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Sammanfattning 
 
 
Bakgrund: Diabetes typ 2 är ett globalt växande hälsoproblem och antalet 
diagnostiserade fortsätter att öka. Sjukdomen kräver ett stort engagemang från 
personen på grund av de nya livsstilsförändringarna. Egenvården är därför en 
betydelsefull del för att kunna hantera sjukdomen. Förutsättningen för en fungerande 
egenvård är att personen är välinformerad samt upplever stöd från sin familj och 
omgivning. Hälso- och sjukvården har en betydelsefull roll i att informera, motivera 
och stödja personen i livsstilsförändringarna. 
Syfte: Var att beskriva personers upplevelse av egenvårdsmöjligheter vid diabetes typ 
2.  
Metod: En litteraturstudie baserad på 14 kvalitativa vetenskapliga artiklar som 
analyserades utifrån Fribergs femstegsmodell. Ordet personer syftar på personer med 
diabetes typ 2.  
Resultat: Egenvårdshanteringen upplevdes som svår. Mat- och samhällskulturen 
sågs som ett hinder för att genomföra livsstilsförändringarna på grund av rädslan att 
hamna i utanförskap.  Stöd söktes från familj, religion eller samhället för att kunna 
hantera sjukdomen.  
Slutsats: Personen med diabetes typ 2 bär ansvaret att genomföra 
livsstilsförändringar. Motivationsfaktorer behövs för att personen ska kunna 
genomföra förändringarna.  
 
Nyckelord: Diabetes typ 2, egenvård, person, upplevelse  



 

To live with diabetes type 2  
- People's experiences of self-care 
- A litterature review  
 
Summary 
 
Background: Diabetes type 2 is a globally growing health problem and the number 
of diagnosed patients continues to increase. The disease requires a great commitment 
from the person because of the new lifestyle changes. Self-care is therefore an 
important part of managing the disease. The prerequisite for effective self-care is that 
the person is well-informed and experiences support from the family and environment. 
Healthcare plays an important role in informing, motivating and supporting the person 
in lifestyle changes. 
Aim: Was to describe people's experience of self-care options in type 2 diabetes.  
Method: A literature study based on 14 qualitative scientific articles analyzed based 
on Friberg's five-step model. The word people refers to people with type 2 diabetes. 
Result: Self-care was considered as difficult. The food and society culture was seen as 
an obstacle to implementing lifestyle changes due to the fear of being excluded. 
Support was sought from family, religion or society to manage the disease. 
Conclusion: The person with diabetes type 2 holds the responsibility of making 
lifestyle changes. Motivation factors are needed for the person to be able to implement 
the changes. 
 
 
Keywords: Diabetes type 2, self-care, person, experience 
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Inledning 
Diabetes typ 2 är ett växande hälsoproblem över hela världen (World 
Health Organization, 2016). Det är ett dagligt problem där personer med diabetes typ 
2 måste ha förståelse om riskfaktorer, förebyggande åtgärder och behandling. De 
behöver även veta vilka egenvårdsmöjligheter som finns, livsstilsförändringar som bör 
göras och vilka komplikationer som kan uppkomma (Socialstyrelsen, 2017a; 
Diabetesförbundet, 2016a). Sjuksköterskans uppgift är att ge stöd, information och 
rätt behandling för att öka kunskapen om sjukdomen. Därav behöver 
personerna kontinuerlig kontakt med sjukvården (Diabetesförbundet, 2016b). Genom 
denna litteraturöversikt beskrivs personers upplevelser av egenvårdsmöjligheter vid 
diabetes typ 2. Litteraturöversikten kan även härleda till en djupare förståelse för hur 
sjuksköterskan skall bemöta och ge stöd.  
 

Bakgrund 
Diabetes globalt 
Diabetes finns både som typ 1 och typ 2 och är ett globalt växande hälsoproblem (World 
Health Organization, 2016; Youngson, Cole, Wilby & Cox, 2015). Insjuknandet av 
diabetes typ 1 och typ 2 förutsågs öka till 366 miljoner i världen år 2030, vilket är en 
siffra som redan hade passerats år 2014 då 422 miljoner hade diagnosen (Rowley, 
Bezold, Arikan, Byrne, & Krohe, 2017; World Health Organization, 2016). Enligt Cho 
et al. (2018) kommer 693 miljoner människor i världen att leva med diabetes år 2045 
i åldrarna 18-99 år. Det ses framför allt en tillväxt av diabetes typ 2 eftersom 90-95 % 
av de personer som har diabetes har typ 2 (World Health Organization, 2016; National 
Diabetes Statistics Report, 2017). 
 
