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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Antalet personer med diagnosen diabetes typ 2 ökar över hela världen. 
Utförandet av livsstilsförändringar kan vara nödvändigt eftersom långvarig hyperglykemi 
ökar risken för komplikationer. Trots mottagen information om vikten av livsstilsförändringar 
genomförs inte de förändringar som kan behövas, på grund av att personer med diabetes typ 2 
kan uppleva hinder som försvårar genomförandet av livsstilsförändringar. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av hinder för att genomföra 
livsstilsförändringar vid diabetes typ 2. 
Metod: En litteraturstudie med en kvalitativ ansats har genomförts. Nio artiklar genomgick 
en kvalitetsgranskning. En artikel valdes bort på grund av låg kvalité och åtta artiklar 
analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys. 
Resultat: Ur innehållsanalysen av artiklarna framkom sex kategorier. När 
livsstilsförändringar skulle genomföras upplevdes hinder som berodde på otillräcklig 
information från hälso- och sjukvårdspersonal, bristande stöd från omgivningen samt brist på 
tid på grund av familj och arbete. Upplevelser av hinder kunde även bero på bristande 
motivation, brist på märkbar förändring samt utsatthet vid fysisk aktivitet. 
Slutsats: Vidare forskning genom till exempel empiriska studier behövs om hur personer 
med diabetes typ 2 upplever hinder vid livsstilsförändringar och hur det kan hanteras för att 
minska risken för komplikationer. 
 
Nyckelord: Diabetes typ 2, upplevelser, hinder, livsstilsförändringar. 
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Inledning 
Enligt Edwall, Hellström, Öhrn och Danielson (2007) får personer som diagnostiseras med 

diabetes typ 2 information av hälso- och sjukvårdspersonal om de livsstilsförändringar som 

ofta behöver genomföras. Vidare menar Edwall et al. (2007) att för att klara av sin sjukdom i 

det dagliga livet behövs stöd från hälso- och sjukvårdspersonal. Enligt Poskiparta, Kasila och 

Kiuri (2006) kan livsstilsförändringar upplevas som svåra att genomföra trots den 

information som ges. Smide och Hörnsten (2009) menar att förändringar är nödvändiga för 

att undvika komplikationer som till exempel synnedsättning. Studien kommer att undersöka 

vilka hinder som personer kan uppleva vid genomförandet av livsstilsförändringar. Det är 

väsentligt att belysa personers upplevelser av hinder eftersom de har fått information om 

vikten av livsstilsförändringar men trots det genomförs inte de förändringar som behövs, 

vilket ökar risken för komplikationer och därav kan denna studie vara av betydelse. 

Bakgrund 

Diabetes typ 2 
Enligt Brekke, Sunesson, Axelsen och Lenner (2004); Edwall et al. (2007); Korkiakangas, 

Taanila och Kelnänen-Klukaanniemi (2011) ökar antalet personer med diagnosen diabetes 

över hela världen. Vid diabetes typ 2 orsakas hyperglykemi av att kroppens celler har blivit 

mindre känsliga för insulin, men det kan också bero på bristande insulinproduktion medan 

vid diabetes typ 1 har kroppen helt slutat producera insulin (Agardh, Berne & Östman, 2005). 

Enligt Agardh et al. (2005) kan utvecklingen av diabetes typ 2 orsakas av faktorer som 

genetiskt anlag, miljö och livsstil. Långvarig hyperglykemi skadar blodkärl, vilket ökar risken 

för komplikationer såsom hjärt- och kärlsjukdomar, skador i njurarna samt fot- och bensår 

(ibid.). 

Livsstilsförändringar 
Poskiparta et al. (2006) menar att det inte finns någon exakt definition av begreppet 

livsstilförändringar men att det kan förklaras som en handling som görs för att förändra sin 

livsstil. Enligt Smide och Hörnsten (2009) innebär genomförandet av livsstilsförändringar 

förändringar som tillämpas i det dagliga livet där handlingarna förklaras som egenvård som 

vidtas när sjukdom uppstår. Vidare menar Smide och Hörnsten (2009) att 
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livsstilsförändringar som till exempel kost och motion är nödvändigt för majoriteten av de 

som lever med diabetes typ 2 (Smide & Hörnsten, 2009). Korkiakangas et al. (2011) menar 

att motion har flera fördelar till exempel kan regelbunden träning ha positiva effekter på 

blodsockernivån. Enligt Poskiparta et al. (2006) finns medvetenheten om vad som krävs för 

att förbättra hälsan vid diabetes typ 2, men det upplevs svårt att tillämpa de praktiska 

kunskaperna. Smide och Hörnsten (2009) menar att effektiv egenvård som inkluderar kost, 

motion och kontroll av blodsocker, ofta i kombination med läkemedel, kan sänka risken för 

komplikationer. Nationalencyklopedin (2012c) definierar egenvård som en handling som en 

individ själv genomför vid till exempel sjukdom. Orem (2001) menar att egenvård är 

inriktade aktiviteter som utförs självständigt. Aktiviteterna är inlärda beteenden som vanor 

och handling som syftar till att främja utveckling och hälsa. Vidare menar Orem (2001) att 

egenvård handlar både om förmågan att ta hand om sig själv, men även om de saker som görs 

för att uppnå, bevara och främja optimal hälsa. Om bara kunskap och möjlighet finns så 

uppkommer förmågan att ta hand om sig själv (ibid.). 

Hinder vid livsstilsförändringar 

Enligt Nationalencyklopedin (2012a) är definitionen av hinder en omständighet som försvårar 

eller omöjliggör en utveckling. Eriksson (1986) förklarar hinder genom begreppet 

hälsohinder, där det kan finnas olika anledningar till varför en optimal hälsa inte uppnås. 

Många olika faktorer kan påverka uppkomsten av hinder till exempel miljö och livssituation 

(ibid.). Vidare menar Eriksson (1986) att det inte alltid finns en medvetenhet om att ett 

hälsohinder existerar. Det har ingen betydelse vilken sjukdomsdiagnos som hindrar hälsa, det 

viktiga är hur den hindrar att optimal hälsa uppnås (ibid.). Korkiakangas et al. (2011) studie 

visar att när livsstilsförändringar ska genomföras vid diabetes typ 2 kan hinder upplevas. 

Enligt Brekke et al. (2004)  kan det uppstå hinder när livsstilsförändringar ska genomföras till 

exempel kostförändringar och fysisk aktivitet. Poskiparta et al. (2006) menar att teoretisk 

kunskap om livsstilförändringar finns, men i praktiken kan hinder upplevas och 

förändringarna blir svåra att genomföra. Det anser även Smide och Hörnsten (2009) som 

menar att det redan finns kunskap om den hälsosamma effekten som kost och fysisk aktivitet 

medför, men det är när det ska genomföras i praktiken som upplevelser av hinder uppstår. 

