flera år efter att 

sjukdomen börjat, vilket beror på att symtomen ofta har ett smygande förlopp. 

Symtomen av sjukdomen visar sig främst när individen får komplikationer till följd av 

åderförkalkningen, vilket framför allt påverkar de mindre blodkärlen i ögon, njurar och 

nerver (a.a.). På sikt finns en risk att individen drabbas av synnedsättning, blindhet och 

försämrad njurfunktion. Komplikationerna kan leda till att individen får svårt att följa med i 

vad som händer på tv och läsa tidningar, vilket i sig kan innebära en risk för social isolering. 

Försämrad njurfunktion kan leda till att individen behöver dialysbehandling som kan medföra 

begränsningar i vardagsflexibiliteten och mindre tid för arbete vilket för individen kan vara 

svårt att anpassa sig till ekonomiskt och socialt. Följder av nervpåverkan yttrar sig ofta som 

känselnedsättning i fötterna, vilket tillsammans med nedsatt blodcirkulation kan leda till att 

svårläkta sår uppstår. Amputation till följd av svårläkta sår är inte ovanligt hos personer med 

typ 2 diabetes och påverkar ofta individens autonomi. Åderförkalkningen medför en risk för 

individen att drabbas av hjärtinfarkt och stroke vilka är de vanligaste dödsorsakerna hos 

personer med typ 2 diabetes (Turner, Millns & Neil, 1998). 

Typ 2 diabetes karaktäriseras av dess komplexitet och är en sjukdom som främst måste 

behandlas av patienten själv. För patienten innebär det dagliga utmaningar i form av att göra 

hälsosamma val vad gäller kost, motion, rökning, alkohol och stress. Livet med en kronisk 

sjukdom som typ 2 diabetes beskrivs ofta som en kontinuerligt skiftande process, där 

individen får uppleva en komplex interaktion mellan sjukdomen och livskontexten (Paterson, 

2001). I en metaanalys gjord av Anderson et al. (2001) visades att risken för att drabbas av 

depression är dubbelt så hög vid typ 2 diabetes. Depression kan medföra att individen har 

svårt för att följa rekommendationer relaterat till kost och motion i vardagen (a.a.). I en studie 
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med 134 deltagare med typ 2 diabetes, gjord av Searle, Norman, Thompson och Vedhara, 

(2007) visades att deltagarna använde sig av kombinationer av olika copingstrategier för att 

hantera sin sjukdom. Denna studie visade även att deltagarna trots givna copingstrategier 

hade svårt för att hålla följsamheten i egenvården relaterat till livsstilsförändringar som 

berörde kost och motion (a.a.). Hälso- och sjukvårdspersonal har en viktig uppgift i att ge 

kontinuerligt stöd, handledning och utbildning i omvårdnaden för att personer med typ 2-

diabetes ska välja en hälsosam livsstil vad gäller kost, motion, rökning och alkoholvanor 

(Socialstyrelsen, 2010). 

Omvårdnad relaterat till egenvård vid typ 2-diabetes 
Omvårdnad av patienter med typ 2 diabetes innebär sekundärprevention, då patienten ofta 

redan fått sin diagnos. Sekundärprevention handlar om att fördröja komplikationer av den 

kroniska sjukdomen samtidigt som livskvalitén för patienten ska kunna bevaras (Adler et al. 

2000). I praktiken innebär omvårdnad av patienter med typ 2 diabetes främst att stödja 

personen genom utbildning om diabetessjukdomen och information om vad hälsosam livsstil 

vad gäller kost, motion, rökning, alkohol och stress innebär (Socialstyrelsen, 2010). 

Omvårdnaden av patienter med typ 2 diabetes ska ligga till grund för patientens egenvård och 

förhindra eller senarelägga att komplikationer som synnedsättning, högt blodtryck och 

svårläkta sår uppstår (a.a.). 

Omvårdnadens värdegrund ligger i att respektera patientens autonomi, värdighet och 

integritet och personcentrerad vård handlar om respekt för individens förväntningar, behov 

och värderingar (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Målet med omvårdnadsarbetet vid typ 

2 diabetes riktas främst till att stärka personens egen förmåga att ta kontroll över 

diabetessjukdomen genom egenvårdsinsatser, vilket innebär de aktiviteter som patienten 

dagligen måste vidta i olika situationer för att hålla blodglukosvärdet inom en optimal nivå 

och därigenom senarelägga eller förhindra komplikationer av sjukdomen (Socialstyrelsen, 

2010). 

Under 1990-talet introducerades ”empowerment” som ett förhållningssätt i omvårdnaden av 

patienter med typ 2 diabetes och handlar om att stärka patientens roll i omvårdnadsarbetet 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2009). Förhållningssättet innebär att 

hälso- och sjukvårdspersonal och patient ses som experter på olika delar. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen är expert på diabetessjukdomen och patienten är expert på hur det är att 

leva med diabetessjukdomen. Nationellt finns idag ett stort intresse bland hälso- och 
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sjukvårdspersonal att tillämpa ”empowerment” i patientutbildning ([SBU], 2009). Med tanke 

på den låga följsamheten i patientens egenvård behöver hälso- och sjukvårdspersonal 

utveckla omvårdnaden av patienter med typ 2 diabetes (Dalewitz et al. 2000; Jerant et al. 

2005; Daly et al. 2009; Gomersall et al. 2011). Patientens individuella copingstrategier i 

egenvården är ytterligare en aspekt som i allt större utsträckning borde uppmärksammas i 

omvårdnaden av personer med typ 2 diabetes. Stödet hälso-och sjukvårdpersonal ger 

patienten i dess egenvård skulle troligen bli mer framgångsrikt om det utgick från patientens 

individuella copingstrategier för att hantera sin egenvård istället för interventioner hälso- och 

sjukvårds personal utsett i omvårdnaden (Gåfvels & Wändell, 2006; Furler et al. 2008; Kent 

et al. 2010; Karlsen, Oftedal & Bru, 2012; Smalls et al. 2012). Coping beskrivs som kognitiva 

och beteendemässiga ansträngningar för att hantera externa och/eller inre krav som en person 

ställs inför och som beskattas överstiga de resurser som personen innehar (Lazarus & 

Folkman, 1984) 

Copingstrategier i egenvården av typ 2 diabetes. 
En kronisk sjukdom som typ 2 diabetes innebär ofta psykisk stress till följd av de utmaningar 

individen ställs inför i egenvården, detta ihop med risken för att drabbas av komplikationer 

till följd av sjukdomen (Fisher et al. 2009). Leventhal med kollegor (1984) menar att 

individer är problemlösare som strävar efter att behålla en god hälsa genom att normalisera 

sina sjukdomsrelaterade problem. För att lyckas använder individer copingstrategier som en 

aktiv process i egenvården (a.a.). 

Enligt Lazarus och Folkman (1984), använder individer ofta kombinationer av 

problembaserad och känslomässigt baserad coping för att hantera stressrelaterade 

livssituationer. Lazarus (1991) menar att det finns ett samband mellan vald copingstrategi och 

den känslomässiga upplevelsen hos individen. En känsla av skuld och att få skylla sig själv är 

ofta relaterat till undvikande och negativa känslor hos individen och ses ofta i samband med 

känslomässigt baserade coping, medan problemlösningsbaserad coping ofta ses i samband 

med positiva känslor hos individen och en vilja att ta emot stöd från omgivningen (a.a.). 

Problemlösningsinriktade copingstrategier har i olika studier visats främja framgångsrik 

diabetesvård, medan känslomässigt baserade strategier har visats ha en negativ inverkan på 

diabetesvården (Rose et al. 2002; Weijman et al. 2005; Gåfvels & Wändell, 2006). 

Känslomässigt baserade copingstrategier har i studier visats ha ett samband med undvikande 

och låg självkänsla hos individen samtidigt som problemlösning baserade copingstrategier 
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visats ha samband med positiva känslor och en upplevd kontroll över sjukdomen (Weijman et 

al. 2005; Smalls et al. 2012). 

Potentiella hinder för coping som identifierats är: lågt socialt stöd, finansiell stress eller 

tvång, låg problemlösningsförmåga, stressande och svåra händelser i livet, låg 

utbildningsnivå och en upplevelse av tabu att erkänna en oförmåga att hantera en svår 

situation (Kent et al. 2010). Reaktioner som ångest, depression och oro har visat sig vara 

vanligare bland kvinnor med typ 2 diabetes än bland män och har troligen ett samband med 

de individuella copingstrategierna (Gåfvels & Wändell, 2006). Copingstrategier i egenvården 

av typ 2 diabetes varierar således från person till person och har troligen ett samband med 

individens känslomässiga upplevelser. 

Problemformulering 
Personer med typ 2 diabetes ställs ofta inför utmaningar i att göra hälsosamma val i vardagen 

samtidigt som de lever med en risk för att få allvarliga komplikationer till följd av 

sjukdomen, detta kan leda till psykisk stress hos individen. Typ 2 diabetes innefattar ofta 

känslor som depression, ångest och uppgivenhet hos patienten och följsamheten till råden 

hälso- och sjukvården ger patienten i egenvården har i studier visats vara låg. Studier tyder på 

att omvårdnaden av patienter med typ 2 diabetes troligen skulle vara mer framgångsrik om 

den utgick från patientens individuella copingstrategier, men att det saknas evidens inom 

detta område.  

