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Sammanfattning 

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en metabolisk sjukdom som gör att cellens förmåga att ta upp 

insulin är försämrad. Dödligheten relaterat till komplikationer var år 2015 uppskattat till 1,6 

miljoner människor i världen. Riskfaktorer är obesitas, etnicitet, brist på fysisk aktivitet, höga 

blodfetter och ärftliga anlag. 

Syfte: Syftet var att beskriva individens upplevelse av livsstilsförändringar vid diabetes typ 2. 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design. Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl 

och Medline utifrån ämnet omvårdnadsvetenskap. Urvalet utgjordes av femton vetenskapliga 

artiklar. Resultatet från artiklarna sammanställdes genom integrerad innehållsanalys.  

Resultat: Deltagarna upplevde att motivationen var en förutsättning för att lyckas genomföra 

en livsstilsförändring. De upplevde att stöd från familjen och samhället var viktigt och bidrog 

till en ökad motivation. De upplevde att bristande motivation var ett hinder som resulterade i 

utebliven kostförändring och fysisk aktivitet. Kvinnor och män upplevde och hanterade 

livsstilsförändringen olika. Kostförändringen påverkades av den kulturella identiteten. 

Slutsats: Information och motivation var en förutsättning för att lyckas med en 

livsstilsförändring. Upplevelse, hantering och förhållningssätt till en livsstilsförändring skiljde 

sig åt mellan könen. Den kulturella identiteten var ett hinder för en livsstilsförändring. 

Studien syftar till att ge sjuksköterskor en ökad förståelse för individer med diabetes typ 2 

upplevelse av en livsstilsförändring.  

 

Nyckelord: Diabetes typ 2, KASAM, Livsstilsförändring, Upplevelse 
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1. Bakgrund 

1.1 Diabetes typ 2 

Diabetes typ 2 är en metabolisk sjukdom där cellens förmåga att ta upp insulin är nedsatt. 

Tillståndet kallas hyperglykemi vilket innebär att glukoshalten i blodet blir förhöjt. 

Hyperglykemi leder till långsiktiga komplikationer och har hög morbiditet. Komplikationerna 

är bland annat njursvikt, blindhet, amputationer och hjärt- och kärlsjukdomar (García-Chapa, 

Leal-Ugarte, Peralta-Leal, Durán-González & Meza-Espinoza, 2017). Idag lever ca 415 

miljoner människor runtom i världen med diabetes typ 2, incidensen beräknas stiga och år 

2040 uppskattas antalet människor med diabetes typ 2 vara 642 miljoner (García-Chapa et al., 

2017). År 2015 dog ca 1,6 miljoner människor runtom i världen av diabetesrelaterade 

komplikationer (World Health Organization [WHO], 2017). I Sverige har ca 5–6% av 

befolkningen en diagnostiserad diabetes typ 2, studier visade att det fanns ett stort mörkertal i 

Sverige med individer som ännu inte blivit diagnostiserade. Förekomsten ökar men studier 

visade att Sverige har ett relativt lågt antal individer med diagnostiserad diabetes typ 2 vid 

internationella jämförelser (Schäfer Elinder et al., 2016). 

 

1.2 Riskfaktorer 

Riskfaktorer kan vara obesitas, ärftliga anlag, rökning, etnicitet, brist på fysisk aktivitet och 

höga blodfetter (García-Chapa et al., 2017). Fysisk aktivitet innebär rörelse som genererar en 

ökad energiomsättning (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Obesitas karaktäriseras av ett 

Body Mass Index (BMI) över 30 kg/m2 (Ngwenya & Ramukumba, 2017) och är vanligt 

förekommande vid diabetes typ 2, ca 70% av de som diagnostiseras är obesa (Dammen 

Mosand & Stubberud, 2011). Forskning visade att rökning var en riskfaktor då det har toxiska 

effekter på bukspottkörteln som genererar i nedsatt betacellfunktion och insulinresistens. 

Förekomsten av diabetes typ 2 var högre bland rökare och de som tidigare rökt än hos icke 

rökare. Diabetes typ 2 var vanligare hos män än hos kvinnor då män brukar cigaretter i högre 

utsträckning än kvinnor (Pan, 2015). 

Studier visade att det fanns ett samband mellan förekomsten av diabetes typ 2 och låg 

socioekonomisk status. Socioekonomisk status omfattar inkomst, utbildningsnivå och social 

status (American Psychological Association [APA], 2017). Individer med låg socioekonomisk 

status hade generellt en ohälsosammare livsstil och fler riskfaktorer för att utveckla diabetes 

typ 2 (Heltberg et al., 2016). Etnicitet var en bidragande riskfaktor för att utveckla diabetes 
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typ 2. Förekomsten av diabetes typ 2 var högre hos individer som härstammade från Pakistan, 

Indien, Sri Lanka och Nordafrika (Dammen Mosand & Stubberud, 2011). 

 

1.3 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskor kommer i kontakt med individer med diabetes typ 2 i det kliniska arbetet 

oavsett val av arbetsplats. Diabetes typ 2 en folksjukdom (Pellmer et al., 2012) som ofta leder 

till följdsjukdomar och har hög samsjuklighet. För att kunna jobba personcentrerat behövs en 

förståelse för patientens upplevelse av en livsstilsförändring.  

 

Individer med en diabetes typ 2 behöver vård och stöd från hälso- och sjukvården, en 

livsstilsförändring sker inte bara fysiskt utan även psykologiskt. Sjuksköterskor bör ha 

utbildning inom området för att kunna bemöta och främja hälsoresurser hos individen 

(Dammen Mosand & Stubberud, 2011). Individens egna resurser tillvaratas och stärks för att 

sträva efter följsamhet vid en livsstilsförändring. Sjuksköterskan bör stärka individens self-

efficacy genom att tillsammans med patienten sätta upp mål för livsstilsförändringen enligt 

SMART- specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbestämt (Florin, 2014). Self-

efficacy innebär individens tilltro till den egna förmågan av att klara av en handling i en 

specifik situation (Bandura, 1997). 

Ett empatiskt förhållningssätt till individen kan vara nödvändigt för att skapa förståelse för 

individens upplevelse av en livsstilsförändring och därmed stärka relationen mellan 

sjuksköterska och patient. Patientundervisning ingår i sjuksköterskans profession och 

tillämpas ur ett personcentrerat och pedagogiskt perspektiv (Österlund-Efraimsson, 2013). 

 

Tidigare forskning visade att sjuksköterskor upplevde att ett hinder hos patienter med diabetes 

typ 2 var en bristande vilja till att genomföra en livsstilsförändring (Jallinoja et al., 2007). 

Forskning visade att sjuksköterskor upplevde att patienter med diabetes typ 2 hade bristande 

kunskaper om en hälsosam livsstil, de upplevde att patienterna hade dålig självinsikt till sin 

livsstil. Sjuksköterskorna upplevde tidsbrist när det handlade om att motivera, utbilda och 

informera patienterna i livsstilsförändring. Sjuksköterskorna upplevde bristande kunskap om 

rådgivning som berör livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 (Jansink, Braspenning, van der 

Weijden, Elwyn & Grol, 2010). 
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1.4 KASAM 

KASAM (känsla av sammanhang) är ett begrepp skapat av Antonovsky, det är ett salutogent 

perspektiv som fokuserar på individens upplevelse av hälsa. KASAM lyfter fram individens 

friskfaktorer och hälsoresurser, det omfattar tre dimensioner; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Dimensionerna avgör om en individ kan uppleva hälsa, livskvalitet och 

meningen med livet. Begriplighet innebär att individen upplever en känsla av att förstå det 

som händer inom och utanför individen. Hanterbarhet innebär att individen har tillgång till de 

resurser som krävs för att hantera en specifik situation. Meningsfullhet innebär att individen 

finner en mening i det som sker, att situationen är värd att lägga energi på och engagera sig i. 

Ett samspel mellan de tre dimensionerna kan bidra till en hög grad av KASAM vilket kan 

leda till en bättre förmåga att klara av utmaningar i livet (Antonovsky, 2005). 

 

1.5 Problemformulering 

Diabetes typ 2 kan vara en komplikation av osunt leverne, det kan innebära att individen står 

inför en kommande livsstilsförändring. Sjuksköterskan bör stödja individen i processen och 

bidra med kunskap och personcentrerad patientundervisning. All omvårdnad bör utföras med 

hänsyn till individens autonomi och integritet samt syftar till att bevara och lyfta individens 

egna resurser (Dammen Mosand & Stubberud, 2011). 

 

Tidigare forskning visade att sjuksköterskor upplevde att patienterna inte var villiga att 

genomföra en livsstilsförändring och att patienterna hade brist på kunskap om en hälsosam 

livsstil. Genom aktuell kunskap och tidigare forskning om individens upplevelse av en 

livsstilsförändring vid diabetes typ 2 kan sjuksköterskan arbeta evidensbaserat och 

personcentrerat utifrån olika perspektiv. Kunskapen syftar till att ge sjuksköterskor en ökad 

förståelse för individens tankar och känslor vilket kan bidra till en bättre vård för individer 

med diabetes typ 2. Litteraturstudien kan användas inom hälso- och sjukvården som ett stöd 

för sjuksköterskor vid motivering, utbildning och information om livsstilsförändring till 

patienter med diabetes typ 2. 

 

2. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva individens upplevelse av livsstilsförändringar vid diabetes 

typ 2. 
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3. Metod 

3.1 Design 

Studien är en deskriptiv litteraturstudie med en systematisk litteratursökning, ett arbetssätt för 

att sammanställa befintlig empirisk forskning (Kristensson, 2014).  

 

3.2 Sökstrategi 

Systematiska sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes utifrån Kristenssons (2014) 

sökstrategi. Meningsbärande enheter (ME) identifierades utifrån syftet; upplevelse, 

livsstilsförändringar och diabetes typ 2. ME översattes till engelska. De engelska sökorden 

blev experience, lifestyle changes, och diabetes mellitus type 2. Synonymer på det engelska 

ordet lifestyle changes identifierades med hjälp av nyckelord från tidigare forskning inom 

området livsstilsförändringar. Synonymerna blev lifestyle modification och self care. 

 

Databaserna som användes var Cinahl och Medline. I Cinahl användes funktionen CINAHL 

headings för att söka fram ämnesord utifrån de engelska sökorden. Ämnesorden som 

identifierades var life style changes, self care och diabetes mellitus type 2. Experienc* och 

“lifestyle modif*” söktes i fritext. I Medline söktes ämnesorden self care och diabetes mellitus 

type 2 fram via funktionen HeSH 2017. Experienc*, “lifestyle chang*” och “lifestyle modif*” 

söktes i fritext. För att få en bredare sökning användes trunkeringar. Boolesk logik “AND” 

och “OR” tillämpades i båda databaserna för att kombinera ämnesorden och fritextsökorden i 

sökningarna. Begränsningarna peer reviewed, all adults, artiklar på engelska och artiklar 

publicerade mellan årtalen 2007–2017 användes för att avgränsa sökningarna.  

 

3.3 Urval 

Inklusionskriterier för studien var kvalitativa artiklar med individer från 19år och uppåt 

diagnostiserade med diabetes typ 2. Exklusionskriterier för studien var litteraturstudier. 

 

Urvalet bestod av artiklar hämtade från databaserna Cinahl Plus with Full Text och 

MEDLINE. Författarna sökte artiklar i varsin databas med hjälp av ämnesord och 

fritextsökord. Sökningarna jämfördes med varandra. Artiklarna granskades systematiskt i 

olika steg. Titlarna på alla de framsökta artiklarna lästes av varsin författare i varsin databas 
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och de artiklar som inte var relevanta för studien exkluderades. I nästa steg läste författarna 

alla abstrakt på de artiklar som gått vidare från granskningen på titelnivå i respektive databas 

och ytterligare en gallring gjordes. I det sista steget granskades kvarvarande artiklar i fulltext 

och en sista gallring gjordes (Kristensson, 2014). 