Upplevelser  
Nationalencyklopedin (2012b) definierar begreppet upplevelse som en händelse som berör 

känslomässigt, där händelsen kan upplevas både positivt och negativt. Eriksson (1987) menar 
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att en upplevelse är något personligt som ingen annan kan få en exakt förståelse för. En ny 

upplevelse kan leda till en inre mognad av det egna jaget (Eriksson, 1987). Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att upplevelser kan betraktas genom 

livsvärldsperspektivet, där upplevelser och erfarenheter betonas. Genom att betrakta 

livsvärlden, som kan förklaras som den dagliga världen, kan upplevelser och erfarenheter 

betraktas och även förstås (Dahlberg et al., 2003). Upplevelser och erfarenheter är enligt 

Dahlberg et al. (2003) unika, men det finns likväl gemensamma mönster som det finns 

obegränsade variationer. Vid förändringar i kroppen påverkas upplevelsen av livsvärlden 

(ibid.). 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av hinder för att genomföra 

livsstilsförändringar vid diabetes typ 2. 

Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. En litteraturstudie 

innebär att forskning från tidigare genomförda empiriska studier sammanställs och granskas 

(Forsberg & Wengström, 2008). Forsberg och Wengström (2008) menar att det är en fördel 

att genomföra en litteraturstudie eftersom fler personers upplevelser kan analyseras på kort 

tid. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) innebär en kvalitativ forskningsmetod att 

helheter studeras och inte variabler. Vidare menar Willman et al. (2006) att upplevelser, 

uppfattningar och erfarenheter beskrivs lämpligast genom ord vilket gjorde att den här 

studiens valdes att genomföras med en kvalitativ ansats. 

Urval 
Artikelsökningen genomfördes i referensdatabaserna CINAHL, MEDLINE och PsycINFO. 

CINAHL är en referensdatabas som innehåller artiklar från alla engelskspråkiga 

omvårdnadstidsskrifter och MEDLINE är en referensdatabas som innehar tidskrifter inom 

området medicin, vilket inkluderar omvårdnadsartiklar (Willman et al., 2006). PsycINFO 

innehåller artiklar som fokuserar på psykologiska aspekter (ibid.). 
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Inklusionskriterier var personer med diabetes typ 2, över 19 år och artiklar med kvalitativ 

ansats skrivna från år 2000 och framåt för att få fram aktuella studier. I CINAHL och 

PsycINFO valdes peer-reviewed vilket innebär att en artikel är granskad av oberoende 

forskare inom samma ämnesområde (Willman et al., 2006). Exklusionskriterier var personer 

med diabetes typ 1 och diabetes utlöst av graviditet eller läkemedel. En avgränsning gjordes 

även för att få länder med liknande ekonomiska sjukvårdssystem som Sverige.  

 

Sökorden kontrollerades i databasernas uppslagsverk Thesaurus, eftersom sökorden kan skilja 

sig åt i de olika databaserna (Willman et al., 2006). Följande sökord användes: Diabetes 

mellitus type 2, lifestyle changes, self care, self management, experiences, barriers, 

motivation, patients perspective, attitude to illness, attitude to health, och view. En 

kompletterande sökning gjorde i PsycINFO med sökorden: Type 2 diabetes, self 

management, experiences och barriers. Sökorden kombinerades med den booleska söktermen 

AND. Den valda söktermen fokuserar på ett mer avgränsat resultat till skillnad mot 

söktermen OR som hade breddat sökningen (Willman et al., 2006). Willman et al. (2006) 

menar att det är viktigt att kombinera olika sökord för att få möjligheten att finna så många 

artiklar som möjligt. 

 

En gemensam sökning i CINAHL utfördes vilket resulterade i att 40 abstrakt lästes. Av dessa 

valdes 18 artiklar ut som lästes var för sig för att få ett helhetsperspektiv. I det andra urvalet 

valdes sex artiklar ut gemensamt för kvalitetsgranskning där de valda artiklarna svarade mot 

syftet. I MEDLINE utfördes sökningen gemensamt vilket resulterade i att 22 abstrakt lästes. 

Av dessa valdes tolv artiklar ut som lästes var för sig varav tre av dessa kvalitetsgranskades. 

Sökningen i PsycINFO resulterade i elva lästa abstrakt där en artikel valdes ut att läsas var för 

sig som sedan kvalitetsgranskades. Sammanlagt hittades elva artiklar varav två stycken 

förekom i mer än en sökning vilket innebar att nio artiklar genomgick en kvalitetsgranskning. 

Artikelsökningen kan ses i bilaga 1. De artiklar där bara abstraktet lästes valdes bort på grund 

av att de inte svarade mot syftet, hade en kvantitativ ansats eller på grund av att de inte hade 

ett liknande ekonomiskt sjukvårdssystem som Sverige. Gemensamt för alla sökningar var att 

de utvalda artiklarna lästes var för sig för att sedan diskuteras gemensamt för komma fram till 

vilka artiklar som skulle kvalitetsgranskas. Kvalitetsgranskningen av artiklarna utfördes för 

att hitta bästa tillgängliga vetenskapliga bevis och förvissa sig om artiklarnas vetenskapliga 

styrka (Willman et al., 2006). Nio artiklar kvalitetsgranskades enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis (2006) protokoll för kvalitetsbedömning. Kvalitetsgranskningen utfördes först 
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var för sig för att inte påverka varandra, för att sedan diskutera svaren på 

kvalitetsgranskningen tillsammans och bestämma vilka artiklar som skulle användas till 

analysen. Protokollet för kvalitetsbedömningen bestod av 14 frågor. Samtliga artiklar hade 

fått etiskt godkännande från olika etiska kommittéer. Exempel på protokollet ses i bilaga 2. 

För att kunna bedöma artiklarnas kvalitet gav varje fråga som besvarades med ett JA ett visst 

antal procent, medan svar med NEJ eller VET EJ fick noll procent. Artiklarna bedömdes med 

hög (80-100 %), medel (70-79 %) eller låg (60-69 %) kvalité. En artikel valdes bort på grund 

av låg kvalité. Artikelöversikt ses i bilaga 3. 

Analys 
Åtta artiklar analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys, vilket innebär att 

artiklarna tolkades utan underliggande mening (Graneheim & Lundman, 2004). 

Innehållsanalysen genomfördes så som Graneheim och Lundman (2004) tolkar den vilket 

innebar att meningsbärande enheter som svarade mot syftet plockades ut, kondenserades, 

kodades och bildade kategorier. Artiklarna lästes igenom flera gånger var och en för sig 

samtidigt som meningsbärande enheter som svarar mot studiens syfte markerades. Detta 

gjordes för att undvika feltolkningar av innehållet i artiklarna. Artiklarna lästes därefter 

tillsammans för att kontrollera att de meningsbärande enheterna stämde överens. 