Syfte 
Syftet med denna litteratursyntes var att utifrån en syntes av individuella beskrivningar av 

egenvården vid typ 2 diabetes, identifiera individuella copingstrategier. 

Metoden 
Litteratursyntesen har gjorts med en kvalitativ ansats och inriktningen var mot det 

naturalistiska paradigmet. Det här paradigmet valdes eftersom naturalismen betonar de 

holistiska och individuella aspekterna av mänskligt liv och försöker fånga mänskliga 

upplevelser i sin helhet i relation till den som upplever dem (Polit & Beck, 2012). Studiens 

fokus ligger på att tolka känslor, tankar, upplevelser, erfarenheter och individuella aspekter i 

sin helhet hos personer med typ 2-diabetes i relation till egenvården av typ 2 diabetes, därmed 

ansågs en kvalitativ ansats mot det naturalistiska paradigmet vara ett lämpligt metodval. 

För att identifiera individuella copingstrategier vid typ 2 diabetes som deltagarna använder 

sig av i sin vardag har litteratursyntesen gjorts enligt Noblit och Hares (1988) beskrivning av 
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kvalitativ litteratursyntes, kallad metaetnografi. En metaetnografisk studie är en syntes av 

holistiska mänskliga upplevelser inom ett visst sammanhang och fokus ligger på tolkningar 

av dessa upplevelser, inte på analyser av dem (Noblit & Hare, 1988). Syntes innebär att 

bygga upp en ny bild av hela kulturen eller företeelsen från en granskning av dess delar (a.a.). 

För att kunna granska och jämföra de olika originalstudierna med varandra och identifiera 

likheter och motsägelser dem emellan har först centrala teman identifierats i varje 

originalstudie. Därefter har de olika centrala teman i litteratursyntesen vävts ihop i teman, 

vilka används för att presentera resultatet. 

Litteratursökning 
För att hitta originalstudier till litteratursyntesen gjordes en systematisk litteratursökning av 

kvalitativa studier som beskriver individuella upplevelser av egenvården relaterat till typ 2 

diabetes. Kvantitativa studier valdes bort eftersom dessa oftast presenterar resultatet i form av 

statistik och därmed inte skulle ge värdefull information till den här litteratursyntesen. 

Litteratursökningen genomfördes i september 2012. Databaserna Cinahl, Medline och 

Academic Search Elite användes. Efter en systematisk litteraturgranskning i de tre olika 

sökdatabaser, upptäcktes få studier där syftet var att genom en kvalitativ ansats identifiera 

patientens individuella copingstrategier för att hantera sin vardag med typ 2 diabetes. 

Befintlig litteratur riktades främst till att utvärdera från hälso- och sjukvården givna 

copingstrategier och omvårdnadsinterventioner eller att förstå patientens upplevelser av 

diabetesvården. Sökningen begränsades till att enbart inkludera granskade studier skrivna på 

engelska där abstrakt fanns tillgängliga att läsa och som var publicerade mellan åren 2002-

2012. Eftersom litteratursyntesen fokuserar på upplevelser hos deltagarna hade ålder, kön och 

etnicitet ingen betydelse. Däremot exkluderades som tidigare nämnts kvantitativa studier, 

samt studier som var gjorda med mixad metod design. Studier som var gjorda med deltagare 

med typ 1 diabetes eller hade funktionsnedsättningen Downs syndrom exkluderades. Likaså 

exkluderades studier som handlade om diabetes i samband med graviditet, studier som 

riktades till att jämföra uppleveser mellan olika kulturer, samt studier som utvärderade 

interventioner från hälso- och sjukvården. 

Sökstrategin som användes utgick från Abad-Corpa, González-Gil och Barderas-Manchado 

(2010) beskrivning av litteratursökning som sker i tre steg. I det första steget gjordes en 

automatisk sökning i de tre olika sökdatabaserna, sökorden som användes i detta steg var 

tagna ifrån litteratursyntesens titel. I det första steget användes även ett filter för att få enbart 
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träffar av kvalitativ design. Sökorden i steg ett var inte samma i samtliga sökdatabaser, det 

beror på att dessa har olika benämningar på vissa söktermer. Till exempel benämns ”Diabetes 

mellitus type 2” som ”Non-insulin-dependent diabetes” i sökdatabasen Academic Search 

Elite. I det andra steget gjordes en likadan sökning som i det första steget, men här användes 

kombinationer av flera söktermer tillsammans. I det tredje och sista steget gjordes en 

sekundärsökning utifrån de identifierade originalstudiernas referenslistor, vilka då 

motsvarade litteratursyntesens syfte. Sökord som har använts för den här litteratursyntesens 

syfte är: ”Diabetes mellitus type 2”, ”Coping”, ”Self-Care” och ”Qualitative Research”. 

Eftersom databaserna Cinahl, Medline och Academic Search Elite använder sig av en 

”Boolean” logik innebär det att kombinationer av sökorden tillsammans med AND, OR och 

NOT är en viktig del i sökprocessen (Aveyard, 2010). Sökstrategin som användes i den här 

litteratursyntesens sökprocess, innebar att sökorden kombinerades med AND och därefter 

valdes träffarna bort eller inkluderades för screening efter huruvida titel och abstrakt 

bedömdes stämma överrens med litteratursyntesens syfte. I bilaga 1 redovisas vilken 

sökdatabas, hur många träffar samt vilka sökord som använts för att hitta de originalstudier 

som valts ut för att bli screenade 

Screening 
För att säkerställa att de 15 originalstudier som identifierats genom litteratursökningen 

verkligen svarade mot litteratursyntesens syfte gjordes en screening av originalstudierna. 

Screeningen gick till på det sättet att efter litteratursökningen lästes originalstudierna mer 

noggrant, flera gånger, för att till sist inkluderas i kvalitetsgranskningen om den bedömdes 

vara relevant för litteratursyntesens syfte. I screeningprocessen valdes fem av 

originalstudierna från litteratursökningen bort. Anledningen till att de valdes bort var att de 

inte bedömdes vara i linje med litteratursyntesens syfte, eller att det saknades etiska 

överväganden i studien. Inkluderade respektive exkluderade originalstudier samt anledning 

till varför de exkluderats redovisas i bilaga 2. 

Kvalitetsgranskning och kritisk värdering 
Efter screeningen återstod tio originalstudier som valts ut för kvalitetsgranskning. 

Metaetnografi som metod inkluderade från början inte kvalitetsgranskning av de inkluderade 

originalstudierna (Noblit & Hare, 1988). För att uppnå ett mera systematiskt och transparant 

tillvägagångssätt utvecklade Campbell med kollegor (2003) metoden och lade till 

kvalitetsgranskning innan originalstudierna eventuellt inkluderades i metaetnografin. 
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I den här litteratursyntesen har kvalitetsgranskning av originalstudierna gjorts genom att de 

lästs igenom ett flertal gånger för att bedöma styrkor och svagheter samt relevansen av 

studiens information. I granskningen har originalstudiens noggrannhet, tillförlitlighet och 

giltighet, det vill säga vilket värde studiens resultat har i ett annat liknande kontext, bedömts. 

För att kvalitetsgranska litteraturen behöver enligt Aveyard (2010) tre frågor vara besvarade: 

-är studien relevant för litteraturstudiens syfte? -är studiens metodologiska design med i 

toppen av bevis-hierarkin? och -håller studien tillräckligt hög kvalité för att inkluderas i 

litteraturstudien? 

I det första steget av kvalitetsgranskningen identifierades vilken information resultatet av 

originalstudien gav. Här identifierades således vilka deltagarna var, samt vilka upplevelser 

som deltagarna beskrev. 

I det andra steget identifierades och bedömdes studiens metodologiska design. Detta steg är 

viktigt eftersom olika designer svarar på olika typer av forskningsfrågor. I den här 

litteratursyntesen har originalstudierna gjorts med de olika designerna: etnografi, 

fenomenologi, grounded theory, utforskande beskrivande design, och berättande tematisk 

design, vilka samtliga befinner sig inom det naturalistiska paradigmet. 

I det tredje och sista steget gjordes en bedömning av studiens kvalitet genom att använda 

kvalitetsgranskningsverktyget C.A.S.P. (Critical Appraisal Skills Programme) som är en 

checklista med tio frågor för kvalitativa studier. C.A.S.P.-checklistan redovisas i bilaga 3. För 

att studien skulle inkluderas i litteratursyntesen skulle det finnas ett klart etiskt övervägande 

samt sökt tillstånd av etisk kommitté. Resultatet av kvalitetsgranskningen redovisas i bilaga 

4. 

Dataextraktion 
Enligt Polit & Beck (2012) behöver de delar av originalstudierna som svarar mot 

litteratursyntesens syfte extraheras för att säkerställa litteratursyntesens sammanhang. Ett 

extraktionsprotokoll har använts på de 10 inkluderade originalstudierna för att säkerställa att 

dessa verkligen svarade mot litteratursyntesens syfte. I extraktionsprotokollet har 

originalstudiens författare, publiceringsår, land, design, datainsamlings metod, analysmetod 

samt vilken kontext den är gjord i och resultat som svarar mot litteratursyntesens syfte 

skrivits ner. Karaktären på deltagarna i de olika originalstudierna redovisas även i 

extraktionsprotokollet i form av ålder och kön. Extraktionsprotokollet redovisas i bilaga 5. 