 

Sökningarna i databaserna gjordes av varsin författare. I Cinahl sökte den ena författaren fram 

artiklar och de lästes på titel-, abstrakt- och fulltextnivå av författaren. Litteratursökningen i 

Cinahl resulterade i 137 artiklar. Alla lästes på titelnivå. På abstraktsnivå granskades 22 

artiklar. Slutligen lästes 12 artiklar i fulltext. En artikel exkluderades efter läsning på 

fulltextnivå då den inte svarade mot syftet. I Medline sökte den andra författaren fram artiklar 

och de lästes på titel-, abstrakt- och fulltextnivå av författaren. Sökningen i Medline gav 274 

artiklar. Alla lästes på titelnivå. På abstraktsnivå granskades 29 artiklar. Slutligen lästes 8 

artiklar i fulltext. Efter läsningen på fulltextnivå exkluderades 4 artiklar då de inte svarade 

mot syftet. Sammanlagt 15 artiklar analyserades till resultat (Se bilaga 1). 

 

3.4 Granskning 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna började redan i urvalet då artiklarna lästes på titel-, 

abstrakt- och fulltextnivå. Artiklarna som användes var kvalitativa studier och för att få en 

överblick om artiklarnas trovärdighet granskades artiklarna kritiskt utifrån Kristenssons 

(2014) beskrivning av fyra dimensioner; tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och 

verifierbarhet.  

Tillförlitlighet innebär att författarna i studien frångått eventuell förförståelse och endast 

presenterar insamlade data i resultatet. Triangulering är en viktig del för att bedöma studiens 

tillförlitlighet. Om studien har överförbarhet innebär detta att resultatet kan användas i andra 

sammanhang men resultatet i kvalitativa studier syftar inte till att generaliseras. Giltighet 

innebär att studien har en stabilitet och att författarna tydligt beskrivit när data är insamlad. 

Verifierbarhet innebär att all insamlad data presenteras i resultatet, att resultat och tolkningar 

kan verifieras. Triangulering och citat från intervjuerna stärker verifierbarheten (Kristensson, 

2014).  

 

Författarna granskade alla artiklarna utifrån Kristenssons (2014) beskrivning av de fyra 

dimensionerna var för sig och sedan användes triangulering där författarna tillsammans 

diskuterade resultatet av granskningen. En kontroll över om artiklarna var etiskt godkända 
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eller om de förde ett etiskt resonemang gjordes. Efter kvalitetsgranskningen av femton artiklar 

bedömdes alla artiklarna ha tillräckligt god kvalitét och de inkluderades i studien. Styrkor och 

svagheter i artiklarna identifierades och redovisas i bilaga 2. 

 

3.5 Dataanalys 

Författarna analyserade systematiskt resultatdelen från 15 artiklar tillsammans med hjälp av 

integrerad innehållsanalys. Innehållsanalys används ofta vid forskning inom hälso- och 

vårdvetenskap för att bearbeta stora mängder text (Kristensson, 2014). 

 

Data lästes upprepade gånger i sin helhet med syfte att identifiera meningsbärande enheter 

(ME) som svarade på studiens syfte. För att minska risken för feltolkning lästes artiklarna 

upprepade gånger av båda författarna (Wallengren & Henricson, 2012). Resultatet i artiklarna 

som svarade på syftet sammanställdes i artikelmatriser (se bilaga 2). ME kondenserades till 

mindre text (Kristensson, 2014). Likheter och skillnader identifierades i resultatet och 

sammanställdes under kategorierna. Kategorierna blev hinder och förutsättningar för en 

kostförändring och hinder och förutsättningar för att utöva fysisk aktivitet. Kategorierna 

användes sedan som rubriker i studiens resultatdel.  

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

All forskning som involverar människor ska genomgå en etikprövning av en utvald kommitté. 

Forskningen ska respektera deltagarnas autonomi, integritet samt människovärde. Eventuella 

risker under forskningsprocessen som kan påverka deltagarens hälsa ska vägas upp av det 

vetenskapliga värdet med forskningen (Svensk författningssamling [SFS] 2003:460, 1 §, 5 §, 

7–11 §). 

 

Samtliga artiklar granskades om de var etiskt godkända av en kommitté, endast artiklar med 

ett godkännande inkluderades i studien. Författarna har åsidosatt sin förförståelse och 

sammanställt resultatet objektivt och utan värderingar. I litteraturstudien sammanställdes allt 

resultat som svarade på syftet utan att ändra innehållets betydelse (Kristensson, 2014). 
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4. Resultat 

Resultatet från femton artiklar analyserades utifrån individernas upplevelser av 

livsstilsförändringar vid diabetes typ 2. Två kategorier identifierades; hinder och 

förutsättningar för en kostförändring och hinder och förutsättningar för att utöva fysisk 

aktivitet. 

 

4.1 Hinder och förutsättningar för en kostförändring 

Deltagarna upplevde att känslor av hopplöshet var ett hinder när det handlade om att ändra 

kosten. Deltagarna upplevde att det inte skulle göra någon skillnad med att ändra kosten då de 

ansåg sig vara genetiskt överviktiga. De ansåg sig vara ”stora människor” och att de behövde 

stora portioner mat. De upplevde att en kostförändring och viktminskning var till för den 

yngre generationen (Bhattacharya, 2012; Ågård, Ranjbar & Strang, 2015).  

 

Deltagarna upplevde hopplöshet i form av att de inte märkte någon tydlig fysisk skillnad vid 

kostförändringen. All planering och förberedelse av den nya kosten gjorde att upplevelsen av 

matglädje försvann ur deras liv. På grund av okunskap inom kosthållning lagades ofta samma 

mat varje dag under en längre period då de visste att den maten var nyttig och hälsosam 

(Carolan, Holman & Ferrari, 2014; Thompson, 2014; Youngson, Cole, Wilby & Cox, 2015).  

Deltagarna upplevde att de inte visste hur kosten påverkade deras diabetes. Ett fåtal deltagare 

hade haft kontakt med en dietist och fått information om hur de skulle ändra kosten men 

upplevde att maten inte var lika god och mer komplicerad att tillaga. Deltagare som visste hur 

de skulle ändra sin kost upplevde brist på motivation. Efter information om sambandet mellan 

kosten och diabetes upplevde deltagarna att det blev lättare att ändra och bibehålla en ny och 

hälsosam kost (Carolan et al., 2014; Mathew, Gucciardi, De Melo & Barata, 2012; Oberg et 

al., 2012; Rise, Pellerud, Rygg & Steinsbekk, 2013; Ågård et al., 2015).  

 

Deltagarna upplevde familjen och samhället som ett hinder vid en kostförändring. Deltagarna 

upplevde att de hade svårt att ändra kosten då de ville äta samma mat som övriga familjen. 

Vid helger och födelsedagar blev det extra svårt att bibehålla en förändrad kosthållning. 

Deltagarna upplevde att de hade svårt att helt utesluta vissa saker ur sin kost och de upplevde 

att samhället borde vara mer stöttande med t.ex. nyttigare snabbmatskedjor (Ahlin & Billhult, 
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2012; Carolan et al., 2014; Mathew et al., 2012; Oftedal, Karlsen & Bru, 2010; Youngson et 

al., 2015).  

 

Deltagarna upplevde att kontroll var antingen ett hinder eller en motivation vid 

kostförändringen. Deltagarna upplevde att de ständigt måste ha kontroll på allt och att det 

ledde till stress som i sin tur gjorde att de bröt de nya kostvanorna. Stressen ledde till känslor 

av ilska och sorg. Deltagarna upplevde att kontrollen kunde användas som en motivation. 

Genom att kontrollera kosten kunde de själva minska på det dagliga intaget av 

diabetesmedicin. De som upplevde kontrollen som motiverande upplevde att nyttig kost ledde 

till ett generellt ökat välmående (Lin, Anderson, Hagerty & Lee, 2007; Oftedal et al., 2010; 

Penckofer, Estwing-Ferrans, Velsor-Friedrich & Savoy, 2007).  

 

Kulturen upplevdes som ett hinder för att ändra kosten, maten var kopplad till den kulturella 

identiteten. Deltagarna upplevde att den kulturella identiteten försvann när kosten 

förändrades. De upplevde att substituten för den kulturella maten var få och det var svårt att 

hitta något nyttigare alternativ till exempelvis ris (Bhattacharya, 2012; Carolan et al., 2014; 

Wermeling, Thiele-Manjali, Koschack, Lucius-Hoene & Himmel, 2014). 

 

Det var skillnader i hur män och kvinnor hanterade och upplevde en kostförändring. 

Kvinnorna upplevde att de var mindre viktiga än övriga familjen. Att ta hand om alla andra i 

familjen kom i första hand och att ta hand om sig själv nedprioriterades. Kvinnorna upplevde 

att motivationen inte fanns till att göra en kostförändring, om det varit en anhörig som 

behövde deras stöttning kunde kvinnorna finna motivationen för att hjälpa och stötta. 

Kvinnorna upplevde att de var tvungna att prioritera andra saker, tiden fanns inte för att ändra 

kosten då de behövde ta hand om hemmet och familjen. Kvinnorna upplevde att de mådde 

allmänt sämre psykiskt då de upplevde stress i livsstilsförändringen. Den psykiska ohälsan 

ledde oftast till att de bröt de nya kostvanorna och tröståt (Ahlin & Billhult, 2012; 

Bhattacharya, 2012; Miller & Marolen, 2012; Penckofer et al., 2007). Kvinnorna upplevde att 

de var mer öppna om sin diabetes än vad männen var och att de kunde behålla förändringar i 

kosten även under sociala evenemang (Mathew et al., 2012).  

 

Det var skillnader i hur könen upplevde att de blev stöttade av sina familjer och anhöriga. 

Männen upplevde att deras fruar stöttade och var med i kostförändringen. Kvinnorna 
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upplevde stress, de var tvungna att tillaga speciell kost till sig själva medan övriga familjen åt 

annan mat kvinnan lagat. Att behöva äta annan mat än de övriga i familjen gjorde att 

kvinnorna kände sig ensamma i sin livsstilsförändring (Bhattacharya, 2012; Mathew et al., 

2012). Kvinnorna valde att utesluta mycket av det som ansågs vara onyttigt, men upplevde 

sedan att de mådde dåligt över det då de saknade maten de hade uteslutit. Männen valde 

istället att hitta nyttigare substitut än att utesluta helt (Mathew et al., 2012; Oftedal et al., 

2010). Deltagarna upplevde att det var svårigheter att finna en balans mellan kosten och 

fysisk aktivitet bidrog till ökad stress och minskad livskvalitet. Deltagarna upplevde att 

individens självbild, familjen och samhället bidrog till en ökad motivation till 

livsstilsförändringen. Att genomgå en livsstilsförändring upplevdes som både psykiskt och 

fysiskt påfrestande. Om inte stödet fanns från familjen uppstod känslor som stress, frustration, 

ilska och sorg (Carolan et al., 2014; Oberg et al., 2012; Oftedal et al., 2010; Penckofer et al., 

2007; Youngson et al., 2015). Upplevelsen av välmående uppstod vid viktnedgång och efter 

fysisk aktivitet. När den nya kosten och fysisk aktivitet blivit en rutin i vardagen minskade 

stressnivåerna och vardagen upplevdes lättare. Deltagarna upplevde att fysisk aktivitet bidrog 

till att de ibland kunde unna sig vissa sötsaker att äta som annars påverkade diabetes typ 2 

negativt. Det gav en känsla av livskvalitet då deltagarna upplevde att de hade svårt att ge upp 

det som uppfattades som det goda i livet när det handlade om att förändra kosten (Malpass, 

Andrews & Turner, 2008; Oftedal et al., 2010; Thompson, 2014). 