Meningsenheterna översattes till svenska och kondenserades. Kondensering innebär att 

meningsenheterna kortades ner, men ändå behöll sitt innehåll (Graneheim & Lundman, 

2004). Därefter kodades meningarna vilket innebär att de meningsbärande enheternas 

innehåll presenteras av koden. De koder som hade gemensamt innehåll delades därefter in i 

kategorier. Sammanlagt bildades sex kategorier som svarade mot studiens syfte. Exempel på 

innehållsanalys kan ses i bilaga 4. 
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Resultat 
Sex kategorier framkom av innehållsanalysen. 

 
Figur 1. Kategorier bildade utifrån syftet. 

 



 

7 
 

Upplevelser av otillräcklig information 
Upplevelser av otillräcklig och motsägelsefull information från hälso- och sjukvårdspersonal 

menades vara ett hinder i egenvården vid genomförandet av livsstilsförändringar (Rygg, By, 

Lomundal, Solberg & Steinsbekk, 2010). Det ansågs att det sällan gavs direktiv och att 

behovet av upplysning negligerades (Oftedal, Karlsen & Bru, 2010b). Det upplevdes att tiden 

hos läkare var allt för begränsad, därav fanns det fortfarande obesvarade frågor kring 

diabetessjukdomen efter att samtal avslutats (Rygg et al., 2010). Förmågan att hantera 

sjukdomen blev försämrad på grund av otillräcklig information (Oftedal et al., 2010b). 

Bristfälliga anvisningar ansågs vara när information förknippat med det vardagliga livet så 

som kost och motion var otydlig, de bristfälliga anvisningarna menades minska drivkraften 

till att utföra livsstilsförändringar (Oftedal et al., 2010b). Otillräckliga upplysningar var den 

främsta orsaken till känslan av osäkerhet (Rygg et al., 2010). Det ansågs att tillräckliga 

anvisningar skulle minska osäkerheten och öka förmågan att hantera diabetessjukdomen. Det 

menades att motsägelsefull information orsakade tvivel på vad som gick att lita på och leva 

efter (ibid.). Ökad information bidrog inte alltid till bättre egenvård när livsstilsförändringar 

skulle genomföras, på grund av avståndet mellan kunskap och beteende kunde det istället 

leda till undanflykter som förhindrade att förändringar utfördes (Ahlin & Billhult, 2012). 

What I miss concerning diabetes is more information on what you can or 

cannot do. In a way, it would motivate you a bit more (Oftedal et al., 

2010b, s. 1504). 

Upplevelser av brist på stöd 
Det ansågs vara viktigt med stöd från familj och bekanta (Wellard, Rennie & Kings, 2008). 

Frånvaro av stöttning påverkade genomförandet av livsstilsförändringar negativt (ibid.). Brist 

på stöd sågs som ett hinder för att få kontroll över dagliga rutiner (Minet, Lonvig, Henriksen 

& Wagner, 2011). Bristande stöd upplevdes när partnern föredrog mat som inte var lämplig 

för en person med diabetes typ 2 att äta (Ahlin & Billhult, 2012). Övertalning om att äta 

något mindre hälsosamt upplevdes också som brist på stöd (ibid.). När familjemedlemmar 

inte stöttade förändringarna, användes familjen som en ursäkt för att inte genomföra 

livsstilförändringar (Wellard et al. 2008). Det upplevdes vara viktigt att tillhöra en grupp och 

inte vara alltför annorlunda gentemot bekanta och deras kostvanor (Oftedal, Karlsen & Bru, 

2010a). En obekväm känsla kunde upplevas vid till exempel sociala tillfällen på grund av att 
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ohälsosam mat erbjöds där det tackades ja till maten enbart för att inte anses otrevlig 

(Wellard et al. 2008). Det var ofta svårt men ibland tackades det även nej till mat som inte var 

hälsosam. Viljan av att kunna leva sitt liv som en person utan en diabetessjukdom, kunde 

orsaka problem när livsstilsförändringar skulle genomföras (ibid.). 

Obviously, when other people treat themselves to cakes I am supposed to 

sit there separately and… it is about wanting to be like other people. I 

sort of don’t want to be so very different (Oftedal et al., 2010a, s. 2552). 

Upplevelser av brist på tid 
Det förekom upplevelser av att brist på tid orsakade hinder i egenvården när 

livsstilsförändringar skulle genomföras (Ahlin & Billhult, 2012). Det menades att familjen 

kom i första hand och att resterande tid inte räckte till för att hantera diabetessjukdomen 

(ibid.). Tidsbrist på grund av yrkeslivet förekom också (Oftedal et al. 2010a). Det ansågs att 

yrkeslivet tog upp mycket tid vilket förhindrade genomförandet av livsstilsförändringar. 

Kombinationen av den tid som yrket krävde och som behövdes för att sköta 

diabetessjukdomen tycktes vara svår att förena. Hinder i egenvården vid genomförandet av 

livsstilsförändringar förmodades minska om det fanns mer tid till att hantera sjukdomen 

(ibid.). 

I’m busy at work, I work overtime. Then I don’t have the time to follow up 

on my diabetes as much as I’d like to (Oftedal et al., 2010a, s. 2552). 

Upplevelser av brist på motivation 
Det upplevdes vara svårt att uppbringa och bibehålla motivation till att genomföra 

livsstilsförändringar (Rygg et al., 2010). Viljan av att gå ner i vikt, äta mer hälsosamt och 

vara mer fysiskt aktiv fanns, men bristande motivation blev ett hinder för genomförandet. På 

grund av sviktande drivkraft uppstod problem med att fortsätta med en ny livsstil (ibid.). Det 

upplevdes även att motivationen sviktade på grund av att kraven på att genomföra 

livsstilsförändringar blev alltför höga (Ahlin & Billhult, 2012). Känslan av orättvisa och att 

kraven på livsstilsförändringar aldrig tycktes ta slut upplevdes påfrestande på drivkraften för 

att genomföra förändringar. Påbörja en fysisk aktivitet ansågs vara ouppnåeligt på grund av 

att flera livsstilsförändringar behövde genomföras samtidigt och istället sköts förändringarna 

på framtiden (ibid.). Upplevelser av bristande motivation ökade av livsstilsförändringar som 

ansågs vara tunga och tråkiga, vilket ledde till att de betungande situationerna för att 
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genomföra livsstilsförändringarna undveks helt (Ahlin & Billhult, 2012). Hinder vid 

livsstilsförändringar förmodades minska om personer med diabetes typ 2 skulle delta i mindre 

grupper för att dela med sig och ta del av varandras erfarenheter (Oftedal et al., 2010b). 