Figur 1 visar flödet i litteratursökningen. 
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Figur 1. Flödes diagram över litteratursökningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datasyntes 
Datasyntesen har gjorts enligt Noblit och Hares (1988) metod för litteratursyntes som kallas 

metaetnografi. Metaetnografi som den beskrivs av Noblit och Hare (1988) utgår ifrån sju 

olika steg, vilka utvecklar en induktiv och beskrivande form av vetenskapssyntes. 

Syntesen av de tio inkluderade originalstudierna genomfördes genom att centrala teman 

identifierades i originalstudiernas resultat. Dessa teman användes för att identifiera likheter 

och motsägelser mellan originalstudierna och genom detta kunde nya insikter skapas. 

Metaetnografins sju olika steg är en process på det sättet att stegen överlappar varandra 

(Noblit & Hare, 1988). En del av stegen har i syntesens gång fått upprepas beroende på hur 

syntesen har progresserat. 

Antal träffar av sökningen: 1328st. 

Antal genomlästa abstracts: 70 st. 

Innehåller studien kvalitativ 

data motsvarande syftet? Nej: 59 st. 

Exkluderade 

Ja: 11 st. 

Antal identifierade studier via sekundärsökning av de 

funna studiernas referenslistor: 4 st. 

Screening - är studiens resultat 

värdefull för syftet, håller studien 

tillräckligt hög kvalitet? 
Nej: 5 st. 

Exkluderade 

Ja: 10 st. 

Inkluderade studier i 

metaetnografin: 10 st. 
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De tre första stegen i en metaetnografi är pre-analytiska vilket innebär att här identifierades 

först vilka deltagarna var och i vilken kontext de befann sig i samt vilka upplevelser och 

känslor deltagarna beskrev i olika sammanhang. 

Steg fyra, fem och sex berör analysen och här har först originalstudiernas centrala teman 

identifierats genom att originalstudiernas resultat lästs och lästs om, flera gånger för att få en 

djupgående förståelse för informationen som presenteras. Exempel på centralt tema i 

litteratursyntesen är: Positiv attityd till kunskap. För att syntetisera de olika originalstudierna 

med varandra har de centrala temana använts för att jämföra de inkluderade originalstudierna 

med varandra. Här användes således det centrala temat Positiv attityd till kunskap, som 

markör i jämförelsen mellan de olika originalstudierna. Originalstudierna kan relateras på tre 

olika sätt: direkt jämförbara, i trots mot varandra eller i en argumentation till varandra (Noblit 

& Hare, 1988). 

Enligt Noblit och Hares (1988) beskrivning innebär en metaetnografisk litteratursyntes en 

konstant jämförande process där tolkningar görs genom att likheter och motsägelser 

identifieras mellan originalstudierna, vilket även har gjorts i den här litteratursyntesen. 

Genom att originalstudierna jämfördes och översattes in i varandra skapades en syntes av de 

inkluderade originalstudierna. Syntes innebär att bygga upp en ny bild av hela kulturen eller 

företeelsen från en granskning av dess delar (Noblit & Hare, 1988). I den jämförande 

processen identifierades teman utifrån de insikter som skapades genom syntetisering av 

originalstudiernas resultat. Dessa teman presenteras i tabell 1. 

Sjunde och sista steget i en metaetnografi innebär att presentera syntesen skriftligt (Noblit & 

Hare, 1988). För att presentera syntesen användes i resultatdelen rubriker i form av de teman 

som skapats i syntesen. Enligt Polit och Beck (2012) är resultatet i en metasyntes trovärdigt 

så länge det finns ett tydligt samband mellan data och författarens argument. För att 

tydliggöra sambandet mellan data och författarens argument har resultatet av syntesen 

presenterats tillsammans med flera citat tagna ifrån de inkluderade originalstudiernas resultat. 

Etiska överväganden 
Forskning ska ske med principen att inte skada, det innebär att deltagarnas integritet ska tas i 

hänsyn (Polit & Beck, 2012). I en metaetnografisk studie används tidigare forskningsresultat 

och därmed är människan som individ inte direkt involverad. I den här metaetnografin har 

samtliga originalstudier tydligt redogjort sina etiska ställningstaganden och även sökt tillstånd 

från etisk kommitté. De inkluderade originalstudierna har på olika sätt redovisat deltagarnas 
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karaktär i respektive studie, som till exempel ålder, kön, civiltillstånd och sysselsättning. 

Deltagarnas integritet har dock bevarats i samtliga studier vilket innebär att data inte kunnat 

knytas till en enskild individ. Metaetnografi som metod innebär en risk att data från de 

inkluderade studierna kan feltolkas och därmed leda till att resultatet inte blir trovärdigt eller 

pålitligt. För att minimera denna risk har studierna i analysprocessen lästs igenom noggrant, 

flera gånger. I tabell 1 ges en översikt över centrala teman, teman samt vilka artiklar som 

bidrog till varje tema. 

Tabell 1 Översikt av centrala teman, teman samt vilka artiklar som bidrog till varje tema 

Centrala teman Teman Författare och årtal 

Bristande kunskap och frustration 

Betydelsen av kunskap om komplikationer 

Positiv attityd till kunskap 

 

Attityd till kunskap Ahlin & Billhult (2012) 

Hörnsten et al. (2011) 

Hörnsten et al. (2004) 

Lundberg & Thrakul (2011) 

Moser et al. (2008) 

Nagelkerk et al. (2006) 

Oftedal et al. (2010) 

 

Integrering av sjukdomen i vardagen 

Hitta skäl till att inte ändra sin livsstil 

  

Normalisering av den komplexa 

livssituationen 

Ahlin & Billhult (2012) 

Heuer & Lausch (2006) 

Hörnsten et al. (2011) 

Hörnsten et al. (2004) 

Lundberg & Thrakul (2012) 

Lundberg & Thrakul (2011) 

Oftedal et al. (2010) 

 

Känna kontroll genom att bryta barriärer 

och anpassa sig till en ny livsstil 

Personliga mål och förväntningar av 

framtiden. 

Ta kontroll genom uppsatta mål Ahlin & Billhult (2012) 

Handley et al. (2010) 

Heuer & Lausch (2006) 

Hörnsten et al. (2011) 

Nagelkerk et al. (2006) 

Moser et al. (2008) 

Oftedal et al. (2010). 

 

Familjen som energikälla 

Samhörighet med andra personer i liknande 

situation 

Tvetydig känsla av andras engagemang  

Ta hjälp från familj och vänner Ahlin & Billhult (2012) 

Lundberg & Thrakul (2012) 

Lundberg & Thrakul (2011) 

Nagelkerk et al. (2006) 

Moser et al. (2008) 

Oftedal et al. (2010) 
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Resultat 
Genom syntetisering av de inkluderade originalstudiernas resultat identifierades fyra olika 

teman. Resultatet presenteras i rubriker efter de fyra olika teman som är: Attityd till kunskap, 

Normalisering av den komplexa livssituationen, Ta kontroll genom uppsatta mål och Ta hjälp 

från familj och vänner.  

Attityd till kunskap 
Upplevelsen av frustration i egenvården beskrevs av några deltagare och visades vara ett 

hinder som ledde till en bristande förmåga att ta kontroll över diabetessjukdomen (Nagelkerk 

et al. 2006; Lundberg & Thrakul, 2011). Frustrationen visades bero på bristande kunskap om 

diabetessjukdomen, dels för att deltagaren upplevde att hon/han inte fått tillräcklig 

information i omvårdnaden och/eller på att personen i fråga hade svårt för att ta till sig 

kunskapen som gavs i omvårdnaden (Hörnsten et al. 2011; Lundberg & Thrakul, 2011; Ahlin 

& Billhult, 2012). En annan anledning till att deltagarna upplevde frustration och hade svårt 

för att hålla följsamheten till sund kost och motion i egenvården visades vara en ovilja hos 

personen att ta till sig information som gavs i omvårdnaden, vilket berodde på att personen 

inte var övertygad om att råden relaterat till egenvården hade någon betydelse för 

sjukdomsutvecklingen (Hörnsten et al. 2011; Ahlin & Billhult, 2012). 

”It doesn´t matter if it´s ”light” and full of fibers, it doesn´t help. I don´t know what to do” 

(Ahlin & Billhult, 2012, s. 43). 

Känslan av att få skylla sig själv beskrevs av några deltagare vid viktuppgång eller när de låg 

högt i sitt blodsocker och visades ha ett samband med bristande kunskap om sjukdomen 

(Hörnsten et al. 2011). Troligen berodde sambandet på saknad av kontroll. Då deltagarna 

själva ansåg att de inte hade motionerat tillräckligt och/eller inte motiverat sig tillräckligt för 

att ändra sina kostvanor beskrevs även en känsla av uppgivenhet (Moser et al. 2008; Hörnsten 

et al. 2011). Deltagarna beskrev negativa känslor som meningslöshet och någon beskrev att 

de ändå inte hade någon framtid, vilket troligen hindrade dem från att ta kontroll över 

diabetessjukdomen (Moser et al. 2008). Uppgivenheten och känslan av att misslyckas 

fungerade troligen som största hindret för att individen skulle vända sin situation och lyckas 

hålla följsamheten i egenvården.  