 

4.2 Hinder och förutsättningar för att utöva fysisk aktivitet 

Brist på information om vad som ansågs vara fysisk aktivitet upplevdes som ett hinder, 

deltagarna visste inte att promenader räknades som fysisk aktivitet. Utövandet av fysisk 

aktivitet påverkades av tillgänglighet och avstånd till gymanläggning, tid, motivation och 

hälsa respektive ohälsa för dagen (Ahlin & Billhult, 2012; Oberg et al., 2012; Oftedal et al., 

2010; Youngson et al., 2015; Ågård et al., 2015). 

 

Fysisk aktivitet och viktnedgång var två faktorer som ofta nämndes tillsammans. Deltagarna 

upplevde att de var medvetna om relationen mellan fysisk aktivitet och viktnedgång och 

fördelarna med fysisk aktivitet men att det ändå nedprioriterades. Stöd från familjen och 

samhället upplevdes vara viktigt för att upprätthålla motivationen till fysisk aktivitet och för 

att kunna implementera det som en rutin i vardagen. Om inte stöd från familjen och samhället 
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fanns uteblev livsstilsförändringen av ökad fysisk aktivitet (Carolan et al., 2014; Lin et al., 

2007; Miller & Marolen, 2012; Oftedal et al., 2010; Thompson, 2014). 

 

Männens upplevelse av viktnedgång var att det endast var till för kvinnor, kvinnor kunde gå 

ner i vikt och vara smala medan männen skulle vara stora och starka. Kvinnorna upplevde att 

de var tvungna att prioritera andra saker framför fysisk aktivitet, tiden fanns inte för att de 

behövde ta hand om hemmet och familjen (Ahlin & Billhult, 2012; Bhattacharya, 2012). Det 

var skillnad mellan könen i hanteringen av livsstilsförändringen. Männen upplevde att de i 

större grad implementerade den fysiska aktiviteten men var inte lika strikta när de kom till 

kosten. Kvinnorna upplevde att de inte var lika motiverade till fysisk aktivitet men var 

striktare med kosten (Mathew et al., 2012; Oftedal et al., 2010).   

 

Deltagarna upplevde att det var nödvändigt att ändra både kosten och fysisk aktivitet 

samtidigt och se livsstilsförändringen som en helhet. De upplevde att ansvaret för att göra en 

livsstilsförändring med en förändrad kosthållning och ökad fysisk aktivitet låg på varje 

enskild individ och en förändrad kost gav en ökad motivation till att fortsätta utöva fysisk 

aktivitet. Deltagarna upplevde att det var svårt att förändra både kosten och fysisk aktivitet på 

en och samma gång. När de utövade fysisk aktivitet ville de istället äta mer mat eller större 

portioner, de upplevde att de inte orkade bibehålla den fysiska aktiviteten om de åt för lite mat 

(Bhattacharya, 2012; Carolan et al., 2014; Malpass et al., 2008; Penckofer et al., 2007; 

Thompson, 2014).  

 

4.3 Resultatsammanfattning 

Motivationen var ett centralt begrepp för att lyckas genomföra en livsstilsförändring. 

Deltagarna upplevde att de saknade kunskap om förändringens betydelse för diabetes typ 2 

och det resulterade i bristande motivation. Brist på motivation och kunskap vid kosthållningen 

och fysisk aktivitet gjorde att förändringarna uteblev. Deltagarna upplevde att familjen och 

samhället var både hindrande och motiverande till en livsstilsförändring. Behovet av kontroll i 

vardagen upplevdes vara antingen motiverande eller ett hinder. Kvinnorna upplevde att de var 

öppna med att de hade diabetes typ 2 medan män undanhöll diagnosen i sociala sammanhang. 

Männen upplevde att de implementerade och prioriterade fysisk aktivitet i högre utsträckning 

än vad de prioriterade kosten, kvinnorna upplevde att de prioriterade tvärtom. Deltagarna 

upplevde att den kulturella identiteten påverkades negativt av en förändrad kosthållning. 
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Deltagarna upplevde känslor av stress och dåliga sömnvanor vilket gjorde att motivationen 

hos deltagarna sjönk. Bristfällig balans mellan kosten och den fysiska aktiviteten upplevdes 

bidra till mer stress och i sin tur försämrad livskvalitet. Deltagarna upplevde att välbefinnande 

och livskvalitet ökade i samband med fysisk aktivitet. 

 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  

Till studien valdes en systematisk litteratursökning med en deskriptiv design. Syftet var att 

beskriva individernas upplevelse av livsstilsförändring vid diabetes typ 2. Litteraturstudien 

gjordes med avsikt att sammanställa tidigare forskning inom ämnet, viktig kunskap kan sedan 

omsättas i praktiken inom hälso- och sjukvården. Ett alternativ till litteraturstudien hade varit 

att göra en empirisk undersökning av patienternas upplevelse av livsstilsförändring vid 

diabetes typ 2, det gjordes ingen empirisk studie då författarna var tidsbegränsade och inte 

fick intervjua patienter. Studien avser att beskriva en upplevelse, det gör att en deskriptiv 

design passar in för ändamålet (Kristensson, 2014). 

 

Sökstrategin är beskriven för att ge studien tillförlitlighet, vilket bör ge andra forskare samma 

resultat genom att följa studiens sökstrategi vilket kan ses som en styrka med litteraturstudien. 

Sökorden har valts utifrån studiens syfte för att stärka studiens kvalitet. Genom att 

systematiskt söka data och redovisa alla steg i sökprocessen får den kvalitativa studien 

tillförlitlighet och trovärdighet (Kristensson, 2014). Databaserna Cinahl och Medline valdes 

utifrån ämnet omvårdnadsvetenskap för att hitta artiklar som svarade mot syftet. Det gjordes 

inga kompletterande sökningar i någon annan databas då författarna ansåg att tillräckligt med 

data fanns för att genomföra studien. Endast en sökning per databas gjordes tidigt i studiens 

process, om det hade gjorts ytterligare sökningar en tid senare kanske nya artiklar som svarar 

mot syftet kunnat inkluderats, det är en svaghet i litteraturstudien (Kristensson, 2014). 

 

I sökningarna i de valda databaserna användes samma meningsbärande ord utifrån studiens 

syfte. Resultatet av sökningarna hade kanske blivit bredare om synonymer på ämnesorden och 

fritextsökorden anpassats utifrån respektive databas vilket kan ses som både en styrka och en 

svaghet. Urvalet gav femton artiklar som inkluderas i studien. All relevant data har 

sammanställts till resultatet för att ge studien styrka och tillförlitlighet (Kristensson, 2014). 
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En författare sökte i Cinahl och den andra författaren i Medline, triangulering har inte använts 

vid urvalet och det finns risk att författarna har olika förförståelse och tolkat sökresultaten 

olika vilket kan ses som en svaghet. Om författarna gjort sökningarna tillsammans i båda 

databaserna och gjort urvalet av artiklarna tillsammans kanske urvalet blivit annorlunda och 

fått högre tillförlitlighet. Urvalet kan speglas av författarens förförståelse när triangulering 

uteblir (Kristensson, 2014). Granskningen är beskriven och förklarar innebörden av de fyra 

dimensionerna som tillämpats vid kvalitetsgranskningen (Kristensson, 2014). Alla artiklarna 

ansågs ha tillräckligt hög kvalitet för att inkluderas i studien. Kvalitetsgranskningen gjordes 

utifrån Kristenssons (2014) fyra dimensioner för att öka tillförlitligheten i studien. Vid 

kvalitetsgranskningen av artiklarna granskade författarna hälften var, triangulering uteblev 

och det kan påverka tillförlitligheten negativt genom att författarnas tolkning påverkar 

granskningen vilket är en svaghet i litteraturstudien. Alla artiklar hade fått ett godkännande av 

en etisk kommitté och inkluderades i studien. Om artiklarnas resultat svarade mot studiens 

syfte hade artiklarna förmodligen inkluderats även om de saknat etiskt godkännande om de 

förde ett etiskt resonemang och förklarade varför de inte fått ett etiskt godkännande. 

 

En styrka med litteraturstudien är att dataanalysen beskrivs systematiskt och en integrerad 

innehållsanalys har använts. Analysmetoden är relevant för studiens syfte och användes för att 

ge en tydlig struktur över artiklarnas resultat (Kristensson, 2014).  

 

I studien presenteras en artikel gjord av Thompson (2014) som inkluderade deltagare med 

diabetes typ 1 och typ 2. Resultatet inkluderades då det tydligt beskriver innehåll som berör 

deltagare med diabetes typ 2. Resultat som berör deltagare med diabetes typ 1 har 

exkluderats. Om resultatet inte varit tydligt beskriven med vilket innehåll som berör vilken 

typ av deltagare hade artikeln exkluderats. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att deltagarna upplevde motivationen som ett centralt begrepp för att klara 

av att göra en kostförändring och för att fortsätta utöva fysisk aktivitet. Familjen och 

samhället var nyckeln till motivationen, fanns inte stödet därifrån upplevde deltagarna brist på 

motivation, bröt de nya kostvanorna och minskade utövandet av fysisk aktivitet. Upplevelsen 

av livsstilsförändringar skiljde sig åt mellan könen både i hantering och förhållningssätt. 
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Kvinnorna upplevde psykisk ohälsa relaterat till livsstilsförändringen. Deltagarna upplevde att 

den kulturella identiteten påverkades negativt av kostförändringen och att substituten för den 

kulturella maten var bristfällig. 

 

Deltagarna upplevde att familjen och samhället var motiverande faktorer vid en 

livsstilsförändring. Hansen, Landstad, Hellzén och Svebak (2010) styrker att sociala relationer 

kan vara en motiverande faktor för livsstilsförändring vid diabetes typ 2. Författarna 

reflekterar över att samhället kan påverka individen negativt genom normer och värderingar 

som kan bidra till att individen upplever en minskad motivation till en livsstilsförändring. Om 

Samhället och familjen bistår med stöd till individen i livsstilsförändringen får han eller hon 

det sociala stödet som behövs för att motivera till förändringen vilket styrks av Hansen et al. 

(2010). Sjuksköterskan kan uppleva etiska svårigheter i att informera och utbilda individen i 

en livsstilsförändring. Om individen inte upplever att han eller hon behöver genomgå en 

livsstilsförändring kan det upplevas som kränkande att en sjuksköterska informerar om 

kostförändring och fysisk aktivitet vilket styrks i forskning av Jansink et al. (2010). Genom 

utbildning och aktuell forskning kan sjuksköterskor bemöta den enskilda individen 

personcentrerat och med ett salutogent perspektiv för att främja individens hälsoresurser 

vilket stöds i tidigare forskning av Miettola & Viljanen (2014). Alla individer är olika, det kan 

vara problematiskt att tillämpa ett och samma förhållningssätt till flera individer. 

Sjuksköterskan bör vara flexibel i kommunikation, information och utbildning och tillämpa 

ett individanpassat perspektiv, det styrks genom tidigare forskning av Langius-Eklöf (2013). 

 

Deltagarna upplevde att det var viktigt att få hjälp och stöd från familjen och samhället för att 

bibehålla motivation. Diabetes typ 2 kan vara kopplat till känslor av skuld och skam. Det kan 

finnas en rädsla för att misslyckas med livsstilsförändringen och vara en besvikelse för 

familjen (Beverly et al., 2012). Känslorna kan leda till minskad motivation och bidra till att 

livsstilsförändringen uteblir. Etiska dilemman kan uppstå när familjen och samhället 

involveras i individens livsstilsförändring. Att involvera familjen i livsstilsförändringen kan 

upplevas som en stressande faktor och bidra till ohälsa istället för att främja hälsa vilket styrks 

av Beverly et al. (2012). Sjuksköterskan bör tillämpa ett personcentrerat förhållningsätt och ta 

hänsyn till individens autonomi och integritet.  
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Deltagarna upplevde stress, frustration, ilska och sorg i sin livsstilsförändring. Deltagarnas 

känslor kan kopplas samman med en låg grad av KASAM. En låg grad av KASAM kan bidra 

till en sämre motivation till att fortsätta livsstilsförändringen. KASAM handlar om individens 

inre styrka och att finna verktyg för att klara av en situation eller uppgift och kan kopplas 

samman med en livsstilsförändring (Nilsen, Bakke, Rohde & Gallefoss, 2014). I resultatet 

framkom det att deltagarna hade svårt att finna motivationen till en livsstilsförändring. 