Upplevelser av bristande motivation uppstod när det inte fanns någon möjlighet att ta del av 

erfarenheter från andra personer i samma situation. Sitta ner, prata och ta del av andras 

erfarenheter tycktes vara viktigt för att motverka hindret av bristande motivation (ibid.). 

The first time after the diagnosis I was so motivated for physical activity 

and good nutrition. Now I have gotten to relaxed (Rygg et al., 2010, s. 

791). 

Upplevelser av brist på märkbar förändring 
Upplevelser av att inte märka någon inre eller yttre kroppslig förändring trots 

livsstilsförändringar blev ett hinder för fortsatta försök att förbättra levnadsstilen (Ahlin & 

Billhult, 2012). Det menades att det inte spelade någon roll om träning utfördes eller om 

maten som åts var hälsosam om det ändå inte skedde någon märkbar yttre förändring (ibid.). 

Det upplevdes även att det inte var någon inre eller yttre kroppslig skillnad mellan före och 

efter diagnosen, vilket gjorde det svårt att acceptera diabetessjukdomen (Ockleford, Shaw, 

Willards & Dixon-Woods, 2008). Då någon märkbar förändring inte upplevdes tycktes ingen 

anledning finnas till att utföra livsstilsförändringar (ibid.). Avsaknad av acceptans orsakade 

förnekelse av sjukdomen, vilket berodde på att diabetessjukdomen inte kunde ses med blotta 

ögat samt att ingen inre förändring upplevdes (Wellard et al., 2008). Upplevelser av att vara 

ett offer för sjukdomen uppkom när det inte skedde någon yttre förändring vid 

genomförandet av livsstilförändringar (Stubbs, 2007). Bristande yttre förändring kunde också 

leda till att hjälp utifrån nyttjades i mindre utsträckning, eftersom det inte ansågs finnas något 

befogat behov av hjälp och stöd (Wellard et al., 2008). 

And to be honest I don’t feel as if I’ve got diabetes. . . the only reason I 

know I’ve got diabetes is because the doctor told me I have. . . I don’t feel 

as if I’ve got to do anything to correct it (Ockleford et al., 2008, s. 31). 

Upplevelser av utsatthet vid fysisk aktivitet 
Upplevelser av utsatthet i form av att känna sig granskad av mer vältränade personer gjorde 

det påfrestande att ta sig till träningslokaler samt väl på plats kändes det obehagligt 

(Ockleford et al., 2008). En negativ kroppsbild och upplevelser av att inte falla in i dagens 
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kroppsideal bidrog till känslan av utsatthet som blev ett hinder för genomförandet av 

livsstilsförändringar (Oftedal et al., 2010a). Känslan av utsatthet på grund av en negativ 

kroppsbild påverkade viljan negativt av att gå till träningslokaler och utföra fysiska aktiviteter 

(ibid.). Brist på träningspartner ansågs även bidra till upplevelser av utsatthet (Ockleford et 

al., 2008). Hinder vid livsstilsförändringar förmodades minska om fler personer med diabetes 

typ 2 tränade tillsammans, då känslan av utsatthet inte skulle bli lika påtaglig (Ockleford et 

al., 2008). Upplevelser av utsatthet i form av trötthet och svaghet kunde uppstå vid fysisk 

aktivitet (Oftedal et al. 2010a). Det kunde kännas bra i början av träningen men efter ett tag 

försvann all energi och känslan av fysiskt obehag uppkom. Förväntningar på att fysisk 

aktivitet skulle orsaka smärta upplevdes obehagligt och kunde leda till att träning undveks 

(ibid.). 

I have muscle pain, which I use as a poor excuse for not exercising. For 

example, I take the lift instead of the stairs or drive the car to the shops, 

instead of walking (Oftedal et al., 2010a, s. 2551). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
En litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes eftersom syftet med studien var att belysa 

personers upplevelse av hinder vid genomförandet av livsstilsförändringar. Det ansågs vara 

en fördel att genomföra en litteraturstudie eftersom fler personers upplevelser kan analyseras 

på kort tid.  En nackdel med genomförandet av en litteraturstudie kan enligt Friberg (2006) 

vara att det resultat som framkommer kan misstolkas, eftersom det finns en frånvaro av till 

exempel kroppsrörelser och mimik. Axelsson (2008) menar att litteraturstudiens trovärdighet 

ökar om studiens genomförande beskrivs och redovisas. I den här studien visas det genom 

beskrivningar i bilagorna. 

 

Artikelsökningen valdes att genomföras i referensdatabaserna CINAHL, MEDLINE och 

PsycINFO. Dessa databaser valdes eftersom studiens syfte var omvårdnadsinriktat och de 

nämnda databaserna innehåller artiklar inom omvårdnad. Om fler sökningar hade gjorts i 

ytterligare databaser kunde förmodligen fler artiklar upptäckts men de åtta artiklar som 

påträffades ansågs vara tillräckliga för att bilda studiens resultat. Några av artiklarna 

framkom i sökningar i mer än en databas. Det kan enligt Willman et al. (2006) öka 

tillförlitligheten på sökningen. 

 

Ett större antal sökord valdes att användas eftersom det upptäcktes att det inte fanns 

tillräckligt med artiklar som svarade mot studiens syfte i de första sökningarna. Då valdes det 

att ha med fler sökord för att ha möjlighet att hitta fler artiklar som svarade mot studiens 

syfte. Inklusionskriterier samt exklusionskriterier valdes för att begränsa sökningarna och 

hitta relevanta artiklar som svarade mot syftet. Genom inklusions- och exklusionskriterier 

kunde artiklar som inte svarade mot syftet avlägsnas och på så vis kunde ett mer tillförlitligt 

resultat erhållas. För att få fram ett uppdaterat och relevant resultat valdes det att inkludera 

artiklar skrivna från år 2000 och framåt. Willman et al. (2006) menar att forskningen är under 

ständig utveckling, vilket det togs hänsyn till i den här studien. En avgränsning gjordes av 

artiklarna för att få fram länder med liknande ekonomiska sjukvårdssystem. Genom att göra 

den ovannämnda avgränsningen kan studiens resultat relateras till svensk hälso- och sjukvård. 

Urvalet gjordes med hjälp av Sveriges kommuner och landsting (2005). De länder som 
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ansågs vara lika Sveriges sjukvårdsystem var länderna i Norden som liknar Sverige både 

socialt och ekonomiskt, Storbritannien som är skattefinansierat och Australien samt Kanada 

som har grundläggande likheter som Sverige (Sveriges kommuner och landsting, 2005). 