”I am 73 years old. Since I was diagnosed with diabetes, my future expectations are 

somehow different. Somehow I have fewer expectations. Sometimes I think I do not have a life 
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anymore. Damn it, this disease has destroyed my future! I try to think about the future. I try 

to find ways to give meaning to my future” (Moser et al. 2008, s. 213). 

Det faktum att personen fått diagnosen typ 2 diabetes, var för några deltagare en anledning 

till att personen ifråga insåg allvaret i diabetessjukdomen (Hörnsten et al. 2004; Oftedal et al. 

2010). Diagnosen fick personen att känna en stress över att få komplikationer till följd av 

sjukdomen, men beskrevs även som ny energi som ledde till en vilja att ta reda på mer 

information om sjukdomen och vad han/hon kunde göra för att fördröja att komplikationer 

uppstod och därmed få behålla sin hälsa (Hörnsten et al. 2004; Oftedal et al. 2010). 

”The long-term complications are far ahead, I hope. But I think that I´d prefer to grow old 

and stay fit for a very long time. Only I can do anything about that and it motivates me to do 

something” (Oftedal et al. 2010, s. 2551). 

Vetskapen om risken för att drabbas av allvarliga komplikationer till följd av typ 2 diabetes 

beskrevs i motsats till ovanstående citat av några deltagare med en känsla av orättvisa och 

ilska. Troligen upplevde de här deltagarna inre krav som de inte kunde hantera och därmed 

uppstod en känsla av saknad av kontroll (Ahlin & Billhult, 2012). 

”I have this enforcement that I have to think about what I eat and that I have to exercise and 

others who do not “have sugar” can of course do whatever they want. I think it`s boring, I 

think it´s unfair. It is terrible hard” (Ahlin & Billhult, 2012, s. 42). 

Att behålla en positiv attityd till kunskap angående diabetessjukdomen beskrevs av några 

deltagare och hjälpte dem att ta till sig information som gavs i omvårdnaden (Nagelkerk et al. 

2006). Genom att tro på sin egen förmåga upplevde deltagarna att de hade lättare för att ta till 

sig information och hålla följsamheten till råden som gavs i egenvården. Denna strategi 

visades även leda till att deltagarna själva hade lättare för att söka upp och ta till sig 

information och rådgivning relaterat till diabetessjukdomen och vad de kunde göra för att 

fördröja komplikationer och behålla sin hälsa (Nagelkerk et al. 2006). 

”Even one article made a big difference, because it took a lot of weight off my mind as to how 

you are going to feel when you start having an insulin reaction or hypoglycaemic attack” 

(Nagelkerk et al. 2006, s. 155). 

Upplevelsen av information och rådgivning från hälso-och sjukvården beskrevs 

som positiv hos flera deltagare (Hörnsten et al. 2004; Moser et al. 2008). 
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Deltagarna beskrev att de upplevde mötet i omvårdnaden som uppmuntrande och 

entusiastiskt och att detta gav dem motivation till att följa råden i egenvården. 

Samtidigt kände några av deltagare ett eget ansvar att sortera i mängden av 

information som gavs för att sedan ta till sig den information som de upplevde hade 

någon betydelse för just dem. Huruvida deltagarna kände förtroende för hälso-och 

sjukvårdspersonalen visades vara betydelsefull och speglade deltagarnas motivation 

till att följa de råd som gavs i omvårdnaden (Hörnsten et al. 2004; Moser et al. 

2008) 

”I trust health care if I get enough information, but if I get a prescription I want to read it 

and ask questions. So in some way I don´t trust them totally. I don´t accept everything the 

doctor tells me. I feel that I have my own responsibility to get information. Why I should eat 

this and so on. Everyone has this responsibility. That is my responsibility to get enough 

information. After that, it is the doctor´s responsibility to choose something that suits me well 

and inform me about it” (Hörnsten et al. 2004, s. 179). 

Normalisering av den komplexa livssituationen 
Hur deltagarna upplevde integreringen av diabetessjukdomens krav i vardagen beskrevs av 

några deltagare bero på hur de hanterat tidigare erfarenheter i livet. De deltagare som tidigare 

hade lyckats hanterat svåra situationer i livet upplevde inte integreringen av 

diabetessjukdomens krav som någon större utmaning (Hörnsten et al. 2004; Hörnsten et al. 

2011). Den naturliga integreringen av diabetessjukdomen berodde för några av deltagarna på 

att nära familjemedlemmar och släktingar fått diagnosen typ 2 diabetes tidigare och därför 

var sjukdomen redan en naturlig del i deras vardag (Hörnsten et al. 2004). 

”In fact I live very well even if I have diabetes. It´s no big deal. I haven´t got any big 

problems at this moment. My childhood was more problematic. If I could stay like this, I 

would be greatful, because there are many who suffer a lot from it” (Hörnsten et al. 2004, s. 

178). 

I motsats hade andra deltagare svårt att acceptera diabetessjukdomen som en del i sin vardag 

(Hörnsten et al. 2004; Heuer & Lausch, 2006; Lundberg & Thrakul, 2011; Ahlin & Billhult, 

2012). Några deltagare beskrev att det var frustrerande att inte kunna äta och dricka vad de 

ville när de var bortbjudna på fester och middagar (Ahlin & Billhult, 2012). Flera av 

deltagarna upplevde att vardagsmotionen var energikrävande (Hörnsten et al. 2004). Detta 

beskrevs med en känsla av meningslöshet över att vara ute och promenera utan att vara på 
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väg någonstans. Några av deltagarna beskrev att de hade svårt att acceptera att de inte hade 

samma ork för att göra saker som de gjort tidigare, till exempel gå ut och dansa (Heuer & 

Lausch, 2006). Några deltagare uttryckte även att de hade svårt att acceptera sjukdomen som 

en livslång sjukdom som inte går att bota (Heuer & Lausch, 2006; Lundberg & Thrakul, 

2011). 

”I say it clear, it´s like hell. I don´t like vegetables at all, and walking without a goal is not 

normal for me. I have to be very strict with myself to manage to follow all the rules. I go on 

living like this, but I don´t like it” (Hörnsten et al. 2004, s. 178). 

När en del av deltagarna försökte hålla sig till en rekommenderad diet eller fysisk aktivitet 

uttrycktes i kampen om att hitta en ny balans i livet motiverade skäl till att inte behöva ändra 

sitt sätt att leva (Oftedal et al. 2010; Lundberg & Thrakul 2011; Ahlin & Billhult, 2012) 

Några av deltagarna beskrev sin arbetssituation som stressfylld, vilket gjorde att de inte hade 

tid att hålla följsamheten i egenvården relaterat till sund kost och motion (Oftedal et al. 

2010). Andra deltagara beskrev sin matkultur som hinder för att följa råden angående 

hälsosam kost i vardagen (Lundberg & Thrakul, 2011). De här deltagarna lagade mat till sina 

familjer och eftersom familjen önskade den här mindre hälsosamma maten var det svårt för 

deltagaren att själv inte äta samma mat. En annan anledning till att några deltagare valde att 

inte ändra sin livsstil berodde på att deltagarna saknade motivation (Ahlin & Billhult, 2012). 

Saknaden av motivation beskrevs främst av deltagare som inte hade fått några komplikationer 

till följd av sjukdomen och därmed inte tog sambandet mellan livsstil och komplikationer vid 

typ 2 diabetes på allvar. 

”Yes, one knows exactly how to do it, what one should do, but… Nobody wants to change, I 

am sure” (Ahlin & Billhult, 2012, s. 44). 

Deltagare som beskrev en brist på motivation i att hålla följsamheten med sund kost och 

motion i egenvården normaliserade sin livssituation med hjälp av förnekelse så länge inga 

komplikationer uppstått (Hörnsten et al. 2004; Oftedal et al. 2010; Lundberg & Thrakul, 

2012). Deltagare som normaliserade sin livssituation på det här sättet beskrev att de fortsatte 

att leva som de gjort tidigare, innan de fick diagnosen typ 2 diabetes och att de inte hade fått 

några komplikationer till följd av sjukdomen för det, testerna hos doktorn visade oftast bra 

värden (Lundberg & Thrakul, 2012). Några deltagare beskrev att de kontinuerligt går till 

doktorn angående sin diabetes ett par gånger om året och att de alltid får samma råd, som de 

sedan inte följer i egenvården (Oftedal et al. 2010). Några deltagare beskrev att de inte hade 
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följt råden från hälso- och sjukvården i egenvården därför att de inte såg det motiverat att 

förhindra komplikatoner när de mådde bra. De här deltagarna ansåg att så länge de mådde bra 

fortsatte de leva som de gjort tidigare, innan de fick diagnosen typ 2 diabetes (Hörnsten et al. 

2004). 

”I feel normal and have no dizziness. My doctor told me last time I visited him that my blood 

sugar was reduced. I smoke cigarettes and drink coffee as usual” (Lundberg & Thrakul, 

2012, s. 554). 