Motivationen är verktyget och graden av self-efficacy speglar den inre styrkan. I den kliniska 

verksamheten bör sjuksköterskan stötta individen i dennes livsstilsförändring genom att 

tillämpa ett salutogent perspektiv och fokusera på individens friskfaktorer och stärka 

individens self-efficacy vilket stöds i tidigare forskning av Miettola & Viljanen (2014). 

Sjuksköterskan bör identifiera tre faktorer; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet hos 

individen. Genom att identifiera ovanstående tre faktorer kan sjuksköterskan hjälpa individen 

att finna verktygen (motivationen) och stärka individens upplevelse av inre styrka (self-

efficacy). Forskning visade att en hög grad av KASAM innebär goda förutsättningar för att 

klara av och fullfölja livsstilsförändringen, samt en förbättrad livskvalitet hos individen 

(Nilsen et al., 2014).  

 

Deltagarna upplevde att känslan av att ha kontroll över sin situation kunde öka motivationen. 

Autonomi är ett centralt begrepp inom Dorothea E. Orems egenvårdsteori. Begreppet innebär 

att individen är självbestämmande och avgör om en livsstilsförändring ska ske eller inte 

(Orem, 2001). Individens känsla av delaktighet i egenvården kan uppnås när han eller hon blir 

delaktig i beslut som berör egenvården. Delaktigheten stärker individens self-efficacy och 

bidrar till ökad motivation till att fortsätta livsstilsförändringen. Tidigare forskning av den 

Braver et al. (2017) styrker sambandet mellan motivation och individens self-efficacy. För att 

hantera en livsstilsförändring kan individen behöva stärka tilliten till sin egen förmåga. 

Genom att tillämpa Orems egenvårdsteori tillsammans med mål enligt SMART (Florin, 2014) 

kan en känsla av kontroll uppstå hos deltagarna. Att ha kontroll och vara delaktig i vården kan 

leda till en ökad motivation och leda till att individerna kan bibehålla livsstilsförändringen. 

Genom att sjuksköterskan tillsammans med individen sätter upp mål för livsstilsförändringen 

enligt SMART bör individens upplevelse av kontroll och autonomi stärkas vilket styrks av 

Florin (2014). Målen kan sedan utvärderas för att sjuksköterskan och individen ska få en 

uppfattning om livsstilsförändringen ger någon form av resultat. Att formulera mål enligt 
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SMART kan i vissa fall upplevas som stressande för individen. Sjuksköterskan bör därför 

förhålla sig kritisk vid tillämpning av SMART. 

 

Deltagarna upplevde brist på information om kosthållning och vad som ansågs vara fysisk 

aktivitet. En artikel beskriver att tidigare forskning har fokuserat på den medicinska vården 

vid diabetes typ 2 (Coleen, 2007). Sjuksköterskan bör fokusera på omvårdnaden och bidra 

med stöd till individen för att motivera och stärka självförtroendet inför en kommande 

livsstilsförändring. Att stärka individen emotionellt kan bidra till att individen hanterar 

motgångar vid livsstilsförändringen bättre vilket kan leda till att individen gör hälsosammare 

val i framtiden. Information och undervisning om kosten och fysisk aktivitet kan främja hälsa 

hos individen.  

 

Resultatet visade att män och kvinnor upplevde och prioriterade en livsstilsförändring olika. 

Kvinnorna upplevde stress och psykisk ohälsa vid livsstilsförändringen i högre utsträckning 

än männen vilket stöds genom tidigare forskning (Denton, Prus & Walters, 2004). En studie 

gjord i Sverige visade att män fick mer information om livsstilsförändring av 

sjukvårdspersonal än vad kvinnor fick (Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh, 2014). 

Bristande information kan vara en orsak till kvinnornas upplevelse av stress och psykisk 

ohälsa. Andra aspekter kan vara att kvinnor i större utsträckning än män försöker hålla uppe 

en fasad och framstå som hälsosamma. Andra faktorer som ålder, normer, värderingar och 

socioekonomisk status kan påverka kvinnans psykiska mående. Kvinnor kan generellt ha en 

hälsosammare livsstil än män, det kan vara en orsak till varför kvinnorna får mindre 

information om livsstilsförändringar än männen. Det stöds i forskning från Sverige som 

visade att kvinnliga studenter hade en hälsosammare livsstil än manliga studenter. Männen 

hade övervikt och fetma i större utsträckning än vad kvinnorna hade (Bothmer & Fridlund, 

2005). Sjuksköterskan bör informera och utbilda om livsstilsförändringar oavsett individernas 

kön och tidigare erfarenheter då vården ska bedrivas jämlikt ur ett genusperspektiv (Määttä & 

Öresland, 2009). Genom att informera och utbilda individerna i livsstilsförändringar ökar 

chansen att individen lyckas med livsstilsförändringen vilket kan bidra till en förbättrad hälsa 

för individen.  

 

Deltagarna upplevde att den kulturella identiteten försvann vid livsstilsförändringen. Den 

hälsosammare kosten passade inte in i deras traditionella kost och deras sätt att tillaga maten. 
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Individerna kan ha svårt att ta till sig ny kunskap då de håller fast i sina kulturella vanor 

(Scott, 1997). Forskningen gjord av Scott (1997) kan upplevas inaktuell relaterad till artikelns 

ålder. Författarna valde att inkludera artikeln i diskussionen då det gjordes en bedömning att 

studien lyfter relevant fakta som kan diskuteras i förhållande till deltagarnas upplevelse. I 

resultatet framkom det att kostförändringen kan bli hindrad av kulturella faktorer. I 

västvärlden kan individen uppleva avsaknad av motivation och en känsla av att bli orättvist 

behandlad av samhället på grund av att kosten som vanligtvis förespråkas är anpassad efter 

den europeiska tallriken. Tidigare forskning visade att prevalensen med individer 

diagnostiserade med diabetes typ 2 är högre i länder med låg socioekonomisk status och att 

etnicitet kan vara en riskfaktor för diabetes typ 2 (Heltberg et al., 2016; Dammen et al., 2011). 

Författarna reflekterar över sambandet mellan etnicitet, kultur och diabetes typ 2. Kosten har 

betydelse för individer med diabetes typ 2, om substituten för kosten som påverkar diabetes 

typ 2 negativt upplevs få eller bristfälliga kan det leda till att individerna upplever en lägre 

motivation till en kostförändring. Deltagarna lagade mat utifrån deras kulturella traditioner, 

vilket kan ha bidragit till upplevelsen av bristande kunskap om övrig kost. Utan kunskap om 

kosten kan livsstilsförändringen vara svår att bibehålla. En folkhälsorapport från 

socialstyrelsen (2009) visade att individer med låg socioekonomisk status äter mindre frukt 

och grönsaker, vilket tyder på att det finns skillnader i kosten på samhällsnivå. Sjuksköterskan 

bör förstå problematiken i att ändra en individs kostvanor och anpassa information och 

utbildning efter individen. Personcentrerad omvårdnad kan vara att hjälpa individen att hitta 

substitut för den kulturella kosten och anpassa förändringarna efter individens önskemål.  
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5.3 Slutsats 

Deltagarna upplevde både hinder och förutsättningar för en livsstilsförändring. Motivation var 

nödvändigt för att lyckas med en livsstilsförändring. Utan motivationen minskade utövandet 

av fysisk aktivitet. Familjen och samhället var nyckeln till motivationen. Upplevelsen av 

livsstilsförändringar, hantering och förhållningssätt skiljde sig åt mellan könen. Deltagarna 

upplevde att den kulturella identiteten påverkades av kostförändringen. Genom aktuell 

forskning kan sjuksköterskan bidra med kunskap och erfarenheter vid livsstilsförändringar. 

Sjuksköterskan bör skapa sig en fördjupad förståelse för individernas upplevelse av en 

livsstilsförändring och tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt. Genom att arbeta med 

livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 kan hälsan främjas hos individen. 

 

5.4 Klinisk implikation och förslag till fortsatt forskning 

Litteraturstudien kan ge sjuksköterskan en ökad förståelse för vad en livsstilsförändring kan 

innebära för individen. Sjuksköterskan kan använda informationen och implementera den i 

det kliniska arbetet med patienterna för att ge en personcentrerad vård. Patienterna kan ha haft 

diabetes typ 2 under en lång tid och kämpat med ett flertal försök till livsstilsförändring. 

Genom att använda studien kan sjuksköterskan informera, undervisa och motivera individerna 

till en livsstilsförändring. 

 

Förslag till vidare forskning kan vara att undersöka sjuksköterskans roll för individerna vid en 

livsstilsförändring. En kvalitativ studie om hur sjuksköterskan upplever en eller flera 

omvårdnadsåtgärder vid livsstilsförändring hos patienter skulle kunna vara fortsatt forskning 

inom ämnet omvårdnadsvetenskap. Ytterligare förslag till vidare forskning kan vara att 

undersöka hur kost eller fysisk aktivitet inverkar på individer med diabetes typ 2.  

  



 

21 
 

6. Referenslista 

* Artiklar som används i resultatet 

 

* Ahlin, K., & Billhult, A. (2012). Lifestyle changes – a continuous inner struggle for women 

with type 2 diabetes: A qualititative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 

(30), 41–47. doi:10.3109/02813432.2012.654193 

 

American Psychological Association. (2017). Socioeconomic status. Hämtad 11 september, 

2017, från APA, http://www.apa.org/pi/ses/resources/publications/factsheet-wsh.pdf 

 

Antonovksy, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur & Kultur 

 

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The Exercise of Control. New York: W. H Freeman and 

Company. 

 

Beverly, E. A., Ritholz, M.D., Brooks, K.M., Hultgren, B.A., Lee, Y., Abrahamson, M. J., & 

Weinger, K. (2012). A Qualitative Study of Perceived Responsibility and Self-Blame in Type 

2 Diabetes: Reflections of Physicians and Patients. Journal of Genereal Internal Medicine, 

27(9), 1180-1187. doi:10.1007/s11606-012-2070-0 

 

* Bhattacharya, G. (2012). Self-Management of Type 2 Diabetes among African Americans 

in the Arkansas Delta: A Strengths Perspective in Social-cultural Context. Journal of Health 

Care for the Poor and Underserved, 23(1), 161–178.  

 

Brobeck, E., Bergh, H., Odencrants, S., & Hildingh, C. (2014). Lifestyle advice and lifestyle 

change: To what degree does lifestyle advice of healthcare professionals reach the population, 

focusing on gender, age and education?. Scandinavian Journal of Caring Science, 29(1), 118-

125. doi:10.1111/scs.12139 

 

* Carolan, M., Holman, J., & Ferrari, M. (2014). Experiences of diabetes self-management: A 

focus group study among Austrailans with typ 2 diabetes. Journal of Clinical Nursing, (24), 

1011–1023. doi:10.1111/jocn.12724 



 

22 
 

 

Coleen, P.K. (2007). Application of Orem´s Self-care Deficit Theory and Standardized 

Nursing Languages in a Case Study of a Woman With Diabetes. International Journal of 

Nursing Terminologies and Classifications, 18(3), 103–110. 

 

Dammen Mosand, R., & Stubberud, D.-G. (2011). Omvårdnad vid diabetes mellitus. I H. 

Almås., D.-G. Stubberud & R. Grønseth (Red.), Klinisk Omvårdnad 1 (2. Uppl., s. 499–527). 

Stockholm: Liber AB. 