Diabetes typ 2 
Vid diabetes typ 2 har kroppens insulinproduktion försämrats men inte helt upphört. 
Kroppens celler har fått en nedsatt förmåga att ta tillvara på det insulin som finns, 
vilket innebär att kroppen inte klarar av att producera tillräckligt med insulin för att 
hålla blodsockret på en jämn nivå (Diabetesförbundet, 2017b). Övervikt och fetma är 
bidragande faktorer till diagnosen samt hög ålder då äldre personer har större risk att 
insjukna. Det är angeläget att arbeta med de riskfaktorer som ligger till grund för 
sjukdomen som en första behandling. Personerna måste ändra sina levnadsvanor till 
exempel genom att sluta röka, öka sin fysiska aktivitet samt ändra sina kostrutiner 
genom att äta mer varierad- näringsrik kost samt göra bra val av livsmedel vid inköp 
(Socialstyrelsen, 2017a; Rowley et al., 2017; Diabetsförbundet, 2017b; Ucpunar et al., 
2018; Diabetesförbundet, 2017e). Utöver livsstilsförändringar kan även diabetes typ 2 
behandlas med tabletter eller insulininjektioner (Diabetesförbundet, 2017b). 
Symtomen kommer oftast smygande och uttrycker sig i stora urinmängder, trötthet 
och ökad törst (Coffman, Norton & Beene, 2012) på grund av det finns det personer 
som går med en odiagnostiserad diabetes typ 2 (Rowley et. al. 2017).  

Diabetes typ 2 kan leda till ett flertal komplikationer till exempel: nervskador, 
njurskador, hjärt- och kärlsjukdomar och förändringar i ögonbotten (Rowley et al., 
2017; Mattila & Boer, 2010; Cho et al., 2018). Komplikationer kan medföra lidande, 
långtidssjukskrivningar samt ökat behov av hälso- och sjukvården (Rowley et al., 2017; 
Socialstyrelsen, 2017a; Mattila & Boer, 2010), vilket bidrar till ökade 
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samhällskostnader (Rowley et al., 2017). Enligt Socialstyrelsen (2017a) behöver 
uppkomsten av diabetes typ 2 förebyggas för att förhindra komplikationer. 
 
Sjuksköterskans roll i omvårdnaden 
De grundläggande ansvarsområden hos sjuksköterskan enligt ICN:s etiska kod är att: 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Swenurse, 
2017a). Få tillträde till hälso- och sjukvården när det behövs, samt att vården de får ges 
av sjuksköterska eller personal med kompetens inom diabetes typ 2, har visat sig vara 
värdefullt hos patienterna eftersom det bidrar till en ökad känsla av delaktighet i 
omvårdnaden  (Gatlin, Serafica & Johnson, 2017; Edwall, Hellström, Öhrn, & 
Danielson, 2008; Socialstyrelsen, 2017a). Enligt kompetensbeskrivningen för 
sjuksköterskor skall det finnas garantier att den legitimerade sjuksköterskan har den 
kompetens som behövs för att kunna bemöta patienters behov, samt kunna styra och 
förbättra omvårdnaden (Swenurse, 2017b). Flertalet sjuksköterskor uppger motsatsen, 
att de inte har tillräckligt med kunskap om diabetes och att de känner sig obekväma att 
ge instruktioner om diabeteshanteringen (Modic et al., 2014). Brist på kunskap leder 
till en osäkerhet bland sjuksköterskorna vilket resulterar till försämrad kvalitet på 
diabetesvården. Behov av utbildning och stöd från andra professioner som till exempel 
läkare och diabetessjuksköterska ansågs viktigt för att kunna öka kunskapen hos 
sjuksköterskor om personer med diabetes typ 2 (Graue, Dunning, Hausken & Rokne 
2013).   
 
Enligt Socialstyrelsen (2017a) och forskarna Rowley et al. (2017) finns det otillräckliga 
insatser i hälso- och sjukvården vid förebyggande av riskfaktorer inom diabetesvården 
på grund av ekonomiska hinder. Förebyggande av riskfaktorer är exempelvis 
stödjandet av rökstopp och fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2017a; Rowley et. al., 
2917). Livsstilsförändringarna och informationen från hälso- och sjukvården visar sig 
vara lika resultatrik som läkemedelsbehandlingen (Gillies et. al., 2007; Carolan-Olah 
& Cassar, 2017). 
 
Sjuksköterskans uppgift är att ge en individanpassad och respektfull omvårdnad 
utefter personens med diabetes typ 2 egna förutsättningar och behov, exempelvis 
genom undervisning eller erbjuda patientutbildningar. Personen ska även få 
möjligheten att vara delaktig i omvårdnaden genom kontinuerlig kontakt med hälso- 
och sjukvården. Målet är att öka personens kunskap om sin diabetes typ 2, vilket ökar 
deras kontroll över riskfaktorerna samt ger möjligheten till en god hantering av deras 
egenvård (Socialstyrelsen, 2015). Sjuksköterskor upplever svårigheter att bedriva en 
god vård och motivera patienter med diabetes typ 2 till att göra livsstilsförändringar 
om de har en låg följsamhet till sin behandling (Hörnsten, Lindahl, Persson & 
Edvardsson, 2014). Enligt Boyle, Saunders och Drury (2016) har sjuksköterskan en 
betydelsefull roll när det gäller att skapa motivation till egenvård bland 
diabetespatienter.  
 