Ta kontroll genom uppsatta mål 
Upplevelsen av att känna sig tillfredsställd av hälsosam kost och motion beskrevs av några 

deltagare. När de här deltagarna väl brutit sig igenom första barriären i egenvården insåg de 

att väl måendet faktiskt hade ökat tack vare livsstilsförändringarna relaterat till kost och 

motion i egenvården (Oftedal et al. 2010; Hörnsten et al. 2011). Detta upplevdes med en 

positiv känsla av kontroll, vilket motiverade deltagarna att fortsätta hålla följsamheten i 

egenvården. Några deltagare uttryckte även en känsla av lättnad över att de förstod varför de 

mått dåligt tidigare, och att de faktiskt kunde påverka sitt välmående utan mediciner genom 

att välja en hälsosam livsstil med sund kost och motion i vardagen (Heuer & Lausch, 2006; 

Nagelkerk et al. 2006; Handley et al. 2010; Oftedal et al. 2010). 

”Recently the motivation for diabetes regulation has been that I feel such bodily well-being 

when I eat – I actually start my day with a salad. Then my hands don´t become swollen. I am 

able to walk on my feet. My body feels totally different. And that motivates me enormously” 

(Oftedal et al. 2010, s. 2551). 

I motsats till att känna motivation och kontroll beskrev några deltagare tvärtom en 

uppgivenhet vid tanken på att typ 2 diabetes är en kronisk sjukdom som de inte kan bli av 

med trots uppoffringar med följsamhet i egenvården (Nagelkerk et al. 2006; Moser et al. 

2008). Några av deltagarna beskrev att de upplevde egenvården som meningslös då de 

menade att de ändå kommer att få komplikationer till följd av sjukdomen förr eller senare 

(Nagelkerk et al. 2006). 

Flera av deltagarna beskrev att individuellt uppsatta mål i framtiden, beroende på vad 

deltagarna själva hade för förväntningar av framtiden, hjälpte dem att hålla följsamheten i 

egenvården (Oftedal et al. 2010; Hörnsten et al. 2011). Genom att sträva efter ett mål i 

framtiden upplevde deltagarna sig motiverade i egenvården och därmed lyckades de hålla 
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följsamheten till rekommendationer angående hälsosam kost och motion i vardagen. Några 

deltagare beskrev att de upplevde det betydelsefullt att försöka förhindra att komplikationer 

till följd av sjukdomen uppstod, då de hade barnbarn som de gärna ville se växa upp (Oftedal 

et al. 2010). Andra deltagare motiverade sig att hålla följsamheten i egenvården då de hade en 

önskan om att kunna fortsätta arbeta med det de arbetade med, även i framtiden. (Oftedal et al 

2010). Några deltagare hade målet att slippa använda diabetesmediciner. De här deltagarna 

beskrev att de upplevde kontroll över diabetessjukdomen så länge de inte behövde ta 

mediciner, utan mådde bra med hjälp av sund kost och motion i vardagen (Hörnsten et al. 

2011). 

”Now, I am lucky enough to be a grandmother… Therefor I want to see my grandchildren 

grow up – staying healthy is a motivation, as healthy as possible with this disease (diabetes)” 

(Oftedal et al. 2010, s. 2551). 

Några deltagare uttryckte känslan av nedstämdhet då de upplevde att de inte räckte till för 

sina anhöriga när de inte kunde motivera sig tillräckligt för att hålla följsamheten i 

egenvården (Ahlin & Billhult, 2012). Detta verkade i motsats till uppsatta mål som ett hinder 

i egenvården. 

”I have had no time for myself… I think about it all the time; if it continues like this, the 

children soon won´t have a mother, the way I am leading my life” (Ahlin & Billhult, 2012, s. 

43). 

Ta hjälp från familj och vänner. 
Deltagarna uttryckte att stödet de fick från sin familj och sina vänner, ledde till en positiv 

känsla som gjorde att de orkade brottas med utmaningar i egenvården (Nagelkerk et al. 2006; 

Lundberg & Thrakul, 2011; Lundberg & Thrakul, 2012). Stödet deltagarna upplevde från 

familjen visades genom leda till att de hade lättare för att hålla följsamhet i egenvården 

samtidigt som det gav deltagarna upplevd livskvalitet. Stödet deltagarna beskrev var till 

exempel att de fick hjälp med att handla rätt mat för att kunna äta hälsosamt. Stödet innebar 

även för några deltagare att en nära familjemedlem coachade dem i vardagsmotionen 

(Nagelkerk et al. 2006). Stödet deltagarna upplevde från familjen beskrevs också av några 

deltagare i form av att de fick hjälp med att laga mat och att få sina sår tvättade och omlagda 

(Lundberg & Thrakul, 2011; Lundberg & Thrakul, 2012). 
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”My wife has helped me stay on my diet. She has made sure that we have had stuff in the 

house so I won´t go off my diet; she asked me everyday whether I walk or not… I have to 

answer to a higher authority” (Nagelkerk et al. 2006, s. 155). 

För att stärka sin förmåga till följsamhet i den känslomässiga kampen relaterat till 

livsstilsförändringar i egenvården använde flera av deltagarna sina kontakter med andra 

personer i liknande situation (Oftedal et al. 2010; Lundberg & Thrakul, 2011). 

Samhörigheten med andra personer beskrevs av deltagarna ge dem positiv energi som ledde 

till att de hade lättare för att hålla motivationen uppe gentemot hälsosam diet och motion i 

vardagen. Några av deltagarna beskrev att de ofta träffade andra personer med typ 2 diabetes 

och lagade middag tillsammans med dem, detta hjälpte dem att hålla följsamheten gentemot 

hälsosam kost i vardagen (Oftedal et al. 2010). Några deltarare beskrev att de upplevde en 

stor fördel i att motionera tillsammans med någon anhörig. Genom att träna tillsammans med 

en annan person upplevde deltagarna att de blev mer motiverade till att hålla följsamheten 

med motion i vardagen, i och med att de hade kul tillsammans (Oftedal et al. 2010; Lundberg 

& Thrakul, 2011). 

“My friend has lost 30 kilos and I have lost 24 kilos! We really worked hard. It´s great to 

have a friend like that, who gets up in the morning and joins you at the gym almost every 

day” (Oftedal et al. 2010, s. 2552). 

I motsats till att känna stöd från familj och vänner beskrev andra deltagare en upplevelse av 

tvetydig känsla av andras engagemang (Moser et al. 2008; Ahlin & Billhult, 2012). De här 

deltagarna beskrev att de inte ville känna sig omhändertagna av personer i sin omgivning och 

att det var deras ansvar att se till att äta rätt och motionera, inte någon annans. 

”It´s my responsibility to take care or not to take care at all. If I go somewhere and I eat a 

piece of cake, then I know my sugar level will increase. Yes and then I take the responsibility 

for what I do” (Moser et al. 2008, s. 214). 
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Diskussion 
Metoddiskussionen 
Studiens fokus ligger på tolkningar av individuella känslor, tankar, upplevelser och 

erfarenheter, inte på analyser av dem och därmed ses vald metod som ett bra val för den här 

litteratursyntesens syfte. Fördelen med att använda Noblit och Hares (1988) metaetnografi 

som metod för att svara på litteratursyntesens syfte ansågs vara att metaetnografi som metod 

är just en syntes av upplevelser, inte på analyser av dem (a.a.). En ytterligare fördel med att 

använda metaetnografi som metod i den här litteratursyntesen var att metoden inte kräver att 

de inkluderade originalstudierna belyser samma typ av syfte. Det som är betydelsefullt i en 

metaetnografi är att de inkluderade originalstudierna ger värdefull data utifrån 

litteratursyntesens syfte (Noblit & Hare, 1988). Anledningen till att detta ses som fördel var 

att det gjorde det möjligt att besvara litteratursyntesens syfte trots begränsad mängd evidens 

inom området. 

I den här litteratursyntesen har 10 originalstudier inkluderats. Upplevelserna som beskrivs av 

deltagarna skiljde sig något åt mellan de olika originalstudierna. Detta ses som en fördel i 

litteratursyntesen då det gjorde det möjligt att jämföra olika originalstudiers resultat med 

varandra och därmed identifiera likheter och motsägelser mellan de olika originalstudierna. 

Polit och Beck (2012) menar att urvalet i en litteratursyntes ska fokusera på de källor som 

bäst gynnar syntesens syfte, vilket har gjorts vid litteratursökningen. Begränsningar av 

litteratursökningen föreligger då endast ett fåtal sökord har använts samt att endast 70 av 

träffarnas abstrakts har lästs igenom, vilket kan vara en svaghet i litteratursyntesen då 

värdefulla studier kan ha missats på grund av detta. Antalet inkluderade originalstudier anses 

vara en svaghet i litteratursyntesen. Fler inkluderade originalstudier hade troligen gett ett mer 

trovärdigt resultat. 

Litteratursökningen skedde i sökdatabaserna Cinahl, Medline och Academic Search Elite, då 

dessa innefattar större delen av granskade vårdvetenskapliga studier som är publicerade på 

engelska (Aveyard, 2010; Polit & Beck, 2012). Syftet till den här litteratursyntesen behandlar 

upplevelser i sin helhet och därmed hade deltagarnas ålder, kön och etnicitet ingen betydelse. 