 

Den Braver, N.R., De Vet, E., Duijzer, G., Ter Beek, J., Jansen, S.C., Hiddink, G.J., Feskens, 

E.J.M., & Haveman-Niels, A. (2017). Determinants of lifestyle behavior change to prevent 

type 2 diabetes in high-risk individuals. International Journal of Behavioral Nutrition and 

Physical Activity, 14(78), 1-11. doi:10.1186/s12966-017-0532-9 

 

Denton, M., Prus, S., & Walters, V. (2004). Gender differences in health: A Canadian study 

of the psychosocial, structural and behavioural determinants of health. Social Science and 

Medicine, 58(12), 2585-600. doi:10.1016/j.socscimed.2003.09.008 

 

Florin, J. (2014). Omvårdnadsprocessen. I A. Ehrenberg & L. Wallin (Red.), Omvårdnadens 

grunder: Ansvar och utveckling (2. Uppl., s. 47–77). Lund: Studentlitteratur. 

 

García-Chapa, E. G., Leal-Ugarte, E., Peralta-Leal, V., Durán-González, J., & Meza-

Espinoza, J. P. (2017). Genetic Epidemiology of Type 2 Diabetes in Mexican Mestizos. 

BioMed Research International, 17, 1–10. doi:10.1155/2017/3937893 

 

Hansen, E., Landstad B.J., Hellzén, O., & Svebak, S. (2010). Motivation for lifestyle changes 

to improve health in people with impaired glucose tolerance. Scandinavian Journal of Caring 

Science, 11(25), 484–490. doi:10.1111/j.1471-6712.2010.00853.x 

 

Heltberg, A., Sahl Andersen, J., Kragstrup, J., Siersma, V., Sandholdt, H., & Ellervik, C. 

(2016). Social disparities in diabetes care: A general population study in Denmark. 

Scandinavian Journal of Primary Health Care, 35(1), 54–63. 

doi:10.1080/02813432.2017.1288702 



 

23 
 

 

Jallinoja, P., Absetz, P., Kuronen, R., Nissinen, A., Talja, M., Uutela, A., & Patja, K. (2007). 

The dilemma of patient responsibility for lifestyle change: Perceptions among primary care 

physicians and nurses. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 25, 244-249. 

doi:10.1080/02813430701691778  

 

Jansink, R., Braspenning, J., Van der Weijden, T., Elwyn, G., & Grol, R. (2010). Primary care 

nurses struggle with lifestyle counseling in diabetes care: a qualitative analysis. BMC Family 

Practice, 11(41), 1-7. doi:10.1186/1471-2296-11-41 

 

Langius-Eklöf, A. (2013). Salutogenes och känsla av sammanhang. I B. Klang-Söderkvist 

(Red.), Patientundervisning (s. 85–114). Lund: Studentlitteratur. 

 

* Lin, C.-C., Anderson, R. M., Hagerty, B. M., & Lee, B.-O. (2007). Diabetes self-

management experience: a focus group study of Taiwanese patients with type 2 diabetes. 

Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness in association with Journal of Clinical 

Nursing, 17(5a), 34–42. doi:10.1111/j.13652702.2007.01962.x 

 

* Malpass, A., Andrews, R., & Turner, K. A. (2008). Patients with Type 2 Diabetes 

experiences of making multiple lifestyle changes: A qualitative study. Patient Education and 

Counseling, (74), 258–263. doi:10.1016/j.pec.2008.08.018 

 

* Mathew, R., Gucciardi, E., De Melo, M., & Barata, P. (2012). Self-management 

experiences among men and women with type 2 diabetes mellitus: a qualitative analysis. 

BMC Family Practice, 13(122), 1471–2296. doi:10.1186/1471-2296-13-122 

 

Miettola, J., & Viljanen, A. M. (2014). A salutogenic approach to prevention of metabolic 

syndrome: A mixed methods population study. Scandinavian Journal of Primary Health 

Care, 32, 217-225. doi:10.3109/02813432.2014.982372 

 

  



 

24 
 

* Miller, S. T., & Marolen, K. (2012). Physical Activity-Related Experiences, Counseling 

Expectations, Personal Responsibility, and Altruism among Urban African American Women 

with Type 2 Diabetes. The Diabetes EDUCATOR, 38(2), 229–235. 

doi:10.1177/0145721712437558 

 

Määttä, S., & Öresland, S. (2014). Genusperspektiv i omvårdnad. I F. Friberg & J. Öhlén 

(Red.), Omvårdnadens grunder; Perspektiv och förhållningssätt (s. 323-340). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Ngwenya, N. A., & Ramukumba, T. S. (2017). Prevalence of adolescent obesity at a high 

school in the City of Tshwane. AOSIS, 40(1), 2223–6279. doi:10.4102/curationis.v40i1.1662 

 

Nilsen, V., Bakke, P.S., Rohde, G., & Gallefoss, F. (2014). Is sense of coherence a predictor 

of lifestyle changes in subjects at risk for type 2 diabetes? Public Health, 129(2), 155–161. 

doi:10.1016/j.puhe.2014.12.014 

 

* Oberg, E. B., Bradley, R., Hsu, C., Sherman, K. J., Catz, S., Calabrese, C., & Cherkin, D. C. 

(2012). Patient-Reported Experiences with First-Time Naturopathic care for Type 2 Diabetes. 

PLOS ONE, 7(11), 1-8. doi:10.1371/journal.pone.0048549 

 

* Oftedal, B., Karlsen, B., & Bru, E. (2010). Life values and self-regulation behaviours 

among adults with type 2 diabetes. Journal of Clinical Nursing, (19), 2548–2556. 

doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03243.x 

 

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

 

Pan, X. (2015). Gender Dissimilarity in Type 2 Diabetes Risk Factors: A Chinese Study. 

International Journal of Behavioral Medicine, (22), 614–624. doi:10.1007/s12529-015-9474-

2 

 

Pellmer, K., Wramner, B., & Wramner, H. (2012). Grundläggande folkhälsovetenskap. (3. 

uppl.). Stockholm: Liber AB. 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.puhe.2014.12.014


 

25 
 

* Penckofer, S., Estwing-Ferrans, C., Velsor-Friedrich, B., & Savoy, S. (2007). The 

Psychological Impact of Living With Diabetes: Women’s Day-to-Day Experiences. The 

Diabetes EDUCATOR, 33(4), 680–690. doi:10.1177/0145721707304079 

 

* Rise, M. B., Pellerud, A., Rygg, L. Ø., & Steinsbekk, A. (2013). Making and Maintaining 

Lifestyle Changes after Participating in Group Based Type 2 Diabetes Self- Management 

Educations: A Qualitative Study. PLOS ONE, 8(5), 1-7. doi:10.1371/journal.pone.0064009 

 

Schäfer Elinder, L., Hakimi, S., Lager, A., & Patterson E. (2016). Global region of birth is an 

independent risk factor for type 2 diabetes in Stockholm, Sweden. The European Journal of 

Public Health, 27(3), 447–453. doi:10.1093/eurpub/ckw207 

 

Scott, P.A., (1997). Culture, food, diet and diabetes: the West Indian perspective. Practical 

Diabetes International, 14(7), 209–211. doi:10.1002/pdi.1960140712 

 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: Sveriges 

Riksdag.  

 

Socialstyrelsen. (2009). Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

* Thompson, M. (2014). Occupations, habits, and routines: Perspectives from persons with 

diabetes. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, (21), 153–160. 

doi:10.3109/11038128.2013.851278 

 

Von Bothmer, M. I. K., & Fridlund, B. (2005). Gender differences in health habits and in 

motivation for a healthy lifestyle among Swedish university students. Global Journal of 

Health Science, 7(2), 107-118. doi:10.1111/j.1442-2018.2005.00227.x 

 

Wallengren, C., & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat 

examensarbete. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig Teori och Metod (s. 482–495). Lund: 

Studentlitteratur. 

 



 

26 
 

* Wermeling, M., Thiele-Manjali, U., Koschack, J., Lucius-Hoene, G., & Himmel, W. (2014). 

Type 2 Diabetes patients’ perspectives on lifestyle counselling and weight management in 

general practice: A qualitative study. BioMed Central: The Open Access Publisher, 15(97), 1–

13. doi:10.1186/1471-2296-15-97 

 

World Health Organization. (2017, juli). Diabetes. Hämtad 11 september, 2017, från WHO, 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/ 

 

* Youngson, A., Cole, F., Wilby, H., & Cox, D. (2015). The lived experience of diabetes: 

Conceptualisation using a metaphor. The British Journal of Occupational Therapy, 78(1), 24-

32. doi:10.1177/0308022614561240 

 

* Ågård, A., Ranjbar, V., & Strang, S. (2015). Diabetes in the shadow of daily life: Factors 

that make diabetes a marginal problem. Practical diabetes, 33(2), 49–53. 

 

Österlund-Efraimsson, E. (2013). Motiverande samtal. I B. Klang-Söderkvist (Red.), 

Patientundervisning (s. 209–227). Lund: Studentlitteratur. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/


 

 
 

Bilaga 1 - sökmatris 

 

 

 

Databas Sökord Resultat 

av 

sökningen 

Urval 1 

Titelnivå 

Urval 2 

Abstraktnivå 

Urval 3 

Fulltextnivå 

Urval 4 

 

Cinahl 

2017-08-08 

09:15 

1. (MH ”Life Style 

Changes”) 

2. (MH ”Self Care”) 

3. (MH ”Diabetes 

Mellitus, Type2”) 

4. Experienc* 

5. ”Lifestyle modif*” 

6. Kombinera 1,2,5 med 

(OR)  

7. Kombinera 3,4,6 med 

(AND) 

8. Limits: Peer 

Reviewed, English, 

2007–2017, Age: All 

adult 

8,047 

 

28,263 

43,046 

 

293,525 

1,772 

37,207 

 

276 

 

137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Medline 

2017-08-29 

09:30 

1. (MH "Self Care") 

2. (MH "Diabetes 

Mellitus, Type 2") 

3. ”Lifestyle chang*” 

4. Experienc* 

5. ”Lifestyle modif*” 

6. Kombinera 1,3,5 med 

(OR) 

7. Kombinera 6,2,4 med 

(AND) 

8. Limits: Peer 

Reviewed, English, 

2007–2017, Age: All 

adult 

47,407 

106,928 

 

6,279 

912,568 

5,163 

58,247 

 

459 

 

274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Summa   411 51 20 15 



 

 
 

Bilaga 2 – artikelmatris 1/15 

Författare, artikels titel, tidskrift och 

land. 

Syfte Metod & design. Värdering  Resultat 

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

Lifestyle changes – a continuous, inner 

struggle for women with type 2 

diabetes: a qualititative study. 

Scandinavian Journal of Primary 

Health Care, (30), 41-47. 

doi:10.3109/02813432.2012.654193 

 

Sverige. 

Att beskriva hur 

kvinnor hanterade 

viktiga 

livsstilsförändringar 

med en kronisk 

sjukdom, med 

diabetes som en 

modell.  

Kvalitativ studie med 

deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor med typ 2 diabetes 

som blivit rekommenderade 

livsstilsförändringar pga 

övervikt. 

 

Urvalsförfarande: 

Målinriktat urval; kvinnorna 

var registrerade i en 

diabetesdatabas. 

 

Urval: 

10 kvinnor. Medelåldern var 

65.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Djupintervju. 

 

Analysmetod: 

Data analyserades med 

innehållsanalys. 

Styrkor: 

Triangulering har använts. 

 

Beskrivet i tid hur länge 

intervjuerna varade (40-60min). 

 

Citat har använts. 

 

Datainsamling är beskrivet i tid. 

 

Svagheter: Inget tydligt urval 

med inklusions och 

exklusionskriterier. 

 

Ingen bra beskriven dataanalys. 

 

Ingen information om att en 

intervjuguide ska ha använts.  

 

  

Upplevelsen av att en livsstilsförändring är en 

konstant kamp. 

 

Upplevelsen av att det är svårt att förändra kosten 

då de vill äta samma mat som övriga familjen. 