Utbildning som förutsättning för egenvård 
För att klara av egenvården behöver personer med diabetes typ 2 känna att de klarar 
av att vara självständiga. De kan uppleva en kris och känna att självständigheten börjar 
försvinna då kontinuerliga sjukvårdsbehandlingar anses vara påfrestande 
(Socialstyrelsen, 2017a). I ett flertal länder har diabetesvården strävan att jobba i team 
där allmänsjuksköterskor, diabetessjuksköterska, läkare, dietister, fotvårdsterapeuter, 
fysioterapeuter samt kuratorer ingår (Diabetesförbundet, 2016b; Macdonald et al., 
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2013). Teamet i diabetesvården sätter tillsammans med patienten upp gemensamma 
mål samt gör en behandlingsplan utefter patientens hälsa, välbefinnande och 
komplikationsrisker. Det är av vikt att patienten är insatt i sin behandling och att 
patienten tar ett stort ansvar, för att behandlingen skall kunna ge ett positivt resultat 
(Edwall et. al., 2008; Rowley et al., 2017; Diabetesförbundet, 2016b). 
Patientutbildning i egenvård är av betydelse för personer med diabetes typ 2 för att ge 
en ökad förutsättning för en fungerande egenvård (Ljung, Olsson, Rask & Lindahl, 
2013). Utbildningen genomförs antingen individuellt eller i grupp och ger en ökad 
kontroll över sjukdomens riskfaktorer. Har personen med diabetes typ 2 en annan 
kulturell bakgrund skall hälso- och sjukvården anpassa utbildningen i den mån det går 
och ge möjligheter till information som är översatt till personens modersmål samt om 
behövligt ta hjälp av en tolk (Socialstyrelsen, 2017a; Ljung, Olsson, Rask & Lindahl, 
2013). Grupputbildning i självhantering inom diabetes typ 2 gör att patienterna blir 
mer medvetna om vad diabetes typ 2 är samt att de måste ta sjukdomen på allvar. 
Utbildningen bidrar även till utveckling för personerna när den handleds av kompetent 
personal (Thompson, Meeuwisse, Dahlke, & Drummond, 2014).  
 
Personer med diabetes typ 2  har en centrerad roll i sin egen behandling (Oftedal, 
Karlsen & Bru, 2010). Möjligheten till delaktighet, ge direktiv och utforma sin egen 
hälso- och sjukvård är något som ingår i patientlagen (SFS 2014:821). Det är väsentligt 
med en ömsesidig dialog mellan sjuksköterska och personen om behandlingen samt 
att hälso- och sjukvården bidrar med utbildning om medicinbehandling och 
livsstilsförändringar (Oftedal et. al., 2010; Socialstyrelsen, 2017a).  
 
Egenvård vid diabetes typ 2  
Egenvård innebär att personen tar hand om sin vård på egen hand eller med hjälp från 
anhörig eller assistent. Egenvården bidrar till att personen kan leva sitt eget liv utan 
att ha ständiga kontakter med hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2017b). Det 
krävs ett ansvar av personen att egenvården sköts för att undvika uppkomsten av 
komplikationer. Uppstår komplikationer behöver personen med diabetes typ 2 oftast 
inneliggande vård från hälso- och sjukvården, vilket leder till att personens följsamhet 
till egenvården bli lidande under sjukvårdsvistelsen (Socialstyrelsen 2015; Funnell, 
2012).   
 
Förutom att ha kunskap om hur livsstilsfaktorerna påverkar kroppen och dess 
konsekvenser är det viktigt att personen har kontroll över sitt blodsockervärde, vilket 
medför en bättre hantering av egenvården (Whitmore, 2012; Bostock-Cox, 2017). 
Förändring av levnadsvanor som kost, motion och minskad stress kan sänka 
blodsockervärdet och öka kroppens känslighet för insulin (Geria & Beitz, 2018). För 
personer med diabetes typ 2 kan blodsockervärdet variera vilket anses som en 
belastning och kan framkalla stress på grund av rädsla för komplikationer 
(Rosenbek Minet, Lønvig, Henriksen, & Wagner, 2011).  
 
Enligt Akman & Olgun (2016) och Rosenbek Minet et al. (2011) har flertalet personer 
med diabetes typ 2 bristande kunskaper kring sin sjukdom, vilket kan medföra en 
försämrad egenvård. På grund av bristande kunskaper kring diabetes typ 2 beskriver 
Oftedal (2014) att det finns ett ökat behov av stöd från hälso- och sjukvården.  
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Känsla av sammanhang   
Antonovsky, studerade hälsans ursprung och grundade den salutogena 
modellen KASAM - känsla av sammanhang. Modellen söker svar på vad som 
kännetecknar hälsa och hur människor hanterar olika livssituationer då de till exempel 
insjuknat i en sjukdom. KASAM utgår från ett salutogent perspektiv vilket syftar på att 
förbättra människors välbefinnande och hälsa. Livssituationen och synen på sig 
själv påverkar i vilken grad en person kan hantera svåra situationer (Antonovsky, 
2005).   
  