Nackdelen med att utesluta artiklar på grund av ett avvikande ekonomiskt sjukvårdssystem 

jämfört med Sverige kan vara att relevanta artiklar som egentligen svarade mot syftet valdes 

bort. Sveriges kommuner och landsting (2005) innehöll ett begränsat antal länder vilket kan 

ha gjort länder med likande ekonomiskt sjukvårdssystem som Sverige förbisågs och det kan 

ha påverkat resultatet. Det valdes även att utesluta artiklar som innehöll diabetes typ 2 utlöst 

av graviditet eller läkemedel, på grund av att det kan ge personer andra förutsättningar att 

genomföra livsstilsförändringar, vilket kunde ha påverkat resultatet. Genom inklusioner som 

år och länder för att få fram så ny och aktuell forskning som möjligt valdes många artiklar 

bort, vilket kan ha gett ett smalare resultat än om inklusionerna inte hade valts. Willman et al. 

(2006) menar att författarna bör behärska de språk som inkluderas, vilket gjorde att det i den 

här studien valdes att enbart innefatta artiklar skrivna på svenska eller engelska och det kan 

troligtvis öka tillförlitligheten på den här studien. 

 

Två av artiklarna har samma författare, men artiklarna valdes att ha med ändå. Detta eftersom 

att kvalitén på artiklarna ansågs vara hög och det var färre antal artiklar som inriktade sig på 

just hinder vid genomförandet av livsstilsförändringar. En nackdel kan vara att en ny studie 

genomförs med förutfattade meningar, men samtidigt kan en fördel vara att det finns större 

kunskap och erfarenhet inom ämnet. Författarna hade även använt sig av samma urvalsgrupp 

i de två utförda studierna. Detta sågs dock inte som något negativt, då olika upplevelser av 

hinder framkom. 

 

Fyra av åtta artiklar har syften som inte svarade exakt mot den här studiens syfte. Dock var 

artiklarnas innehåll ändå betydelsefullt eftersom det bidrog till fler upplevelser av hinder, 

vilket gjorde att de valdes att inkluderas i studien. Till exempel framkom det att brist på 

information och brist på stöd orsakade hinder vid genomförandet av livsstilförändringar. 

 

Artiklarna valdes att granskas med hjälp av Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) protokoll 

för kvalitetsbedömningen. Genom att göra en kvalitetsgranskning kan trovärdigheten för 

resultatet öka. De artiklar som valdes ut till resultatet ansågs ha hög kvalité. En av punkterna 

var etiskt resonemang och alla artiklarna hade godkännande från en eller flera etiska 

kommittéer. I några av artiklarnas etiska resonemang stod det även förklarat att deltagarna 
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hade fått information om att de när som helst kunde avsluta sitt deltagande i studien och att 

studien var anonym. Det ansågs ge en ökad tillförlitlighet att artiklarna hade en etisk aspekt, 

vilket även kan öka trovärdigheten för den här studiens resultat. En artikel valdes bort på 

grund av låg kvalité. Artikeln fick låg kvalité på grund av ett svårtolkat resultat. Vissa 

punkter i kvalitetsgranskningen ansågs vara svårtolkade till exempel om datamättnad och 

analysmättnad rådde vilket kan ha påverkat kvalitetsgranskningen. Det ansågs dock vara en 

fördel för den här studiens resultat att kvalitetsgranska artiklarna var för sig, för att sedan 

diskutera resultatet av kvalitetsgranskningen. 

 

Artiklarna analyserades med en manifest innehållsanalys så som Graneheim och Lundman 

(2004) tolkar den. Innehållsanalysen ansågs lämplig eftersom artiklarna analyseras utan 

underliggande tolkningar (ibid.). Det ansågs vara relativt enkelt att hålla sig från förutfattade 

meningar i analysprocessen, då ingen hade egna förutfattade meningar om vilka hinder som 

kunde uppstå vid genomförandet av livsstilsförändringar. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) kan det vara en fördel att använda tolkning vid kategoriseringen, detta för att helheten 

inte ska gå förlorad. Den första analysen resulterade i många kategorier och underkategorier, 

varav det valdes att gå igenom de meningsbärande enheterna igen. Kondenseringen samt 

koderna sågs även över igen. Detta bidrog till nya upptäckter av kondenseringen och fler 

koder kunde vara under samma underkategorier. Det resulterade i både färre underkategorier 

och kategorier. Underkategorierna och kategorierna bearbetades ständigt under studiens gång, 

vilket ledde fram till att underkategorierna togs bort och i stället bildades enbart kategorier 

som svarade mot studiens syfte. Detta bidrog till ett mer bearbetat resultat. Det valdes att inte 

översätta citaten som används i resultatet, detta för att inte förlora citatens innebörd vid 

översättning. 

Resultatdiskussion 
I resultatet beskrevs att bristfällig information förknippat med det vardagliga livet minskade 

drivkraften till att genomföra livsstilsförändringar. Osäkerhet om vad som gick att leva efter 

upplevdes på grund av otillräcklig information om diabetessjukdomen. Relevant information 

från hälso- och sjukvårdspersonal ansågs förbättra förmågan att hantera sjukdomen. 

Resultatet styrks av Edwall, Hellström, Öhrn och Danielson (2007) som menar att 

genomförandet av livsstilsförändringar underlättas av information som är användbart i det 

alldagliga livet. Väsentlig och tillräcklig information om diabetes typ 2 ökar också personers 

självförtroende samt förståelse för egenvården (ibid.). Orem (2001) menar att det krävs 
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kunskap för att en person ska kunna bedöma sina behov av egenvård. Vid obalans i 

egenvården kan hälso- och sjukvårdspersonal bruka sin kunskap för att bidra till att hälsa 

uppnås (Orem, 2001). Detta bekräftar vikten av tillräcklig och relevant information för 

personer med diabetes typ 2. 

 

I resultatet framkom att familjen prioriterades före egenvården vid brist på tid samt att 

yrkeslivet upplevdes ta mycket tid från tillfällen då livsstilsförändringar skulle kunna 

genomföras. Det ansågs att mer fritid skulle öka möjligheten till att utföra 

livsstilsförändringar. Resultatet styrks av Casey, De Civita och Dasgupta (2009) som menar 

att brist på tid upplevs som ett hinder för att hinna med nödvändiga livsstilsförändringar. 

Personer med diabetes typ 2 avsätter mer tid till yrket och familjen än den egna hälsan (ibid.). 

Studiens resultat visade också brister i egenvården då personer med diabetes typ 2 hade 

problem att hantera sjukdomen. Orem (2001) menar att egenvård grundar sig i inlärda 

beteenden som vanor och handling, dessa beteenden kan behöva läras om för att tillgodose 

nya behov. 