 

Upplevelsen av att det är svårt att hålla en 

förändrad kost på helger och födelsedagar etc. 

 

Upplevelsen av att familjen kommer i första hand 

och kvinnan i sista hand. 

 

Upplevelsen av att det var omöjligt att utöva fysisk 

aktivitet, fysisk aktivitet förskjuts. 

 

Upplevelse av att känna sig överväldigad av 

måsten gav ingen motivation till en 

livsstilsförändring. 

 

Upplevelsen av att det gjorde detsamma vad det åt 

eller inte. 
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Bhattacharya, G. (2012). 

Self-Management of Type 

2 Diabetes among African 

Americans in the 

Arkansas Delta: A 

Strengths Perspective in 

Social-cultural Context. 

Journal of Health Care 

for the Poor and 

Underserved, 23(1), 161-

178.  

 

USA. 

Att beskriva 

underliggande 

faktorer som 

påverkar främjandet 

av självhantering vid 

Typ 2 diabetes bland 

vuxna 

afroamerikaner 

diagnostiserade med 

Typ 2 diabetes i 

Arkansas Delta. 

 

Kvalitativ studie med deskriptiv 

design.  

 

Inklusionskriterier: 

Patienter över 18 år gamla.   

 

Diagnostiserad typ 2 diabetes minst 6 

månader innan denna studie. 

 

Afroamerikanska personer 

 

Urvalsförfarande: 

Deltagarna rekryterades genom att ha 

sett information från flyers och 

informationsblad i samhället. 

 

Urval: 

31 deltagare varav 15 män och 16 

kvinnor i åldrarna 18-äldre.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Datainsamling skedde med en öppen 

intervju. 

 

Analysmetod: 

Data analyserades med 

innehållsanalys. 

Styrkor:  

Triangulering med hjälp av PI 

 

Urvalet och urvalsförfarandet var 

väl beskrivet men inte varierat. 

 

Beskrivet hur lång tid intervjuerna 

varade (60-90min). 

 

Intervjuguide har använts. 

 

Beskrivet i tid när intervjuerna 

skedde. 

 

Välbeskriven datainsamling och 

dataanalys i text. 

 

Resultatet svarar mot syftet. Kort 

och koncist. 

 

 

Svagheter:  

Det var inte definierat vad PI 

betyder. Vem är PI?  

 

 

Deltagarna upplevde att de inte visste hur de skulle få 

in en livsstilsförändring i deras liv. 

 

Deltagarna upplevde att de inte visste hur de skulle 

klara av att göra flera livsstilsförändringar på en och 

samma gång, ex. ändra kost, mindre portioner och 

mer fysisk aktivitet.  

 

De upplever att maten är starkt kopplat till deras 

kultur. 

 

De upplever att de inte vet hur de ska minska sina 

portioner med mat då de anser sig vara ”stora 

människor” 

 

En kvinna upplevde att hon ville tröstäta när hon 

mådde dåligt. 

 

Männen upplever att för kvinnornas del handlar det 

mycket om att tappa i vikt, att kvinnornas fokus 

ligger där medan männen i denna kultur ska vara 

stora och starka. 

 

Kvinnorna upplever att de lagar mat för familjen, och 

att gå ner i vikt är för de yngre. 

 

Kvinnorna upplever att det inte finns tid för fysisk 

aktivitet då de ägnar mkt tid till familjen. 
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Carolan, M., Holman, J., 

& Ferrari, M. (2014). 

Experiences of diabetes 

self-management: a 

focus group study 

among Australians with 

typ 2 diabetes. Journal 

of Clinical Nursing, 

(24), 1011-1023. 

doi:10.1111/jocn.12724 

 

England. 

Att utforska 

erfarenheter 

och bekymmer 

hos individer 

med typ 2 

diabetes, med 

en låg 

socioekonomisk 

bakgrund.  

Kvalitativ studie med deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier: 

Deltagarna skulle ha diabetes typ 2. 

 

Bo i närheten.  

 

Vara engelskspråkiga och gå på den lokala 

vårdcentralen för sin diabetes vård. 

 

Urvalsförfarande: 

Genom att annonsera ut med planscher och flygblad. 

Sedan kontaktade intresserade individer dem. 

 

Urval: 

22 deltagare. Delades upp i 4 olika fokusgrupper. I 

åldrarna 40–70 år.  10 män, 12 kvinnor. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Datainsamlingen sker via 4 olika fokusgrupper.  

 

Analysmetod: 

Data analyserades med innehållsanalys. 

Styrkor: 

Triangulering har använts. 

 

Externa intervjuare.  

 

Bra och informationsrikt abstrakt. 

Välbeskrivet syfte.  

 

Inspelade intervjuer. 

 

Tydlig dataanalys i punktform. 

 

Resultatdelen var specifik och aktuell 

för syftet. Bra citat. 

 

Svagheter:  

Inte så varierat urval. 

 

Ingen tidslängd på intervjuerna har 

angivits. 

 

Ingen intervjuguide har använts. 

 

Ingen tidpunkt för när intervjuerna har 

skett angivs. 

Deltagarna upplevde livsstilsförändringen 

som fysiskt, psykisk & socialt 

utmanande. 

 

Deltagarna upplever att 

livsstilsförändringen ligger på deras eget 

ansvar och de vet hur det ska ändra sin 

kost men har svårt att finna motivationen. 

 

De upplever att de måste schemalägga 

måltider, förbereda speciell kost vilket tar 

tid och det tar bort matglädjen och de 

upplever att de får mer ”cravings” på 

kolhydrater pga. begränsad kost. 

 

Deltagarna upplevde att familjen var en 

motivation för att fortsätta med kost & 

fysisk aktivitet för att minska risken för 

komplikationer och kunna leva längre. 

 

De upplevde att kulturen påverkar kosten. 

Svårigheter med alternativ till ex. ris? 

 

De upplevde brist på nyttiga alternativ till 

snabbmat. 
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Lin, C.-C., Anderson, R. M., Hagerty, 

B. M., & Lee, B.-O. (2007). Diabetes 

self-management experience: a focus 

group study of Taiwanese patients 

with type 2 diabetes. Journal of 

Nursing and Healthcare of Chronic 

Illness in association with Journal of 

Clinical Nursing, 17(5a), 34-42. 

doi:10.1111/j.13652702.2007.01962.x 

 

Taiwan.  

Att förstå och 

dokumentera 

perspektiven av 

taiwanesiska 

patienter med 

diabetes typ 2 

angående processen 

och strategier för att 

hantera sin kroniska 

sjukdom. 

Kvalitativ metod med deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier: 

Deltagarna skulle vara minst 20 år gamla. Kunna 

kommunicera verbalt på taiwanesiska eller kinesiska. 

 

Haft diagnosen i minst 5 år. Och kunna ge 

medgivande för studien. 

 

Urvalsförfarande: 

deltagarna blev rekryterade ifrån universitetssjukhus i 

två städer i södra Taiwan. 

 

Urval: 

41 deltagare totalt. 19 kvinnor och 22 män. I åldrarna 

42–81 år. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Datainsamling med fokusgrupper som blev inspelade 

och översatta. Semistrukturerade intervjuer 

 

Analysmetod: 

Data analyserades med innehållsanalys. 

Styrkor:  

Triangulering har 

använts. 

 

Inspelade intervjuer. 

 

Intervjuguide har 

använts. 

 

Mycket välbeskriven 

metod.  

 

Datainsamling och 

analysen var beskriven 

tydligt. 

 

Svagheter: 

Inte varierat urval. 

 

Ej beskrivet i tid när 

intervjuerna har ägt 

rum. 

De upplever att de måste ha kontroll 

hela tiden över kosten. De kan inte 

alltid äta vad de vill. 

 

De upplever svårigheter med att 

förändra kosten och kostvanor trots 

att de är medvetna om 

komplikationerna. 

 

De upplevde att det var viktigt med 

stöd från familj och likasinnade för 

att behålla motivationen till 

livsstilsförändring 
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Malpass, A., Andrews, R., & 

Turner, K. A. (2008). Patients 

with Type 2 Diabetes 

experiences of making 

multiple lifestyle changes: A 

qualitative study. Patient 

Education and Counseling, 

(74), 258-263. 

doi:10.1016/j.pec.2008.08.018 

 

England. 

Att utforska patienter 

som nyligen blivit 

diagnostiserade med 

typ 2 diabetes Mellitus 

upplevelser av att göra 

en 

livsstilsförändring(kost) 

eller flera 

livsstilsförändringar 

(kost och fysisk 

aktivitet) för att (1) 

utvärdera om patienter 

upplevde ökningar i 

fysisk aktivitet som ett 

stöd eller hinder i att 

ändra även kosten. (2) 

och om patienter 

upplevde flera 

livsstilsförändringar 

samtidigt som negativt 

eller positivt.  

Kvalitativ metod med deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier: 

Individer i åldrarna 30 till 80 år gamla. 

 

Diagnistiserad de senaste 6 månaderna med 

diabetes typ 2 och deltagit i en pilotstudie. 

 

Urvalsförfarande: 

Deltagarna blev rekryterade ifrån 

pilotstudien. Till pilotstudien blev de 

rekryterade via sin vårdcentral. 

 

Urval: 

30 deltagare. Med variation i ålder, gender 

och bakgrund. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Datainsamlingen gick till med intervjuer 6 

månader och 9 månader efter studien start. 

 

Analysmetod: 

Data analyserades med innehållsanalys. 

Styrkor: 

Triangulering har använts.  

 

Citat har använts. 

 

Intervjuguide har använts. 

 

Beskrivet i tid när 

intervjuerna skedde.  

 

Välbeskriven dataanalys, 

objektivt dataprogram har 

använts. 

 

Lång och specifikt syfte 

men ändå intressant.   

 

Svagheter: Inget varierat 

urval. 

 

 

De flesta upplevde att kombinationen av att 

ändra kosten och fysisk aktivitet fungerar bättre 

än att bara förändra en av sakerna. 

 

De upplevde att kosten påverkade mängden av 

fysisk aktivitet, fysisk aktivitet påverkade också 

kosten antingen genom att det motiverade till att 

fortsätta äta bra eller att kunna unna sig saker då 

och då. Livskvalité. 

 

De upplever att fysisk aktivitet påverkar både 

fysisk och psykisk hälsa till det bättre. 

 

De upplevde att fysisk aktivitet gjorde att de 

blev hungrigare och det var då svårare att hålla 

sig till mindre portioner. 

 

De flesta deltagarna upplevde att det var 

nödvändigt att förändra både kosten och fysisk 

aktivitet, då de annars tyckte att det kändes 

halvdant. 
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Författare, artikels 

titel, tidskrift och land. 

Syfte Metod & design. Värdering  Resultat 

Mathew, R., 

Gucciardi, E., De 

Melo, M., & Barata, P. 

(2012). Self-

management 

experiences among 

men and women with 

type 2 diabetes 

mellitus: a qualitative 

analysis. BMC Family 

Practice, 13(122), 

1471-2296. 

doi:10.1186/1471-

2296-13-122 

 

Kanada. 

Att skapa en 

större förståelse 

för skillnaderna 

i 

självhanteringen 

av diabetes. 

Och identifiera 

specifika behov, 

barriärer och 

utmaningar 

bland män och 

kvinnor som 

lever med 

diabetes typ 2.  

Kvalitativ studie med deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier: 

Deltagarna skulle ha diagnostiserad och självhanterad 

diabetes typ 2.  

 

Besökt diabetes utbildnings centrum (DEC) första 

gången mellan oktober 2002 och december 2003. De 

skulle kunna tala, läsa och skriva engelska.  

 

Exklusionskriterier: graviditet och de som stod på 

dialys.  

 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval; Alla som besökte DEC och 

uppfyllde kriterierna för studien fick veta om studien 

och kunde själva kontakta dem.  