Ordet KASAM har tre centrala begrepp och de skapar en känsla av sammanhang. De 
är, begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Ordet begriplighet syftar på 
personens egna uppfattning och upplevelser på omvärlden och händelser som drabbar 
den själv. Hanterbarhet innebär i vilken grad en person känner att den kan hantera en 
händelse eller stimuli utifrån personliga resurser. Meningsfullhet anses vara det mest 
betydelsefulla begreppet och handlar om personens känsla av motivation och 
engagemang i olika händelser. Personen kan även känna en meningslöshet i 
situationen. De tre begreppen i KASAM är sammanflätade till en helhet. En högre 
känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, ger en högre KASAM vilket 
medför att det blir lättare för personen att klara av utmaningar i livet. En låg KASAM 
leder oftast till missnöje och att livet inte känns betydelsefullt (Antonovsky, 2005).   
  
En hög känsla av sammanhang, KASAM, har enligt studier visat sig ha positiva effekter 
på patienters uppskattade hälsa och egenvård. Personer som inte oroar sig för sin hälsa 
och som känner en hög känsla av sammanhang har enligt Sandén-Eriksson (2000) 
samt Nilsen, Bakke, Rohde och Gallefoss (2015) en bättre förmåga att hantera sin 
diabetes,  jämfört med de personer som inte accepterar sin livssituation. Personerna 
uppskattar även sitt psykologiska välbefinnande till det bättre och har lättare att följa 
ordinationer och rekommendationer. Det visar sig att de har en större kontroll över sin 
hälsa och hur de kan påverka den (Cohen & Kanter, 2004). Personer med en låg känsla 
av sammanhang behöver oftast ett större stöd från hälso- och sjukvården för att kunna 
skapa sig ett känslomässigt accepterande och en kontroll över sin sjukdom (Sandén-
Eriksson, 2000). 
 

Syfte 
Syftet var att beskriva personers upplevelse av egenvårdsmöjligheter vid diabetes typ 
2. 
 

Material och metod 

Design 
Arbetet genomfördes som en litteraturöversikt. I litteraturöversikt samlas data in från 
tidigare befintlig forskning inom det valda ämnet och ger en översikt över vad som 
tidigare studerats (Friberg, 2017). Kvalitativa artiklar har studerats eftersom syftet var 
att beskriva personers upplevelse av egenvårdsmöjligheter vid diabetes typ 2. 
Litteraturöversikten genomfördes utifrån en induktiv ansats vilket innebar att 
litteraturöverikten inte utgick från en teori utan kan generera en ny teori (Henricson 
& Billhult, 2017).  
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Urval och datainsamling 
Arbetet utgick från Fribergs (2017) metod om att skriva en 
litteraturöversikt.  Problemområdet avgränsades efter en gemensam diskussion 
författarna emellan, och därefter skapades ett syfte. Syftet skrevs ner på ett papper och 
ord som syftet var uppbyggt utav sorterades ut. Sökord och sökteman valdes ut 
tillsammans utefter syftet där specifika huvudord hittades. Hjälp togs sedan från 
bibliotekarien för att skapa en relevant söksträng av de sökord och sökteman som hade 
valts ut. Söksträngen användes som vägledning och 
avgränsning inför litteratursökningen för att finna artiklar inom det valda området, se 
bilaga 1. Det skedde en kritisk granskning av artiklarnas titlar och 
deras sammanfattning genom att kontrollera om de var relaterade till syftet. Artiklar 
med relevant titel och sammanfattning gick vidare till kvalitétsgranskningen.  
 
Kvalitetsgranskning utfördes på 40 respektive 28 stycken artiklar. Enligt Friberg 
(2017)  utförs kvalitetsgranskning för att få en helhetsbedömning på kvalitén. Ett 
kvalitetsgranskningsprotokoll för kvalitativ metod utformat av Hälsohögskolan i 
Jönköping användes, se bilaga 3. För att artiklarna skulle bli godkända till resultatet 
var de tvungna att uppnå 4/4 poäng på del 1 och 6/8 poäng på del 2. 12 av 14 artiklar 
upptäcktes vara av hög kvalitet vilket motsvarade minst 7/8 poäng på del två, och två 
artiklar var av medelkvalitet då de uppfyllde minst 6/8 poäng.  
 