 

Resultatet påvisade att sviktande motivation var ett hinder för genomförandet av 

livsstilsförändringar. Det upplevdes vara svårt att uppbringa och bibehålla motivation för en 

ny och mer aktiv livsstil. Höga krav på att genomföra livsstilsförändringar påverkade 

motivationen negativt till att utföra förändringarna. Resultatet styrks av Casey et al., (2009) 

som menar att personer med diabetes typ 2 kan uppleva svårigheter i att bevara motivationen 

till att utöva fysisk aktivitet. Studiens resultat styrks även av Goderis et al., (2009) som menar 

att en god motivation är avgörande för utförandet av livsstilsförändringar. Casey et al., (2009) 

menar också att höga krav på att utföra livsstilsförändringar kan göra att förändringar uteblir. 

 

Resultatet visade att det upplevdes meningslöst att genomföra livsstilsförändringar av till 

exempelvis kost och motion om kroppsliga förändringar ändå inte märktes. Vid brist på 

märkbar förändring var det också svårt att acceptera diabetessjukdomen, vilket ledde till att 

livsstilsförändringar inte utfördes. Resultatet styrks av Hood, Huber, Gustaffson, Scambler 

och Asimakopoulou (2009) som menar att det ofta är först när personer upplever fysiska 

problem som de tar diabetessjukdomen på allvar och genomför livsstilsförändringar. 

Livsstilsförändringar genomfördes inte vid brist på märkbar kroppslig förändring och symtom 

(ibid.). Resultatet styrks även av Johansson, Ekebergh och Dahlberg (2008) som menar att 

personer med diabetes typ 2 kan uppleva att det inte spelar någon roll om livsstilsförändringar 
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utförs och att det inte finns något de kan göra för att förbättra tillståndet, om de inte ser eller 

känner någon märkbar förändring. 

Slutsats 
I den utförda studien framgick det att diabetes typ 2 kan medföra olika upplevelser av hinder. 

Något som uppmärksammades var personers upplevelser av brist på tillräcklig information 

från hälso- och sjukvårdspersonal, även brist på motivation och brist på stöd från familj och 

vänner upplevdes som ett hinder för genomförandet av livsstilsförändringar. 

 

Det finns mycket forskning om diabetes, men relativt få studier är gjorda om just upplevelser 

av hinder och hur de kan hanteras. Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar och därför behöver 

även forskningen utökas. Det behövs dels för att det troligen kan ge personer med diabetes 

typ 2 en bättre förståelse för vilka hinder som kan uppstå och hur de kan hanteras, det kan 

också vara betydelsefullt för att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna bemöta personers 

behov av stöd på ett bättre sätt när hinder uppstår. 

 

Vidare forskning behövs om hur personer med diabetes typ 2 upplever hinder vid 

livsstilsförändringar och hur det kan hanteras för att minska risken för komplikationer. 

Förslag till vidare forskning inom området är empiriska studier. 

Självständighet 
Genomgående genom hela studien har Liv Hansson och Pernilla Olsson arbetat tillsammans, 

för att på ett smidigt sätt kunna diskutera och skriva varje del av den här studien. Liv och 

Pernilla har gemensamt sökt fram artiklar och andra referenser som finns i studien. 

Inledningen skrevs tillsammans. Innehållet i bakgrunden diskuterades fram, därefter hade 

Pernilla huvudansvaret för att formulera texten som Liv sedan läste och gjorde justeringar i. 

Metodstycket har också gjorts gemensamt. Innehållet i resultatet diskuterades fram, därefter 

hade Liv huvudansvaret för att formulera texten som Pernilla sedan läste och gjorde 

justeringar i. Liv och Pernilla resonerade om diskussionen och beslutade tillsammans vad den 

skulle innehålla. Pernilla hade sedan huvudansvaret för metoddiskussionen och Liv hade 

huvudansvaret för resultatdiskussionen, justeringar av diskussionen gjordes tillsammans. Liv 

och Pernilla kom gemensamt fram till studiens slutsats. Både Liv och Pernilla anser att 

samarbetet har fungerat mycket bra och att båda har tagit ett likvärdigt ansvar för studien. 
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Bilaga 1 Artikelsökning 
Avgränsningar: After 2000, peer-reviewed, Languages: English, over 19 years old. (Siffra inom parentes visar hur många gånger en artikel har 

påträffats i tidigare sökningar i samma databas). 
Databas 
CINAHL 

Sökord Antal träffar Antal lästa abstrakt Antal lästa artiklar Antal valda artiklar 

2012-08-31 Diabetes Mellitus, Type 2 7662 - - - 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
lifestyle changes 

157 - - - 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
lifestyle changes AND self care 

28 0 0 0 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
lifestyle changes AND self 
management 

31 3 2  1 

 Diabetes  Mellitus , Type 2 AND 
lifestyle changes AND experience 

6 2 1 1 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
lifestyle changes AND barriers 

7 3 1 0 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
barriers AND self care 

43 2 0 0 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND self 
care AND motivation 

28 2 2 1 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND self 
care AND patient perspective 

3 1 0 0 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND self 
care AND attitude to illness 

27 2 1 0 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND self 
care AND attitude to health 

41 2 1 0 



 

20 
 

Bilaga 1 Artikelsökning 
Avgränsningar: After 2000, peer-reviewed, Languages: English, over 19 years old. (Siffra inom parentes visar hur många gånger en artikel har 

påträffats i tidigare sökningar i samma databas). 
Databas 
CINAHL 

Sökord Antal träffar Antal lästa abstrakt Antal lästa artiklar Antal valda artiklar 

2012-08-31 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
self care AND view 

8 1 0 0 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
self management 

304 - - - 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
self management AND motivation    

12 7 4 2 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
self management AND patient 
perspective 

4 2 1 0 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
self management AND attitude to 
illness  

12 3 1 0 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
self management AND attitude to 
health 

27 8 4 1 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
self management AND view  

7 2 0 0 
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Bilaga 1 Artikelsökning 
Avgränsningar: After 2000, Languages: English, over 19 years old. (Siffra inom parentes visar hur många gånger en artikel har påträffats i 

tidigare sökningar i samma databas). 
Databas 
MEDLINE 

Sökord Antal träffar Antal lästa abstrakt Antal lästa artiklar Antal valda artiklar 

2012-08-31 Diabetes Mellitus, Type 2 26911 - - - 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
lifestyle changes 

73 - - - 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
lifestyle changes AND self care 

17 5 4 1 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
lifestyle changes AND self 
management 

14 3 2 1 (1) 

 Diabetes  Mellitus , Type 2 AND 
lifestyle changes AND experience 

8 2 1 0 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
lifestyle changes AND barriers 

11 1 1 0 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
barriers AND self care 

82 - - - 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND self 
care AND motivation 

52 - - - 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND self 
care AND patient perspective 

2 0 0 0 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND self 
care AND attitude to illness 

0 0 0 0 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND self 
care AND attitude to health 