 

Urval: 

35 deltagare. Medelåldern var 57 år. 18 var kvinnor, 17 

män. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Deltagarna delades upp i 5 fokusgrupper och blev 

intervjuade med ostrukturerad intervju. 

 

Analysmetod: 

Data analyserades med innehållsanalys. 

Styrkor: 

Triangulering 

har använts. 

 

Varierat urval.  

 

Inspelade 

intervjuer. 

 

Intervjuguide 

har använts. 

 

Analysprocessen 

väl beskriven. 

 

Bra resultatdel, 

lätt att läsa och 

förstå, relevant 

till syftet. 

 

Svagheter: 

Otydligt och 

brett syfte. 

 

Ej beskrivet 

under vilken 

period 

intervjuerna ägt 

rum.  

Skillnader mellan män och kvinnor hur de upplever kost- och 

livsstilsförändringar i sociala sammanhang.  

 

Män upplever att de i första hand undviker sociala 

sammanhang och berättar sällan för omgivning att de har 

diabetes. Män äter skräpmat i sociala sammanhang. De håller 

sig till dieten/kosten annars. 

 

Deltagarna upplever att okunskap om hur kosten påverkar 

blodsockret. Män förklarar att de anpassar insulinmängd efter 

kost och fysisk aktivitet, män uppmanar till fysisk aktivitet. 

 

Deltagarna upplever det svårt att ändra kosten, svårt att helt 

utesluta vissa saker. 

 

Kvinnor upplever att de är striktare vad gäller att hålla sig till 

en speciell kost, även om läkaren säger att de kan äta lite av 

vissa saker så utesluter de hellre helt. Dock mår de dåligt av 

detta och upplever en känsla av att de saknar att äta vissa saker. 

 

Män upplever att de sällan utesluter mat utan hittar hellre andra 

alternativ ex. mörkt bröd istället för vitt bröd. 

 

Män upplever att deras kvinnor är positiva och stöttar männen i 

livsstilsförändringen, de äter samma typ av mat tillsammans. 

 

Kvinnor upplevde att deras män var omotiverade till att själva 

ändra sin kost för att familjen skulle kunna äta samma mat 

tillsammans. De var inte lika stöttande. Kvinnorna upplevde att 

det var isolerande att äta annan mat än övriga familjen. 
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Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod & design Värdering Resultat 

Miller, S. T., & Marolen, K. 

(2012). Physical Activity-

Related 

Experiences, Counseling 

Expectations, Personal 

Responsibility, and Altruism 

among Urban African American 

Women with Type 2 Diabetes. 

The Diabetes EDUCATOR, 

38(2), 229-235. 

doi:10.1177/0145721712437558 

 

USA. 

Att utforska fysisk 

aktivitetsrelaterade 

Erfarenheter, 

uppfattningar och 

rådgivningsförväntningar 

Bland urbana, 

underaktiva, 

afroamerikanska 

Kvinnor med typ 2-

diabetes. 

 

Kvalitativ studie med deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier: 

Afroamerikanska personer. 

 

Kvinnor mellan 21–50 år gamla. 

 

Diagnostiserad med typ 2 diabetes minst 6 

månader innan denna studie. 

 

Deltagarna ska inte vara fysisk aktiva. 

 

Urvalsförfarande: 

Deltagarna valdes ut med hjälp av en 

sjuksköterska på en akademiskt ansluten 

öppenvårdsklinik. 

 

Urval: 

11 kvinnor deltog i åldrarna 21-50år.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Datainsamling skedde genom öppna frågor i 

fokusgrupper. 

 

Analysmetod: 

Data analyserades med innehållsanalys. 

Styrkor:  

Triangulering har använts. 

 

Urvalet och 

urvalsförfarandet var väl 

beskrivet. Dock ej varierat 

urval. 

 

Intervjuguide har använts. 

 

Välbeskriven 

datainsamling och 

dataanalys i text. 

Citat har använts. 

 

Resultatet svarade mot 

syftet, redovisas både i 

citat och löpande text.  

 

Svagheter: Syftet var 

långt och ospecifikt. 

 

Ej beskrivet i tid när 

intervjuerna har ägt rum. 

De upplever att de är medvetna om 

associationen mellan fysisk aktivitet och 

viktnedgång, de upplever att de prioriterar 

andra saker framför fysisk aktivitet. 

 

De upplever att familj jobb etc. gjorde det 

omöjligt för kvinnorna att utöva 

regelbunden fysisk aktivitet. De upplevde 

också brist på motivation. 

 

En del av deltagarna upplevde att de har 

tiden till träning men saknar motivationen. 

 

De upplevde att om de hade mer tid skulle 

de prioritera fysisk aktivitet. 

De upplevde att det var deras eget ansvar 

att ta tag i och utöva fysisk aktivitet, de var 

medvetna om fördelarna med fysisk 

aktivitet. 

 

De upplevde att familjen var en motivation 

till att utöva fysisk aktivitet. Socialt stöd 

var en viktig faktor för att bli motiverad. 

 

De upplevde att de inte var motiverade att 

göra livsstilsförändringen för sin egen skull 

men om det var en annan person som 

behöver en hjälpande hand med detta skulle 

de stötta och utöva fysisk aktivitet. 
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Författare, Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod & design Värdering Resultat 

Oberg, E. B., Bradley, R., Hsu, 

C., Sherman, K. J., Catz, S., 

Calabrese, C., & Cherkin, D. C. 

(2012). Patient-Reported 

Experiences with First-Time 

Naturopathic care for Type 2 

Diabetes. PLOS ONE, 7(11), 1-8. 

doi:10.1371/journal.pone.0048549 

 

USA. 

Att beskriva 

personers 

upplevelse av 

den första 

erfarenheten 

av 

naturmedicinsk 

vård för deras 

diabetes typ 2 

Kvalitativ studie med deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier: 

Personer med diagnostiserad diabetes typ 2. 

 

Personerna ska inte tidigare haft kontakt med en natur 

medicinsk läkare. 

 

Personerna ska ha ett stabilt HbA1c-värde. 

 

Urvalsförfarande:  

Deltagare som tidigare varit med i en förstudie till denna. 

Deltagarna blev inbjudna att delta antingen i en fokusgrupp 

eller i en telefonintervju. 

 

Urval: 

11 män och 11 kvinnor deltog i åldrarna 50-65år. 

Varav 17 personer deltog i fokusgruppen och 5 personer i 

telefonintervju. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Datainsamling bestod utav en semistrukturerad intervju. 

 

Analysmetod: 

Data analyserades med innehållsanalys. 

Styrkor:  

Varierat urval, redovisas i tabell. 

 

Datainsamling och dataanalys är 

välbeskrivna och utförliga. 

 

I resultatdelen redovisades flera 

relevanta citat från deltagarna. 

 

Resultaten svarar mot syftet. 

 

Triangulering har använts. 

 

Inspelade intervjuer. 

 

Intervjuguide har använts. 

 

Svagheter: 

Syftet var inte klart beskrivet 

som ett syfte i studien är 

ospecifikt.  

 

Ej beskrivet i tid när 

intervjuerna har ägt rum. 

 

En del av deltagarna upplevde 

att de inte visste om att kosten 

påverkar diabetes. 

 

En del deltagare upplevde att de 

inte hade någon aning om att 

stress och sömn även påverkar 

diabetes. 

 

En del av deltagarna upplevde 

att de inte hade någon aning om 

att promenader räknades som 

fysisk aktivitet. 

 

En del deltagare upplevde att 

vetskapen om att en viktnedgång 

kan generera minskad 

insulinmängd motiverade dom 

ytterligare.  
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Författare, artikels titel, 

tidskrift och land. 

Syfte Metod & design Värdering  Resultat 

Oftedal, B., Karlsen, B., 

& Bru, E. (2010). Life 

values and  self-regulation 

behaviours among adults 

with type 2 diabetes. 

Journal of Clinical 

Nursing, (19), 2548-2556. 

doi:10.1111/j.1365-

2702.2010.03243.x 

 

Norge. 

Att identifiera 

livsvärderingar hos 

vuxna med typ 2 

diabetes och 

beskriva deras 

erfarenheter av att 

värderingarna kan 

påverka deras 

självbevarelsedrifts 

beteende. 

Kvalitativ metod med deskriptiv design: 

 

Inklusionskriterier: 

Deltagarna skulle vara mellan 30–65 år, haft 

diagnosen i minst 1 år och tala norska. 

 

Urvalsförfarande: 

Rekryteringar kom ifrån olika källor: Ett 

center för hantering och inlärning och ifrån 

ett lokalt center för patienter med diabetes. 

 

Urval: 

19 Deltagare. 12 män och 7 kvinnor. 

Medelåldern var 51 år.   

 

Datainsamlingsmetod: 

Deltagarna blev indelade i 3 fokusgrupper 

där intervjuer gjordes. 

 

Analysmetod: 

Data analyserades med innehållsanalys.  

 

Styrkor:  

Triangulering har 

använts. 

 

Beskrivet i tid hur 

långa intervjuerna 

var. 

 

Välbeskriven 

analys 

 

Varierat urval. 

 

Citat har använts 

 

Intervjuguide har 

använts. 

 

Datainsamling är 

beskrivet i tid. 

 

Resultatet svarade 

mot syftet, 

välskrivet i text och 

citat.  

 

 

Upplevelse av att vilja kontrollera diabetes genom kosten och 

därigenom slippa medicin. 

 

Upplevelse av välmående uppstod av att gå ner i vikt och utöva 

fysisk aktivitet, upplevelse av att äta nyttigare gav en känsla av 

välmående. 

 

En del upplevde att de hade svårt att motstå sötsaker och 

choklad.  

 

En del upplevde att fysisk aktivitet leder till skador, trötthet och 

kroppsligt obehag, en del upplevde att de undviker fysisk 

aktivitet på grund av negativa kroppsuppfattningar. 

 

Deltagarna upplevde att en negativ självbild bidrog till en 

minskad motivation till att börja med fysisk aktivitet, en god 

relation med vänner och familj var viktigt för motivering till en 

livsstilsförändring. 

 

Upplevelse av att bli mer motiverad om hela familjen 

tillsammans gör en livsstilsförändring och utövar fysisk aktivitet 

tillsammans och äter samma kost. 

 

Upplevelsen av att inte vilja motstå från livets goda vad gäller 

kost, upplevelsen av att inte vilja bli stigmatiserad av samhället. 
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Författare, artikels titel, tidskrift och 

land. 

Syfte Metod & design. Värdering  Resultat 

Penckofer, S., Estwing-Ferrans, C., 

Velsor-Friedrich, B., & Savoy, S. (2007). 

The Psychological Impact of Living With 

Diabetes: Women’s Day-to-Day 

Experiences. The Diabetes EDUCATOR, 

33(4), 680-690. 

doi:10.1177/0145721707304079 

 

USA. 

Att förstå 

känslorna av 

depression, 

ångest och 

ilska upplevda 

av kvinnor med 

typ 2 diabetes 

och känslornas 

påverkan på 

deras 

livskvalité  

Kvalitativ metod med deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier: 

Deltagarna skulle vara kvinnor minst 40 år gamla.  

 

Haft diagnosen i minst 6 månader, och behandlas i 

nuläget för detta. 

 

Urvalsförfarande: 

Brev skickades ut till mer än 100 kvinnor som 

tidigare deltagit i en studie som gjorts av samma 

medicinska center. Samt att flygblad delades ut i 

olika kliniker på samma center. 

 

Urval: 

Totalt 41 deltagare. Medelåldern var 55.6 år.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Deltagarna delades upp i 4 fokusgrupper (2 vita, 2 

african-americans.) Semistrukturerad intervju. 

 

Analysmetod: 

Data analyserades med innehållsanalys. 

Styrkor: 

Triangulering har använts. 

 

Inspelade intervjuer. 

 

Intervjuguide har använts. 

 

Analysprocessen är bra 

beskriven. 