Inklusion- och exklusionskriterier skapades. Inklusionskriterierna för sökningen av 
artiklar var att de skulle handla om personer med diabetes typ 2 och deras upplevelse 
av egenvårdsmöjligheterna. Artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska, publicerats från år 2008-2018, vara vetenskapligt granskade (peer review), 
ha en kvalitativ ansats, vara etiskt granskade, samt utgå från personer som var 18 år 
och äldre, både män och kvinnor från olika samhällskulturer och 
samhällsklasser. Studier från olika delar av världen användes och majoriteten av 
artiklarna hade ursprung från USA (n=7). Resterande var representativt från 
Storbritannien (n=3), Kanada (n=2), Norge (n=1) och Kina (n=1), se bilaga 2. 
Exklusionskriterierna var artiklar med deltagare yngre än 18 år, reviewartiklar, 
anhörigperspektivet, graviditetsdiabetes, diabetes typ 1, om de inte var etiskt 
granskade och kvantitativa artiklar.  
 
Sökningen gjordes i databaserna Cinahl och Medline. Cinahl är en databas inriktad på 
omvårdnad (Karlsson, 2017). Medline är inriktad på hälso- och sjukvård utifrån ett 
biomedicinskt perspektiv (EBSCO, 2018). Till en början gjordes en sökning i de valda 
databaserna för varje sökord på engelska för att skapa en förståelse om hur många 
artiklar det fanns inom det valda sökordet. Den första sökningen begränsades på fem 
år, 2013-2018, och den andra på tio år, 2008-2018, för att uppnå antalet artiklar till 
dataanalysen. Synonymer utformades för att öka antalet sökträffar, se bilaga 1. För att 
kombinera och få en bredare sökträff på antalet artiklar användes den booleska 
söktekniken AND samt ämnesorden “MH” och “MM”, vilket betyder att ordet kan 
användas i flera sammanhang än de som efterfrågats. För att få träffar på alla olika 
böjningsformer som fanns av ordet användes även trunkering “*” (Östlundh, 2017), se 
bilaga 1.  
 
Sökorden var; Diabetes mellitus type 2, self-care, patient*, experience*, perception*, 
attitude*, view*, feeling*, opinion*, reflection*, belief*, qualitative research, 
qualitative study, qualitative methods, interview 
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Dataanalys 
Analysen av 14 artiklar gjordes utifrån fem steg enligt Fribergs (2017) modell. De valda 
artiklarna lästes och sammanfattades individuellt för att skapa en enskild uppfattning 
av resultatet. Det gjordes genom att skapa meningsbyggnader som svarade på studiens 
syfte. De enskilda sammanfattningarna presenterades sedan var för sig och 
analyserades därefter tillsammans genom att skriva ner den gemensamma tolkningen, 
vilket i sin tur gjorde att resultatet blev mer överskådligt. Likheter och olikheter 
diskuterades i artiklarnas resultat, och sedan sorterades teman ut. Teman som svarade 
på syftet markerades med olika färger i texten för att skapa en tydlig överblick av 
artiklarna, sedan utformades en artikelmatris, se bilaga 2. I det sista steget skapades 
huvudteman respektive subteman utefter de slutsatser som dragits utifrån artiklarnas 
analys, se bilaga 1 (Friberg, 2017).  
 
Etiska överväganden 
Etik handlar om att visa respekt för människors värde och rättigheter. I 
forskningsstudier är det krav på att det ska finnas ett informerat samtycke samt 
en konfidentialitet där deltagarna får vara anonyma. På så sätt skyddas 
personerna som deltar i studien från att användas på ett obefogat sätt och utsättas för 
fara (Sandman & Kjellström, 2013).  
 
Vid en litteraturöversikt behövs inget etiskt godkännande, men de etiska frågorna ska 
uppmärksammas och dess syfte ska motiveras (Kjellström, 2012). Artiklar som 
inkluderas i studien hade givits tillstånd av etisk nämnd eller utstått etiska 
överväganden (Forsberg & Wengström, 2008). För att inkludera de artiklar som 
saknade etiskt tillstånd eller etiska överväganden gjordes en granskning över 
tidskriften, det kontrollerades om de endast godkänt artiklar som inkluderat etisk 
hänsyn (Mårtensson & Fridlund, 2017). Enligt svensk lagstiftning måste all forskning 
som avser människor genomgå en etikprövning, med syfte att skydda 
och respektera den enskilda personens värde och integritet (SFS 2003:460).  
 