118 - - - 
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Bilaga 1 Artikelsökning 
Avgränsningar: After 2000, Languages: English, over 19 years old. (Siffra inom parentes visar hur många gånger artikeln har påträffats i tidigare 

sökningar). 
Databas 
MEDLINE 

Sökord Antal träffar Antal lästa abstrakt Antal lästa artiklar Antal valda artiklar 

2012-08-31 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
self care AND view 

16 3 0 0 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
self management 

570 - - - 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
self management AND motivation    

26 5 3 2  

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
self management AND patient 
perspective 

3 1 1 0 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
self management AND attitude to 
illness  

0 0 0 0 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
self management AND attitude to 
health 

71 - - - 

 Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
self management AND view  

10 2 0 0 

 

Avgränsningar: Peer-reviewed, After 2000, Languages: English, over 19 years old 
Databas 
PSYCINFO 

Sökord Antal träffar Antal lästa abstrakt Antal lästa artiklar Antal valda artiklar 

2012-09-03 Type 2 diabetes AND self 
management AND 
experiences 

81 6 1 1 

 Type 2 diabetes AND self 
management AND 
barriers 

65 5 0 0 
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Bilaga 2 Willman, Stoltz & Bahtsevanis protokoll för 

kvalitetsgranskning 
Beskrivning av studien 

Antal: ……….. 

Ålder: ……….. 

Man/kvinna: ……….. 

Tydlig 

avgränsning/problemformulering 

Ja Nej Vet ej 

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    

- Urvalförfarande tydligt 

beskriven? 

Ja Nej Vet ej 

- Datainsamling tydligt 

beskriven? 

Ja Nej Vet ej 

- Analys tydligt 

beskriven? 

Ja Nej Vet ej 

Giltlighet    

- Är resultatet logiskt, 

begripligt? 

Ja Nej Vet ej 

- Råder datamättnad? Ja Nej Vet ej 

- Råder analysmättnad? Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet    

- Redovisas resultatet 

klart och tydligt? 

Ja Nej Vet ej 

- Redovisas resultatet i 

förhållande till en 

teoretisk referensram? 

Ja Nej Vet ej 

Genereras teori?  Ja Nej Vet ej 
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Bilaga 2 Willman, Stoltz & Bahtsevanis protokoll för 

kvalitetsgranskning 
Huvudfynd  

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivningen/analys adekvat? 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Bra Medel Dålig 

 

Kommentar ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Granskare (sign) …………………………..
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Bilaga 3 Artikelöversikt 
Författare/ land Titel Tidsskrift/ år Syfte Metod Resultat Bedömning 

Oftedal, B., Karlsen, 
B., & Bru, E. 
 
Norge 

Perceived support 
from healthcare 
practitioners among 
adults with type 2 
diabetes 

Journal of Advanced 
Nursing 
 
(2010) 

Beskriva personerns 
upplevelse av stöd 
från vårdgivare och 
hur det påverkar deras 
motivation att själva 
hantera sin sjukdom 

En beskrivande och 
utforskande kvalitativ 
ansats med 
fokusgruppsintervjuer. 
Personerna 
rekryterades via brev 
genom The Coping 
and Learning Centre 
på ett 
universitetsjukhus, 
samt genom 
allmänläkares register 
Personer valdes även 
strategiskt ut från den 
lokala 
diabetesföreningen 
med 
inklusionskriterier 
som ålder 30-65, haft 
diabetes typ 2 i minst 
ett år samt 
språkkunskaper i 
norska. 19 personer 
deltog i åldrarna 30-
65 år 

Fem kategorier 
framkom som 
återspeglade 
personers upplevelse 
av stöd från hälso- 
och 
sjukvårdspersonal: 
Empatisk förmåga, 
praktiska råd och 
information, 
deltagande i 
beslutsfattning, 
individuellt anpassat 
stöd samt 
gruppbaserat stöd 

Hög 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 
Författare/ land Titel Tidsskrift/ år Syfte Metod Resultat Bedömning 

Wellard, S. J., 
Rennie, S., & King, 
R. 
 
Australien 

Perceptions of people 
with type 2 diabetes 
about self-
management and the 
efficacy of 
community based 
services 

Contemporary Nurse  
 
(2008) 
 
 

Undersöka personers 
upplevelse av 
problem som kan 
uppstå i egenvården 
samt i tillgång till 
kommunal service 

Kvalitativ ansats med 
semi-strukturerade 
intervjuer. Personer 
rekryterades genom 
en annons i en lokal 
nyhetstidning 
Inklusionskriterna var 
personer som hade 
haft diabetes typ 2 i 
minst två år och 
förstod samt talade 
engelska. Fyra 
personer, 55-65 år 
deltog  

Resultatet visar att 
personerna upplevde 
svårigheter med att få 
tillgång till rätt hjälp, 
vilket inkluderar lång 
väntetid och bristande 
kunskap hos 
vårdgivare. De 
upplevde även att 
deras sjukdom 
påverkade familjen 
och sociala 
sammanhang vilket 
gjorde de svårare att 
hantera sin sjukdom. 

Hög 

Rygg, L. Ø., By, M. 
R., Lomundal, B., 
Solberg, H. S., & 
Steinsbekk, A. 
 
Norge 

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

Scandinavian Journal 
of Public Health 
 
(2010) 

Beskriva anledningen 
till deltagande i 
gruppbaserad 
diabetesutbildning 

Kvalitativ ansats med 
fokusgruppsintervjuer 
samt individuella 
intervjuer. Personer 
rekryterades genom 
gruppbaserade 
diabetesprogram från 
två sjukhus där de 
informerades om 
studien och de som 
ville delta kontaktades 
av forskarna.  22 
personer deltog, ålder 
35-72 år 

Två 
huvudanledningar för 
att delta i 
utbildningen 
framkom: Upplevelse 
av praktiska problem 
och känsla av 
osäkerhet 

Hög 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 
Författare/ land Titel Tidsskrift/ år Syfte Metod Resultat Bedömning 

Ahlin, K., & Billhult, 
A. 
 