 

Svagheter: 

Inga underrubriker i resultatet, 

det blir tungt att läsa. 

 

Endast kvinnor i urvalet men 

studien syftar endast till 

kvinnor. 

 

Inget datum angivet när 

intervjuerna ägt rum. 

De upplevde att de måste planera 

& strukturera sina liv. 

 

Gemensamma copingstrategier 

som de upplevde som bra var 

ändrad kost, fysisk aktivitet, sömn 

och att ha en känsla av kontroll. 

 

De upplever att de inte får 

tillräckligt med stöd i deras 

livsstilsförändring från både sig 

själv, familj och sjukvård. Detta 

gör att de blir frustrerade. 

 

De upplevde att stress kan leda till 

att den nya kostvanan brys och att 

de äter dåliga saker som också 

leder till känslor av ilska och sorg. 
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Författare, Artikelns titel, tidskrift, 

land 

Syfte Metod & design Värdering Resultat 

Rise, M. B., Pellerud, A., Rygg, L. 

Ø., & Steinsbekk, A. (2013). 

Making and Maintaining Lifestyle 

Changes after Participating in Group 

Based Type 2 Diabetes Self- 

Management Educations: A 

Qualitative Study. PLOS ONE, 8(5), 

1-7. 

doi:10.1371/journal.pone.0064009 

 

Norge. 

Att undersöka hur 

deltagare gör- och 

underhåller 

livsstilsförändringar efter 

att ha deltagit 

I gruppbaserad typ 2 

diabetes 

självhanteringsutbildning. 

Kvalitativ metod med deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier: 

Deltagarna var över 18år och har en diagnostiserad 

diabetes typ 2. 

 

Deltagarna har fått diagnosen för en månad sedan 

upp till för 20 år sedan. 

 

Deltagare som varit med i en diabetesutbildning de 

senaste 12 månaderna exkluderades.  

 

Urvalsförfarande: Deltagare rekryterades från sju 

diabetes-självhanteringsgrupper från två sjukhus. 

 

Urval: 

15 deltagare varav 8 var män och 7 var kvinnor. De 

var i åldrarna 30-79år. 

 

Datainsamlingsmetod:  

Två omgångar av semistrukturerade fokusgrupper 

och individuella semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Data analyserades med innehållsanalys. 

Styrkor:  

Triangulering har 

använts. 

 

Citat har använts. 

 

Intervjuguide har 

använts. 

 

Kort och koncist syfte. 

 

Välbeskriven 

datainsamling och 

dataanalys. 

 

Svagheter: 

Resultat och 

diskussion var under 

samma rubrik  

 

 

Gemensamt för alla var att de 

upplevde att kunskap 

behövdes för att kunna förändra sin 

livsstil. 

 

De upplevde att det var lättare att 

ändra kosten efter information om 

mat. 

 

En del upplevde att de själva bar 

ansvaret för att förändra sin livsstil. 

Och blev då 

motiverade och gjorde denna 

förändring. 

 

Deltagarna upplevde att de behövde 

stöd och hjälp från familjen för att 

kunna vidhålla 

livsstilsförändringen.  

 

När livsstilsförändringen blivit en 

rutin upplevde de att det var lättare 

att följa det nya livet. 
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land. 

Syfte Metod & design. Värdering  Resultat 

Thompson, M. (2014). Occupations, 

habits, and routines: perspectives 

from persons with diabetes. 

Scandinavian Journal of 

Occupational Therapy, (21), 153–

160. 

doi:10.3109/11038128.2013.851278 

 

USA. 

Att 

undersöka 

och 

beskriva 

hur 

personer 

med 

diabetes 

upplever 

vårdgivarna 

relaterat till 

deras 

hantering 

av sin 

diabetes. 

Kvalitativ metod med deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier: 

Diagnostiserad diabetes typ 2. 

 

Caucasian americans. 

 

Kunskap om att hantera en videokamera, kunskap 

att hantera sin egen diabetesvård. 

 

Över 18 år.  

 

Urvalsförfarande: 

Deltagarna blev rekryterade av forskningsteamet 

utifrån bekvämlighet. 

 

Urval: 

5 män och 3 kvinnor. Från åldrarna 36–78 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju. 

 

Analysmetod: 

Data analyserades med innehållsanalys. 

Styrkor:  

Triangulering har använts med 

kollegor. 

 

Varierat urval. 

 

Inspelade intervjuer. 

 

Intervjuguide har använts.   

 

Tydlig metod med bra beskrivning 

av urval, datainsamling och analys. 

 

 

Svagheter: 

Resultatet var tungt att läsa, citat 

löpande i texten. 

 

 

Inget datum för när intervjuerna har 

ägt rum finns angivet. 

De upplever att den största 

förändringen är kosten, men även 

fysisk aktivitet då de upplever att 

fysisk aktivitet 

har bra påverkan på 

blodsockret. 

 

De upplever att de måste ge 

upp vissa saker helt och hållet medan 

andra saker finns i 

bättre substitut. Ex. olika 

typer av pasta. 

 

De upplevde att det var lättare att äta 

samma 

sak ofta då det var en väl beprövad 

metod. 

 

De upplever att de måste äta i måttlig 

mängd. 

 

De upplevde att livsstilsförändringen 

med 

kost & fysisk aktivitet blev till rutiner, 

när rutinerna bryts uppstår stress och 

det blev svårare att hålla sig till kosten. 
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Syfte Metod & design Värdering Resultat 

Wermeling, M., Thiele-Manjali, 

U., Koschack, J., Lucius-Hoene, 

G., & Himmel, W. (2014).Type 

2 Diabetes patients’ perspectives 

on lifestyle counselling and 

weight management in general 

practice: A qualitative study. 

BioMed Central: The Open 

Access Publisher, 15(97), 1-13. 

doi:10.1186/1471-2296-15-97 

 

Tyskland. 

Att undersöka erfarenheten 

hos patienter med typ 2 

diabetes med 

livsstilsrådgivning från 

läkare och utforska hur 

patienternas preferenser 

avseende rådgivning är i 

sammanhang av 

självhantering och bredare 

kulturella aspekter av kost. 

 

Kvalitativ metod med deskriptiv 

design. 

 

Inklusionskriterier: 

Vuxna patienter med diabetes typ 2. 

 

Personer med allvarlig kognitiv 

funktionsnedsättning exkluderades 

 

Urvalsförfarande: 

Deltagarna valdes slumpmässigt ut 

från  vårdcentraler i Tyskland och från 

självhjälpsgrupper. 

 

Urval: 

35 deltagare varav 19 män och 16 

kvinnor i åldrarna 35-77år.  

 

Datainsamlingsmetod: 

semistrukturerad intervju. 

 

Analysmetod: 

Data analyserades med 

innehållsanalys. 

Styrkor:  

Triangulering har använts. 

 

Varierat urval. 

 

Citat har använts. 

 

Extern intervjuare. 

 

Intervjuguide har använts. 

 

Dataanalysen var tydligt beskriven. 

 

Svagheter: 

Syftet var långt och ospecifikt. 

 

Metoden var slarvigt beskriven.  

 

 

Deltagarna upplevde att 

de var medvetna om 

sambandet mellan 

övervikt och kost, detta 

gjorde att de kände skuld 

& skam. 

 

 

Deltagarna upplevde att 

den kulturella identiteten 

försvinner vid en 

förändring av kosten, det 

sociala sambandet 

försvinner. 
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Syfte Metod & design Värdering Resultat 

Youngson, A., Cole, F., Wilby, H., & 

Cox, D. (2015). The lived experience 

of diabetes: Conceptualisation using 

a metaphor. The British Journal of 

Occupational Therapy, 78(1), 24-32. 

doi:10.1177/0308022614561240 

 

England. 

Att göra en 

preliminär 

undersökning av 

patienters 

erfarenhet av att 

leva med 

diabetes. 

Kvalitativ metod med deskriptiv 

design. 

 

Inklusionskriterier: 

Deltagarna var över 18år. 

 

Deltagarna har diabetes, ej specifikt 

diabetes typ 2. 

 

Deltagarna ska inte ha andra 

samexisterande sjukdomar. 

 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval. 

 

Urval: 

7 deltagare varav 4 var män och 3 var 

kvinnor i åldrarna 23-64år. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer.  

 

Analysmetod: 

Data analyserades med 

innehållsanalys. 

Styrkor:  

Triangulering har använts. 

 

Varierat men litet urval. 

 

Tydlig dataanalysprocess. 

 

Resultatet var bra och svarade mot 

syftet. 

 

Välformulerade citat.  

 

 

Svagheter: 

Metoden är inte uppdelad i olika 

rubriker och upplevs som rörig.  

 

Ingen intervjuguide har använts. 

 

Inte angivet i tid när intervjuerna 

ägt rum. 

 

Deltagarna upplevde svårigheter med att finna 

en balans i livet med mat och stress. 

 

Deltagarna upplevde inte att de hade stöd från 

familj och samhälle gällande kosten. 

 

De upplevde att fysisk aktivitet påverkades av 

tillgänglighet och avstånd till 

träningsanläggningar. 

 

En deltagare upplevde att det var mycket jobb 

med kosten för att hålla diabetes i schack och 

märkte ingen direkt skillnad och blev 

omotiverad. 

 

Deltagarna upplever att om de är psykiskt 

motiverade är det lättare att upprätthålla en 

bättre livsstilsförändring.  

 

Deltagarna upplever gemensamt att 

motivationen är en central del för att lyckas 

med en livsstilsförändring.  

 

De upplever att kulturen påverkar val av 

livsstil och kost. 

 

De upplever att miljön, självbilden och 

individuella faktorer påverkar förmågan att 

kunna ändra livsstil. 
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Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod & design Värdering Resultat 

Ågård, A., Ranjbar, 

V., & Strang, S. 

(2015). Diabetes in 

the shadow of daily 

life: Factors that 

make diabetes a 

marginal problem. 

Practical diabetes, 

33(2), 49-53. 

 

Sverige. 

Att identifiera 

faktorer som 

påverkar 

patienters 

villighet och 

förmåga att 

ansluta sig till 

ordinerad 

medicin, att 

rekommendera 

livsstilsval och 

att tillägna sig 

en djupare 

förståelse för 

sättet 

faktorerna 

influensernas 

av 

efterlevnaden 

Inklusionskriterier: 

Patienter över 18 år gamla.  Diagnostiserad typ 

2 diabetes. Utan någon historia av psykiatrisk 

sjukdom. 

 

Urvalsförfarande: 

Deltagarna valdes ut från en vårdcentral i 

Västra Sverige. Området hade ett högt 

invandrarantal och en generell låg 

socioekonomi. 

 

Urval: 

24 deltagare varav 15 män och 9 kvinnor i 

åldrarna 18-80år.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Datainsamling skedde med en öppen intervju 

och i vissa fall med en tolk. 

 

Analysmetod: 

Data analyserades med innehållsanalys. 

Styrkor:  

Varierat urval och 

urvalsförfarandet var väl 

beskrivet. 

 

Välbeskriven datainsamling och 

dataanalys i text och tabeller. 

 

Resultatet var väldefinierat och 

specifikt för syftet. 

 

Verifierbarhet då studien har 

triangulering och citat. 

 

Intervjuguide har använts och det 

är beskrivet i tid när intervjuerna 

ägde rum 

 

Svagheter: 

Syftet var långt och ospecifikt. 

 

 

En deltagare upplevde det omöjligt att försöka minska 

i vikt och ändra matvanor då hans/hennes släkt också 

var överviktiga. 

 

Deltagare upplevde att de inte fick stöd från samhället 

för att klara av att göra en livsstilsförändring. 

 

En del deltagarna hade haft kontakt med en dietist men 

var ovilliga att ge upp det goda i livet och upplevde 

den nya kosten som tråkig och komplicerad. 

 

Deltagarna upplevde att de inte ville implementera 

fysisk aktivitet i vardagen på grund av olika 

anledningar. 