Det skedde inte en etisk prövning i litteraturöversikten däremot valdes enbart etiskt 
granskade artiklar ut (Källström, 2017). Tidigare erfarenheter och bemötande av 
personer med diabetes typ 2 hade skapat en förförståelse för hur personerna med 
diabetes typ 2 upplever sin egenvård. Förförståelse syftar till den kunskap och de 
värderingar som författarna tidigare besitter om ämnet som studeras (Priebe & 
Landström, 2017). Litteraturöversikten skrevs med ett öppet synsätt där förförståelsen 
inte förändrade artiklarnas resultat. 
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Resultat 
Resultatet är en sammanställning av 14 vetenskapliga artiklar av kvalitativ ansats som 
svarar på syftet att beskriva personers upplevelse av egenvårdsmöjligheter vid 
diabetes typ 2. Huvudtema och subtema har identifierats utifrån resultatet, se tabell 1. 
Det första huvudtemat blev Personers upplevelse av egenansvar med subtema; 
anpassa kosten till matkulturen, fysisk aktivitet som en del i vardagen, brist på 
struktur i vardagen och behov av stöd från omgivningen. Det andra huvudtemat blev 
Upplevelsen av hälso- och sjukvårdens betydelse av egenvård med subtema; 
utbildning och kunskapens betydelse och behov av stöd från hälso- och sjukvården.  
 
Tabell 1. Identifierade Teman  
Huvudtema Subtema 

Personers upplevelse av egenansvar ● Anpassa kosten till matkulturen 
● Fysisk aktivitet som en del i 

vardagen 
● Brist på struktur i vardagen 
● Behov av stöd från omgivningen 

Upplevelsen av hälso- och sjukvårdens 
betydelse av egenvård 

● Utbildning och kunskapens 
betydelse 

● Behov av stöd från hälso- och 
sjukvården 

 
Personers upplevelse av egenansvar 
Att följa kostrekommendationer, viljan att passa in i matkulturen och vara fysisk aktiv 
upplevdes vara en utmaning för de flesta personerna med diabetes typ 2. Den 
övergripande orsaken var okunskap och rädsla att bryta sitt livsmönster. En osäkerhet 
kring att kontrollera sitt blodsocker samt ta sin medicin upplevdes åstadkomma en 
frustration hos personerna. Genom att öka kunskapen och förstå sambandet mellan 
fysisk aktivitet, kost och blodsockerhantering skapades en motivation hos personerna 
med diabetes typ 2 till att vilja utföra en god egenvård.  

Anpassa kosten till matkulturen  
Kosten ansågs vara den del av egenvården som var svårast för personerna att hantera 
(Plansencia, Hoerr, Carolan & Weatherspoon, 2017; Bhattacharya, 2012b; Gien, Porr, 
Parsons, Allison, Donovan, 2017; Cha et al., 2012; Hu, Amirehsani, Wallace & Letvak, 
2013). De upplevde det svårt att införliva alla kostförändringar i vardagen, exempelvis 
ville de inte äta den mat de inte var vana vid. Kostförändringarna upplevdes bidra till 
svårigheter i sociala sammanhang (Hu et al., 2013; Bhattacharya, 2012b; Suparee, 
McGee, Khan & Pinyopasakul, 2015; Cha et al., 2012; Gien et al., 2017). Personerna 
med diabetes typ 2 upplevde också en otillräcklig kunskap och information om vad som 
var hälsosam mat, vad som var en normalstor portion och vilka tider på dygnet de 
skulle äta. Den otillräckliga kunskapen skapade i sin tur upplevelser av bristande 
motivation och nedsatt självförtroende, vilket resulterade i otillräcklig 
egenvårdsförmåga (Bhattacharya, 2012b; Bhattacharya, 2012a; Cha et al., 2012; Gien 
et al., 2017).  
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Mat- och samhällskulturen upplevdes som en svårighet för att följa den 
rekommenderade kosten. De bidragande faktorerna var den höga kostnaden för 
hälsosam kost, bristande tillgänglighet att köpa den rekommenderade kosten och 
viljan att passa in i matkulturen (Purcell & Cutchen, 2013; Bhattacharya, 2012b; 
Plansencia et al., 2017). En matkultur bestående av fett, söta såser, friterad mat, söta 
drycker och alkohol gjorde det svårt för personerna att äta enligt 
kostrekommendationerna (Purcell & Cutchen, 2013; Bhattacharya, 2012b). 
Svårigheter upplevdes att kunna avstå från särskilda livsmedel eftersom matkulturen 
var en betydelsefull del av personens vardag (Gien et al., 2017). Ökad kunskap och 
förståelse för vad varierad kost innebar var något som upplevdes ge en bättre 
motivation och självförtroende (Herre, Graue, Kolltveit & Gjengedal, 2016). 
Måltidsplanering användes som en hjälp för att bibehålla kunskapen och 
kostrekommendationerna de fått, vilket gav dem känslan av att leva ett mer hälsosamt 
liv (Gien et al. 2017; Bhattacharya, 2012b; Plansencia et al., 2017).   

Fysisk aktivitet som en del i vardagen 
Utöva någon form av fysisk aktivitet upplevdes av personerna vara svårt på grund av 
låg motivation och otillräcklig kunskap (Gien et al., 2017; Hu et al., 2013). Svårigheter 
upplevdes att på egen hand klara av att följa rekommendationerna relaterat till familj- 
och arbetsförhållanden, eller den höga kostnaden för gymkort och träningsredskap 
(Mladenovic, Wozniak, Plotnikoff, Johnson & Johnson, 2014; Bhattacharya, 2012b; 
Gien et al., 2017; Shen, Edwards, Courtney, McDowell & Wei, 2012). Studien av Gien 
et al. (2017) visar även att den fysiska aktiviteten blev begränsad beroende på årstid, 
då det upplevdes svårt att gå ut på vintern på grund av halka och att vinden var stark 
och kylig.  