Urvalet av deltagarna i originalstudierna var dock av samma karaktär på det sättet att samtliga 

deltagare hade diagnosen typ 2 diabetes och ingen av deltagarna hade typ 2 diabetes i 

samband med graviditet eller funktionsnedsättning Down syndrom. Ett homogent urval bland 

deltagarna är enligt Campbell et al. (2003) en styrka i en metaetnografisk litteratursyntes. 
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Orsaken till att flera av originalstudierna föll bort efter screeningen var att de visades belysa 

deltagarnas upplevelser av hälso- och sjukvårdens interventioner, vilket inte ansågs vara i 

linje med den här litteratursyntesens syfte och därmed bedömdes utgöra ett hinder vid 

syntetiseringen. Den här litteratursyntesen har begränsningar i och med att originalstudierna 

var gjorda med olika kvalitativa designer. Litteratursyntesens styrka skulle troligen vara 

större om enbart studier med fenomenologi eller grounded theory använts, då de här 

designerna går mer på djupet för att förstå fenomenet i fråga. Eftersom antalet funna 

originalstudier i litteratursökningen var begränsat var det inte möjligt att ha detta 

inklusionskriterie. 

Användandet av en metaetnografisk metod innefattar enligt Atkins et al. (2008) vissa 

svagheter som bör beaktas. Atkins et al. (2008) menar att syntes av primära forskningsstudier 

där olika teoretiska perspektiv och eller metoder har använts kan vara problematiskt och 

försiktighet måste iakttas vad gäller tolkningar av studiernas resultat samt bör stor vikt läggas 

vid att göra syntesen tydlig (a.a.). Det skrivna resultatet i den här litteratursyntesen 

presenteras tillsammans med flera citat från de inkluderade originalstudierna. Det här sättet 

att presentera resultatet på valdes för att läsaren tydligt skulle kunna följa sambandet mellan 

data och författarens argument i litteratursyntesen. Valet att presentera resultatet på styrktes 

genom att identifiera publicerade metaetnografiska studier gjorda efter Noblit och Hares 

(1988) metod, där resultatet presenterats på samma sätt som i den här litteratursyntesen. 

Trovärdigheten i de inkluderade originalstudierna bedöms vara hög, vilket också redovisas i 

bilagan över kvalitetsgranskningen. Fördelen med att använda C.A.S.P. kvalitets gransknings 

verktyg var att det på ett systematiskt sätt gick att bedöma originalstudiernas kvalitet, samt att 

det på ett tydligt sätt gick att redovisa resultatet av kvalitetsgranskningen. Nackdelen med 

C.A.S.P. var att det i flera av frågorna var upp till användaren att tolka och bedöma studiens 

kvalitet, vilket kan ha medfört felaktiga bedömningar på grund av författarens oerfarenhet av 

kvalitetsgranskning. Trovärdigheten i litteratursyntesen bedöms stärkas genom att flera citat 

från olika originalstudier tydligt visar sambandet mellan data och de insikter författaren gjort. 

Polit och Beck (2012) menar att resultatet i en metasyntes är trovärdigt så länge det finns ett 

tydligt samband mellan data och författarens argument.  

Resultatdiskussion 
Genom syntetiseringen av de inkluderade originalstudiernas resultat identifierades fyra olika 

teman. Inom dessa teman påträffades likheter och motsägelser mellan de olika 
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originalstudierna samt identifierades olika copingstrategier som deltagarna använde sig av i 

vardagen med typ 2 diabetes, dessa tydliggörs i resultatdiskussionen som behandlar varje 

tema var för sig.  

Positiv attityd till kunskap visades genom syntesen vara en copingstrategi som ledde till att 

några av deltagarna hade lättare för att följa rekommendationer angående hälsosam kost och 

motion i vardagen. De här deltagarna kände en trygghet i att veta vilka komplikationer som 

kunde uppstå till följd av sjukdomen och vad de själva kunde göra för att förhindra att 

komplikationer uppstår. Ofta kände de här deltagarna från början en frustration över bristande 

kunskap, vilket ledde till att de hade lättare för att söka upp och ta till sig kunskap relaterat 

till diabetessjukdomen. Deltagarna som beskrev en positiv attityd till kunskap tolkades ha en 

hög tro på sin egen förmåga och fokus låg på att lyckas hålla följsamheten relaterat till 

hälsosam livsstil i vardagen, inte på att hitta anledningar till att inte ändra sin livsstil. Detta 

styrks av Eccles och Wigfield (2002) som menar att självförtroende är en betydelsefull 

komponent i motivationen för att lyckas med en svår utmaning. Litteratursyntesens resultat 

tyder på att förtroendet till hälso-och sjukvårdspersonalen även är betydelsefullt för 

patientens motivation till att följa de råd som ges i omvårdnaden. Nagelkerk et al. (2006) 

menar att många patienter med typ 2 diabetes ofta byter omvårdnadsutövare för att de anser 

att dessa inte lyssnar på deras upplevelser och behov. Detta leder till ett hinder i omvårdnaden 

då omvårdnadsplanen inte följs under en längre tid trots patientens vilja att ta till sig kunskap. 

I studien gjord av Peel et al. (2004) visades att i motsägelse till de insikter som gjorts i den 

här litteratursyntesen fanns det inte något tydligt samband mellan patientens känslomässiga 

behov av kunskap och förmågan att ta till sig kunskap om diabetessjukdomen. Studien visade 

att samtliga deltagare önskade mer information och kunskap om sjukdomen och vad de kunde 

göra för att behålla sin hälsa (a.a.). Resultatet av litteratursyntesen tyder på att patienter med 

typ 2 diabetes har behov av att känna kontroll över diabetessjukdomen med hjälp av 

information om sjukdomen och vad de själva kan göra för att förhindra att komplikationer till 

följd av sjukdomen uppstår, men att mängden information bör anpassas efter individens 

förmåga att ta till sig den.  

Förnekelse till att livsstil har samband med sjukdomen beskrevs av några deltagare, och hade 

ett samband med bristande kunskap alternativt en ovilja att ta till sig kunskap om 

diabetessjukdomen och dess komplikationer. De här deltagarna använde sig av den här 

förnekelsen som copingstrategi så länge inga allvarliga komplikationer till följd av 

sjukdomen uppstått. Deltagarnas attityd gentemot diabetessjukdomen kan beskrivas med 
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frågan: varför fokusera på att förhindra att dåliga saker händer, när du kan fokusera på 

positiva saker i livet? Anledningen till att de här deltagarna fokuserade på förnekelse visades 

genom syntesen dels bero på bristande kunskap men även på rädsla för komplikationer, ihop 

med en bristande tro på sin egen förmåga att lyckas hålla följsamheten i egenvården. Detta 

tyder på känslomässigt baserad coping, vilket enligt Lazarus (1991) ofta ses med undvikande 

och negativa känslor hos individen.  

Normalisering av den komplexa livssituationen beskrevs av deltagarna i samband med att de 

lyckades hålla följsamheten med hälsosam kost och motion i vardagen samtidigt som de 

upplevde ett ökat välmående. Det faktum att deltagaren tagit sig igenom den första barriären, 

som livsstilsförändringen med hälsosam kost och motion i vardagen innebär, och fått uppleva 

fördelarna med den nya livsstilen, beskrevs känslor som kontroll och självförtroende vilket 

ledde till positiva tankemönster i den fortsatta egenvården. Hörnsten et al. (2011) beskriver 

vändpunkten som att patienten upplever ett eget ansvar och inser allvaret i följderna av sin 

livsstil och därigenom blir mer familjär med den nya livsstilen med sund kost och motion. 

Hos deltagarna beskrevs känslan av att ha kontroll över sin hälsa ha stor betydelse för 

normaliseringen av egenvården. Broom och Whittaker (2004) beskriver kontroll i relation till 

typ 2 diabetes som en kulturell kod som är högt värderad, medan att vara utan kontroll 

innefattar kaos, ilska och ett moral misslyckande. Några av deltagare beskrev en lättnad över 

att förstå varför de mått som de gjort innan de fick diagnosen typ 2 diabetes. I och med att de 

fått diagnosen typ 2 diabetes och började med en mer hälsosam livsstil upplevde de ett ökat 

välmående, vilket troligen fungerade som stor del i motivationen för att patienten skulle 

fortsätta med den hälsosamma livsstilen. Hälso- och sjukvården har således ett stort ansvar i 

att ge patienten stöd i omvårdnaden för att patienten ska kunna uppleva fördelarna med sin 

egenvård och därigenom bli motiverade till att fortsätta med en hälsosam livsstil. 

Deltagare beskrev att de tog kontroll över egenvården genom mål och förväntningar av 

framtiden, vilka därmed fungerade som copingstrategi på det sättet att dessa individuella mål 

ledde till att deltagarna lyckades hålla följsamheten i egenvården. Deltagare beskrev till 

exempel att viljan att kunna se sina barnbarn växa upp och att kunna behålla ett arbete som de 

trivdes med, motiverade dem till att hålla en sund livsstil och därmed få behålla sin hälsa. 