Sverige 

Lifestyle changes – a 
continuous, inner 
struggle for women 
with type 2 diabetes: 
A qualitative study 

Scandinavian Journal 
of Primary Health 
Care 
 
(2012) 

Beskriva hur kvinnor 
hanterar nödvändiga 
livsstilsförändringar 

Intervjustudie med 
fenomenologisk 
ansats. Kvinnor valdes 
ut genom en databas 
där personer med 
diabetes typ 2 fanns 
registrerade. Tio 
kvinnor deltog med en 
medelålder på 65 år 

Fem kategorier 
framkom: brist på 
stöd, höga krav från 
omgivningen, 
ekonomisk påverkan, 
upplevelse av 
nödvändiga behov 
samt hitta anledningar 
till att inte genomföra 
förändringar 

Hög 

Oftedal, B., Karlsen, 
B., & Bru, E 
 
Norge 

Life values and self-
regulation behaviours 
among adults with 
type 2 diabetes 

Journal of Clinical 
Nursing 
 
(2010) 

Identifiera personers 
värderingar och hur 
dessa kan påverka 
utförandet av 
egenvård 

En beskrivande och 
utforskande kvalitativ 
ansats med 
fokusgruppsintervjuer. 
Personer rekryterades 
via brev genom The 
Coping and Learning 
Centre på ett 
universitetsjukhus, 
samt genom 
allmänläkares register 
Personer valdes även 
strategiskt ut från den 
lokala 
diabetesföreningen 
med 
inklusionskriterier 
som ålder 30-65, haft 
diabetes typ 2 i minst 
ett år samt 
språkkunskaper i 
norska. 19 personer 
deltog i åldrarna 30-
65 år 

Sex kategorier 
framkom: Bibehålla 
hälsa och livslängd, 
känsla av kroppsligt 
välbefinnande, bevara 
en god kroppsbild, 
rätt till 
självbestämmande 
samt förmågan att 
arbeta och känna 
tillhörighet 

Hög 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 
Författare/ land Titel Tidsskrift/ år Syfte Metod Resultat Bedömning 

Minet, L. K. R., 
Lønvig, E. -M., 
Henriksen, J. E., & 
Wagner, L. 
 
Danmark 

The experience of 
living with diabetes 
following a self-
management program 
based on motivational 
interviewing 

Qualitative Health 
Research 
 
(2011) 

Belysa upplevelsen av 
att delta i ett 
utbildningsprogram 
för egenvård med 
motiverande samtal 

Kvalitativ ansats. Sju 
fokusgrupper med 
intervjuer med tre till 
fem personer i 
åldrarna 30-72 år i 
varje grupp. Personer 
rekryterades från ett 
redan pågående 
diabetesprojekt 

Tre kategorier 
framkom som viktiga 
att ha kunskap om för 
att förstå personers 
upplevelser: Kunna 
hantera sin sjukdom 
självständigt, hantera 
egenvård och ha ett 
stödjande nätverk 

Hög 

Stubbs, M. 
 
Storbritannien 

Empowerment in 
middle-aged people 
with diabetes: The 
importance of 
working relationships 

Journal of Diabetes 
Nursing 
 
(2007) 

Belysa personers 
attityd till att 
genomföra 
livsstilsförändringar 
och vilket typ av vård 
de behöver för att 
kunna hantera sin 
sjukdom 

Kvalitativ ansats med 
semistrukturerade 
intervjuer. Personer 
valdes ut genom en 
allmänläkare. 
Inklusionskriterier var 
personer i 40-60 år 
som hade haft 
diabetes typ 2 i 
mindre än tio år. 21 
personer deltog, varav 
sju kvinnor och 14 
män i åldern 40-65 

Flera faktorer 
framkom som kan 
påverka eller hindra 
motivationen till att 
kontrollera sin 
sjukdom. T ex en god 
relation med 
vårdgivare och 
kunskap om vikten av 
förändringar 

Hög 

Ockleford, E., Shaw, 
R. L., Willars, J., & 
Dixon-Woods, M. 
 
Storbritannien 

Education and self-
management for 
people newly 
diagnosed with type 2 
diabetes: a qualitative 
study of patients’ 
views 

Chronic Illness  
 
(2008) 

Belysa personers 
uppfattningar, åsikter 
och erfarenheter av 
diabetesutbildning 

Kvalitativ ansats med 
individuella 
semistrukturerade 
intervjuer. Personer 
rekryterades genom 
primärvården där 
projektet DESMOND 
pågick genom 
inbjudningar som 
skickades ut. 36 
personer deltog 

Flera faktorer 
framkom. Några 
personer uppskattade 
utbildningen och såg 
den som en fördel, 
medan andra 
upplevde den som en 
besvikelse 

Hög 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 
Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

According to the 
participants, experiencing 
practical problems and 
feeling insecure mainly 
originated from 
insufficient information, 
which was described as 
threefold; lacking 
information, experiencing 
information as 
contradictory, and lacking 
contact with other patients 
with diabetes. 

Upplevelsen av praktiska 
problem och känslan av 
osäkerhet grundas på 
otillräcklig och 
motsägande information, 
samt brist på kontakt med 
andra med samma 
sjukdom 

Otillräcklig och 
motsägelsefull 
information 

Upplevelser av otillräcklig 
information 

They said that they 
wanted to lose weight, to 
eat healthier and to be 
more physically active, 
but found it difficult to get 
motivated and to maintain 
a different lifestyle. 

Dem vill genomföra 
livsstilsförändringar men 
tycker det är svårt att bli 
motiverad och behålla en 
ny livsstil 

Svårt att bli motiverad Upplevelser av brist på 
motivation 

Participants described 
how support or the lack of 
support from immediate 
and extended family 
affected their diabetes 
self-management choices. 

Upplevelsen av stöd från 
familjen påverkar hur de 
hanterar sin sjukdom 

Känna stöd Upplevelser av brist på 
stöd 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 
Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

The next example is 
indicative of how the 
participants struggled with 
their body image and, in 
turn, how a negative body 
image could conflict with 
the goal of exercise as 
part of self-regulation: ‘I 
would attend a fitness 
centre if there was one for 
people like us who have a 
few extra kilos’. 

En negativ självbild 
påverkar träningen 
negativt och hindrar 
egenvården 

Negativ självbild Upplevelser av utsatthet 
vid fysisk aktivitet 

Some participants also 
mentioned that 
expectations of negative 
bodily sensations could 
prevent them from 
engaging in physical 
exercise: I have muscle 
pain, which I use as a 
poor excuse for not 
exercising. For example, I 
take the lift instead of the 
stairs, or drive the car to 
the shops, instead of 
walking 

Förväntningar på fysisk 
smärta kan vara en ursäkt 
för att undvika träning 

Förväntningar på fysisk 
smärta 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 
Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

And to be honest I don’t 
feel as if I’ve got diabetes 
. . . the only reason I know 
I’ve got diabetes is 
because the doctor told 
me I have . . .. I don’t feel 
as if I’ve got to do 
anything to correct it. 

Det känns inte som att jag 
har diabetes, jag är bara 
medveten om det för att 
läkaren har sagt det, 
därför behöver jag inte 
rätta till något 

Ingen sjukdomskänsla  Upplevelser av brist på 
märkbar förändring 

I’m busy at work, I work 
overtime. Then I don’t 
have the time to follow up 
on my diabetes as much 
as I’d like to. 

Arbetet hindrar mig från 
att sköta min diabetes då 
tiden inte räcker till  

Tiden räcker inte till Upplevelser av brist på tid 
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