Utövande av fysisk aktivitet upplevdes inte endast som något svårt. Enligt Suparee et 
al. (2013) upplevdes den fysiska aktiviteten istället som positivt, där personer med 
diabetes typ 2 tränade oftare genom promenader, löpning eller träningsredskap på 
gym eller i hemmiljö. De försökte ta lärdom av hur andra personer med diabetes typ 2 
hittat sin rutin i den fysiska aktiviteten och implementera det i sitt egna liv 
(Bhattacharya, 2012b). En ökad motivation och självförtroende till att utföra fysisk 
aktivitet förekom hos personerna om de gjorde det tillsammans med andra genom till 
exempel gruppträning eller träna med en vän (Herre et al., 2016; Mladenovic et al., 
2014; Bhattacharya, 2012b). Hjälp från en personlig tränare upplevdes också ge en 
positiv inverkan på den fysiska aktiviteten (Mladenovic et al., 2014). 

Brist på struktur i vardagen  
Det upplevdes svårt att bibehålla ett stabilt blodsocker för flertalet personer eftersom 
de kände en frustration och osäkerhet kring att ta sin medicin samt kontrollera 
blodsockret (Purcell & Cutchen, 2013; Bockwoldt, Staffileno, Coke & Quinn, 2014). 
Behöva sticka sig i fingret upplevdes skapa en oro hos ett flertal, medans andra enbart 
hade en låg motivation till att göra det varje dag. Bristande kunskaper om vad värdet 
på blodsockermätaren betydde och den höga kostnaden för mätaren med tillhörande 
testremsor, medförde en osäkerhet kring deras blodsockerhantering (Purcell & 
Cutchen, 2013; Bockwoldt et al., 2014; Shen et al. 2012). I samband med 
medicineringen uttrycktes även en rädsla över att vistas i sociala sammanhang på 
grund av rädslan att bli föraktad av andra (Bockwoldt et. al., 2014). 

Behov av stöd från omgivningen 
En saknad av stöd var något som personerna med diabetes typ 2 upplevde när deras 
familjemedlemmar hade bristande förståelse för deras sjukdom, vilket bidrog till att de 
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kände sig förtvivlade och stundtals isolerade från sin familj (Hu et. al., 2013). 
Upplevelsen av stöd från familjen gav dem en ökad motivation till att utföra 
vardagssysslor och hantera sin diabetes typ 2 (Hu et. al., 2013; Shen et. al., 2012). Stöd 
söktes även från den religiösa tron, då samspelet mellan samhället, kyrkan och Gud 
kunde ge dem en känsla av glädje och psykiskt välbefinnande (Purcell & Cutchen, 2013; 
Bhattacharya, 2012a; Bhattacharya, 2012b). En del personer med diabetes typ 2 ville 
inte involvera sina problem, oro och ångest i kyrkan och för Gud, utan använde sig 
istället av meditation för att finna en trygghet och medvetenhet i sin egenvård 
(Bhattacharya, 2012b; Suparee et al., 2014).  
 

Upplevelsen av hälso- och sjukvårdens betydelse av egenvård  
Information, utbildning och en god kontakt med hälso- och sjukvården ansågs vara 
betydelsefullt för personerna med diabetes typ 2, för att kunna bibehålla en god 
egenvård och levnadsvanor. Stöd från familj och den religiösa tron ansågs vara 
betydelsefullt. En osäkerhet kring egenvården uppkom när personerna med diabetes 
typ 2 upplevde ett bristande stöd. 

Utbildning och kunskapens betydelse 
Kunskap och utbildning om diabetes typ 2 upplevdes vara väsentligt för att personerna 
skulle klara av sin vardag (Herre et al., 2016; Gien, Porr, Parsons, Allison & Donovan, 
2017; Hu, Amirehsani, Wallace & Letvak, 2013), det var något som de upplevde sig ha 
för lite utav (Herre et al., 2016). Informationen från hälso- och sjukvården upplevdes 
olika vid varje vårdbesök, vilket skapade förvirring och svårigheter i 
egenvårdshanteringen hos personerna med diabetes typ 2 (Gien et al., 2017; Suparee 
et al., 2014). För att uppnå den vägledning som ansågs vara av behov utöver 
informationen från häslo- och sjukvården söktes information på eget sätt; exempelvis 
via internet, litteratur, foldrar från hälso- och sjukvården och fråga andra i liknande 
situation eller sina familjemedlemmar om råd (Suparee et al., 2014).  
  