Deltagarna tolkades på detta sätt lägga fokus på att nå ett mål i framtiden istället för att 

fokusera på sjukdomen, vilket gav dem en upplevd mening med livsstilsförändringarna. Mål 

och förväntningar av framtiden är som copingstrategi således både problemlösningsbaserad 

men även känslomässigt baserad. Smalls et al. (2012) menar att det finns ett tydligt samband 
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mellan känslomässigt baserad coping och en lyckad följsamhet i diabetesvården. Resultatet 

går däremot emot Lazarus (1991) som menar att känslomässigt baserade copingstrategier ofta 

har ett samband med undvikande och negativa känslor hos individen. Resultatet tyder på att 

den här typen av känslomässigt baserad coping är till fördel för patienten i egenvården, och 

bör således i omvårdnaden tydliggöras för patienten för att få denne att hålla följsamheten till 

sund kost och motion i vardagen.  

I motsats till att kontrollera följsamheten i egenvården genom uppsatta mål i framtiden, 

beskrev några deltagare att de hade skäl till att inte ändra sin livsstil vilket är förknippat med 

undvikande och enligt Lazarus och Folkman (1984) en känslomässigt baserad copingstrategi. 

Den här copingstrategin beskrevs främst av deltagare som inte fått några allvarliga 

komplikationer till följd av sjukdomen. Det som karaktäriserade de här deltagarna var att de 

levde i en stressig kravfylld vardag som hindrade dem från att hålla en sund livsstil. Några 

deltagare beskrev sin stillasittande arbetssituation som ett skäl för att de inte rörde på sig 

mera. Andra deltagare beskrev sin familjs matkultur som ohälsosam och eftersom familjen 

önskade den här maten var det svårt för deltagaren att inte äta samma mat själv. Thorne och 

Peterson (2001) menar att patienten stärks i sin egenvård när deras egna värderingar 

tydliggörs. Genom tolkningar av deltagarnas beskrivningar bedömdes deltagarna vara 

medvetna om sambandet mellan ohälsosam livsstil och diabetesrelaterade komplikationer. 

Det som bedömdes utgöra hindret för att de här deltagarna skulle anpassa sig till en hälsosam 

livsstil var dels att motivationen saknades men även att deltagarna upplevde att det fanns 

svårigheter med att integrera en ny livsstil i vardagen. Johansson, Ekeberg och Dahlberg 

(2009) fann i sin studie att deltagarna försökte identifiera sig med sin diabetessjukdom genom 

att fortsätta leva som de gjort innan de fick diagnosen typ 2 diabetes, i största möjliga 

utsträckning. Resultatet av litteratursyntesen tyder på att patientens egenvård troligen skulle 

bli mer framgångsrik om patientens motivation tydliggjordes. 

Resultatet av syntesen visade att flera deltagare upplevde att stödet de fick från familj och 

vänner gav en positiv effekt i egenvården. Gemenskapen med andra personer i liknande 

situation visades leda till en ökad följsamhet i egenvården i form av en upplevd positiv 

inställning till vardagsmotion och sund kosthållning i vardagen. I studien gjord av Lawton, 

Ahmad, Hanna, Douglas och Hallowell (2006) visades att bristen på socialt umgänge hade ett 

samband med stillasittande och mindre fysisk aktivitet hos deltagaren. I och med att 

deltagarna i den här litteratursyntesens originalstudier använde sina kontakter med andra 
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personer i liknande situation för att hålla följsamheten i egenvården tolkades deltagarna 

använda stödet från sina vänner som en problem lösningsbaserad copingstrategi.  

Några av deltagarna upplevde en tvetydig känsla av andras engagemang, vilket beskrevs med 

känslan av att inte vilja bli omhändertagen av andra personer i sin omgivning. Deltagarna 

uttryckte att det var deras ansvar att äta hälsosamt och att motionera, inte någon annans. De 

här deltagarna beskrev även att de fick skylla sig själva när de låg högt i sitt blodsocker eller 

gick upp i vikt. Enligt Lazarus (1991) ses ofta känslomässigt baserad coping ihop med en 

känsla av skuld. I studien gjord av Karlsen et al. (2012) fann man ett samband mellan känslan 

av att få skylla sig själv, skuld och depression hos patienter med typ 2 diabetes. Deltagare 

som trots försök med att hålla en sund livsstil inte ansåg sig själva tillräckligt motiverade och 

därför föll tillbaka i sina tidigare vanor vad gäller kost och motion tolkades använda 

känslomässig baserad coping i form av uppgivenhet. De här deltagarna uttryckte känslan av 

uppgivenhet i form av ”det som händer, det händer” och syftade då på komplikationer till 

följd av sjukdomen. Deltagarnas motivation till att hålla en sund livsstil i egenvården visades 

genom syntesen ha ett samband med vilket förtroende patienten upplevde för hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Detta styrks av studien gjord av Furler et al. (2008) som menar att det 

finns ett samband mellan patientens upplevelse av stöd i omvårdnaden och deras motivation 

till livsstilsförändringar. Således är en viktig uppgift i omvårdnaden av patienter med typ 2 

diabetes att skapa en förtroendefull vårdrelation som får patienten inspirerad och motiverad i 

sin egenvård. 

Slutsats 
Deltagarna använde sig av problemlösnings baserade samt känslomässigt baserade 

copingstrategier för att hantera sin vardag med de krav som diabetessjukdomen typ 2 diabetes 

innebar. Valet av copingstrategi hade ett samband med den känslomässiga upplevelsen av 

sjukdomen och deltagarnas motivation visades vara betydelsefull både i de 

problemlösningsbaserade- och i de känslomässigt baserade copingstrategierna. Deltagarnas 

attityd till kunskap fungerade som copingstrategi och baserades på deltagarnas frustration 

över bristande kunskap samt motivationen till att ta till sig kunskap om sjukdomen. Genom 

en positiv attityd till kunskap hade deltagarna lättare för att ta till sig kunskap. Genom 

normalisering av den komplexa livssituationen ledde deltagarnas upplevda väl måendet till 

ökad motivation, vilket gav deltagaren en känsla av kontroll i egenvården. Deltagare 

upplevde även kontroll genom individuellt uppsatta mål som motiverade dem till att hålla 

följsamheten i egenvården, och fungerade därmed som copingstrategi. Flera deltagare tog 
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hjälp av vänner och familj och blev på det sättet motiverade till att hålla följsamheten med 

sund kost och motion i vardagen och beskrivs därmed som en copingstrategi. Kunskap om 

patientens individuella copingstrategier i egenvården har troligen betydelse för resultatet av 

omvårdnaden och kan därför vara en viktig aspekt i omvårdnaden av personer med typ 2 

diabetes. 
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Bilaga 1 (1/2) Översikt av sökprocessen 

Datum Databas Sökord Begränsningar Träffar Lästa titlar Lästa Abstrakt Valda studier 

2012-09-05 Cinahl Diabetes Mellitus 

type 2 AND 

Coping 

Publicerad från 

2002-; Granskade; 

Engelsk text; 

Kvalitativ design 

88 88 36 Hörnsten et al.(2011) 

Hörnsten et al.(2004) 

Lundberg&Thrakul(2012) 

Handley et al. (2010) 

2012-09-05 Cinahl Diabetes Mellitus 

type 2 AND Self-

care- 

Publicerad från 

2002-; Granskade; 

Engelsk text; 

Kvalitativ design 

1125 0 (för stort 

urval) 

0  

2012-09-05 Cinahl Diabetes Mellitus 

type 2 AND Self-

care AND Coping 

Publicerad från 

2002-; Granskade; 

Engelsk text; 

Kvalitativ design 

32 32 11 Lundberg&Thrakul(2012) 

Lundberg&Thrakul(2011) 

2012-09-06 Medline Diabetes Mellitus 

type 2 AND Self-

care AND 

Qualitative 

Research 

Publicerad från 

2002-; Granskade; 

Engelsk text 

41 41 10 Heuer&Lausch(2006) 

Lundberg&Thrakul(2012) 

Malpass et al.(2008) 

Moser et al.(2008) 

Oftedal et al.(2010) 
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Bilaga 1 (2/2) Översikt av sökprocessen 

Datum Databas Sökord Begränsningar Träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Valda studier 

2012-09-06 Medline Diabetes Mellitus 

type 2 AND 

Adaption AND 

Qualitative 

Research 

Publicerad från 

2002-; Granskade; 

Engelsk text 

23 23 7 Ahlin&Billhult(2012) 

2012-09-10 Academic Search 

Elite 

Non-insulin-

dependent 

diabetes AND 

Self-care AND 

Qualitative 

research 

Publicerad från 

2002-; Granskade; 

Engelsk text 

19 19 6 Kohinor et al.(2011) 

Lundberg&Thrakul(2012) 

Malpass et al.(2009) 

Oftedal et al.(2010) 

2012-09-10 Sekundärsökning av 

de valda studiernas 

referenslistor 

     Adolfsson et al.(2007) 

Broom&Whittaker(2004) 

Nagelkerk et al.(2006) 

Khalid et al.(2011) 
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Bilaga 2 (1/2) Inkluderade/exkluderade originalstudier efter screening 

Författare och år Inkluderad eller exkluderad Anledning 

Adolfsson. E., Starrin. B., Smide. B. & Wikblad. K. 

(2007) 

Exkluderad Studien svarade på patientens upplevelse av hälso-och 

sjukvårdspersonalens intervention. 

Ahlin. K. & Billhult. A. (2012) Inkluderad  

Broom. D. & Whittaker. (2004) Exkluderad Inga etiska överväganden i studien 

Handley. J., Pullon. S. & Gifford. H. (2010) Inkluderad  

Heuer. L. & Lausch. C. (2006) Inkluderad  

Hörnsten. Å., Jutterström. L. & Lundman. B. (2011) Inkluderad  

Hörnsten. Å., Jutterström. L. & Lundman. B. (2004) Inkluderad  
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Bilaga 2 (2/2) Inkluderade/exkluderade originalstudier efter screening 

Författare och år Inkluderad eller Exkluderad Anledning 

Khalid. H., Azmi. M. & Syed. S. (2011) Exkluderad Studien svarade på patientens upplevelser och 

inställning till medicinering. 

Kohinor. M., Stronks. K., Nicolaou. M. & Haafkns. J. 

(2011) 

Exkluderad Studien svarade på patientens upplevelse av hälso-och 

sjukvårdspersonalens intervention. 

Lundberg. P. & Thrakul. S. (2012) Inkluderad  

Lundberg. P. & Thrakul. S. (2011) Inkluderad  

Malpass. A., Andrews. R. & Turner. K. (2008) Exkluderad Studien svarade på patientens upplevelse av hälso-och 

sjukvårdspersonalens intervention. 

Moser. A., Bruggen. H., Spreeuwenberg. C. & 

Widdershoven. G. (2008) 

Inkluderad  

Nagelkerk. J., Reick. K. & Meengs. L. (2006) Inkluderad  

Oftedal. B., Karlsen. B. & Bru. E. (2010) Inkluderad  

Totalt antal exkluderade studier  5 

Totalt antal inkluderade studier  10 
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Bilaga 3 (1/4) C.A.S.P. Kvalitetsgranskningsverktyg 
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Bilaga 3 (2/4) C.A.S.P. Kvalitetsgranskningsverktyg 
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Bilaga 3 (3/4) C.A.S.P. Kvalitetsgranskningsverktyg 
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Bilaga 3 (4/4) C.A.S.P. Kvalitetsgranskningsverktyg 
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Bilaga 4 (1/2) Resultat av kvalitetsgranskningen 

Författare Tydligt 

beskrivet 

syfte? 

Kvalitativ 

metod 

lämplig? 

Rätt 

design 

för att 

svara 

på 

syftet? 

Urvalet 

tillräckligt 

stort? 

Rätt 

datainsamlings 

metod för att 

svara på 

syftet? 

Har forskaren 

beaktat sin roll 

vid 

datainsamlingen? 

Finns där 

etiska 

överväganden? 

Är data 

analysen 

tydligt 

beskriven? 

Är 

resultatet 

tydligt 

beskrivet? 

Är 

forskningen 

värdefull? 

Ahlin & 

Billhult 

(2012). 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Osäker Ja Ja 

Handley et 

al. (2010). 

Ja Ja Ja Osäker Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Heuer & 

Lausch 

(2006). 

Osäker Ja Ja Ja Ja Osäker Ja Ja Ja Ja 

Hörnsten et 

al. (2011). 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hörnsten et 

al. (2004). 

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 
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Bilaga 4 (2/2) Resultat av kvalitetsgranskningen 

Författare Tydligt 

beskrivet 

syfte? 

Kvalitativ 

metod 

lämplig? 

Rätt 

design 

för att 

svara 

på 

syftet? 

Urvalet 

tillräckligt 

stort? 

Rätt data 

insamlingsmetod 

för att svara på 

syftet? 

Har forskaren 

beaktat sin roll 

vid 

datainsamlingen? 

Finns där 

etiska 

överväganden? 

Är data 

analysen 

tydligt 

beskrivet? 

Är 

resultatet 

tydligt 

beskrivet? 

Är 

forskningen 

värdefull? 

Lundberg 

& Thrakul 

(2012). 

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Lundberg 

och Thrakul 

(2011). 

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Moser et al. 

(2008). 

Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Nagelkerk 

et al. 

(2006). 

Ja Ja Ja Ja Ja Osäker Ja Osäker Ja Ja 

Oftedal et 

al. (2010). 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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Bilaga 5 (1/3) Extraktionsprotokoll 

Författare År Land Antal 

Deltagare 

Ålder Datainsamlings 

metod 

Kontext Design Analys Resultat 

Ahlin. K. & 

Billhult. A. 

2012 Sverige 10 st. 10 

kvinnor 

37-87 år Intervjuer Primärvårds 

kontext. Enskilt 

rum på 

vårdcentral. 

Phenomenologi Phenomenologisk 

analysmetod, beskriven 

av Giorgi (1985). 

Beskriver upplevelser 

av inre kamp i 

vardagen med typ 2 

diabetes. 

Handley. J., 

Pullon. S. & 

Gifford. H.  

2010 Nya Zeeland 9 st. 5 

kvinnor och 

4 män 

43-79 år Intervjuer Kontext framgår 

inte. Intervjuerna 

gjordes på en tid 

och plats som 

passade 

deltagaren. 

Phenomenologi och 

Grounded Theory 

Innehållsanalys 

beskriven av Boyatzis 

(1998). 

Beskriver upplevda 

svårigheter i att 

integrera typ 2 

diabetes i vardagen 

Heuer. L. & 

Lausch. C. 

2006 USA 12 st. 6 

kvinnor och 

6 män 

34-68 år Intervjuer Intervjuerna 

gjordes på ett 

distrikt 

sköterskecenter 

Phenomenologi Tematisk 

innehållsanalys (Lausch 

et al. 2003) 

Individuella 

beskrivningar av hur 

typ 2 diabetes 

påverkar vardagen. 
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Bilaga 5 (2/3) Extraktionsprotokoll 

Författare År Land Antal 

deltagare 

Ålder Datainsamlings 

metod 

Kontext Design Analys Resultat 

Hörnsten. Å., 

Jutterström. L. & 

Lundman. B. 

2011 Sverige 44 st. 21 

kvinnor och 

23 män 

47-80 år Intervjuer Intervjuerna 

gjordes i 

deltagarens hem 

alt. deltagarens 

arbetsplats. 

Grounded Theory Kvalitativ 

innehållsanalys 

(Graneheim & 

Lundman, 2004) 

Beskriver 

vändpunkten när 

deltagarna integrerar 

sina känslor för att 

stärka sig själv i 

egenvården. 

Hörnsten. Å., 

Jutterström. L. & 

Lundman. B 

2004 Sverige 44 st. 21 

kvinnor och 

23 män 

47-80 år Intervjuer 41 av intervjuerna 

gjordes i 

deltagarens hem, 3 

på deltagarens 

arbersplats. 

Berättande tematisk 

design 

Kvalitativ 

innehållsanalys (Downe-

Wamboldt, 1992) 

Beskriver 

individuella 

förståelser i sin 

helhet i relation till 

typ 2 diabetes. 

Lundberg. P. & 

Thrakul. S.  

2012 Thailand 30 st. 19 

kvinnor och 

11 män 

28-79 år Semi-strukturerade 

intervjuer 

Intervjuerna 

gjordes i 

deltagarens hem. 

Beskrivande kvalitativ 

design 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

(Graneheim & 

Lundman, 2004) 

Beskriver 

individuella 

upplevelser av 

kontroll i relation till 

typ 2 diabetes. 

Lundberg. P. & 

Thrakul. S. 

2011 Thailand 29 st. 29 

kvinnor 

40-80 år Intervjuer Intervjuerna 

gjordes i 

deltagarens hem. 

Etnografisk design Öppen och axial kodning 

(Strauss, 1987) 

Upplevelser av 

vardagen med typ 2 

diabetes, individuella 

beskrivningar. 
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Bilaga 5 (3/3) Extraktionsprotokoll 

Författare År Land Antal 

deltagare 

Ålder Datainsamlings 

metod 

Kontext Design Analys Resultat 

Moser. A., van der 

Bruggen. H., 

Spreeuwenberg. C. 

& Widdershoven. G. 

2008 Nederländerna 15 st. Kön 

på 

deltagarna är 

inte angivet. 

Är inte 

angivet i 

studien. 

Intervjuer Intervjuerna 

gjordes i 

deltagarens hem. 

Grounded Theory Konstant jämförande 

analys (Strauss & 

Corbin, 1990) 

Individuella 

beskrivningar av 

processen 

deltagarna 

genomgår för att 

klara sin egenvård 

genom att 

identifiera sig med 

typ 2 diabetes. 

Nagelkerk. J., Reick. 

K. & Meengs. L. 

2006 USA 24 st. 12 

kvinnor och 

12 män. 

26-78 år Intervjuer, fokus 

grupper 

Intervjuerna 

gjordes på 

vårdcentral. 

Utforskande, 

beskrivande design 

Tolkande 

innehållsanalys (Miles 

& Huberman, 1994) 

Beskriver 

individuella 

upplevelser av 

barriärer och 

strategier i 

egenvården av typ 2 

diabetes. 

Oftedal. B., Karlsen. 

B. & Bru. E. 

2010 Norge 19 st. 7 

kvinnor och 

12 män. 

30-65 år Intervjuer, fokus 

grupper 

Intervjuerna 

gjordes på 

universitet i 

Stavanger. 

Utforskande, 

beskrivande design  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

(Graneheim & 

Lundman, 2004) 

Individuella 

beskrivningar av 

deltagarnas 

värderingar i 

relation till typ 2 

diabetes 
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