Hälso- och sjukvården erbjöd olika utbildningsprogram för att öka kunskapen hos 
personerna där deltagandet var av stort intresse (Purcell & Cutchen, 2013; Herre et al., 
2016; Mladenovic et al., 2014). Utbildningsprogrammen utformades utefter personens 
fysiska förmåga och bidrog med kunskap om de vardagliga rutinerna kring kost, fysisk 
aktivitet och blodsockerhantering samt hur faktorerna påverkar varandra (Herre et al., 
2016). Programmen skapade en känsla av motivation och trygghet (Mladenovic et al., 
2014; Herre et al., 2016). Personerna med diabetes typ 2 beskrev vikten av att få träffa 
andra i samma situation där de fick samtala och ge information till varandra. Det 
upplevdes som positivt och resulterade i en bättre hantering av egenvården (Woodcock 
& Gillam, 2013). Kunskapen från utbildningsprogrammen gav dem motivation till att 
ta hand om sin diabetes typ 2 på ett mer hanterbart sätt. Efter avslutad utbildning 
upplevde flertalet deltagare en svårighet till att underhålla den kunskap och 
träningsmotivation som utbildningen givit dem (Mladenovic et al., 2014; Herre et al., 
2016). 
 
Behov av stöd från hälso- och sjukvården 
Bristande stöd och tid från hälso- och sjukvården upplevdes skapa en osäkerhet i 
personernas egenvård (Gien et al., 2013; Purcell & Cutchen, 2013). De belyste hur 
betydelsefullt det var med engagemang från hälso- och sjukvården där önskemål 
uttalades om att få ett bättre samarbete med en läkare eller sjuksköterska. Det 
upplevdes viktigt för att personerna skulle kunna känna stöd, uttrycka sina känslor och 
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få en bättre insikt i de livsstilsförändringar de stod inför (Frølich & Christensen, 2017; 
Cha et al., 2012; Shen et al., 2012; Purcell & Cutchen, 2013). Stöd bidrog till 
upplevelsen av vänskaplig kontakt vilket ansågs ge en större motivation till att utföra 
egenvården på ett bättre sätt (Shen et al., 2012).  
 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Litteraturöversiktens syfte var att beskriva personers upplevelse av 
egenvårdsmöjligheter vid diabetes typ 2. Eftersom syftet handlade om personers 
upplevelser var kvalitativ ansats en passande metod för att besvara syftet vilket ses som 
en styrka (Olsson & Sörensen, 2011; Segesten, 2017). Användning av enbart kvalitativa 
artiklar till litteraturöversikten kan även ses som en svaghet eftersom de innehåller 
färre deltagarantal än vad en kvantitativ studie gör vilket minskar överförbarheten 
(Friberg, 2017). En kvalitativ studie stärker kvaliteten på resultatet eftersom det bidrar 
till en ökad förståelse och ett bredare synsätt på ett fenomen (Olsson & Sörensen, 2017; 
Segesten, 2017). 
 
Det genomfördes sökningar i databaserna CINAHL och Medline. Enligt Henricson 
(2017) tillför användning av flera olika databaser en ökad trovärdighet för resultatet 
samt gör det möjligt att hitta relevanta artiklar för litteraturöversikten. Kombinationer 
av ämnesord bidrog till en mer specifik sökning, det ökade trovärdigheten  i 
litteraturöversikten (Henricson, 2017).  Sökningen i Medline resulterade inte i några 
nya artiklar som svarade mot syftet utan enbart dubbla uppsättningar av de artiklar 
som hittats i CINAHL, därav användes endast artiklarna från CINAHL. Vid en första 
sökning i CINAHL hittades 56 artiklar vilket ansågs vara tillräckligt för granskning. Vid 
granskningen upptäcktes att artiklarna inte svarade mot syftet och det valdes att göra 
en ny sökning. Bibliotekarien medverkade med att bilda nya sökord och skapa en  
söksträng utifrån syftet, det bidrog till att ett fler antal relevanta artiklar hittades och 
trovärdigheten ökade. Enligt Östlundh (2017) är bibliotekets personal väl utbildade 
inom databassökningar.  
 
Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten var publicerade från år 2008-2018, 
för att ge ett tillräckligt omfattande träffresultat samt få fram forskning som belyser 
den senaste evidensen. Ett bredare tidsspann minskar trovärdigheten eftersom 
vetenskapliga artiklar ständigt uppdateras (Östlundh, 2017). Det ingick enbart 
engelska peer review artiklar vilket enligt Henricson (2017) stärker trovärdigheten 
eftersom de är vetenskapligt granskade. Artiklar enbart skrivna på engelska kan ses 
som en svaghet eftersom författarnas modersmål är svenska och risk för feltolkningar 
kan uppstått.  
 
Vid sökning av artiklar hittades enbart ett fåtal artiklar från Sverige. För att få 
tillräckligt antal artiklar till resultatet utökades inklusionskriterierna, olika länder och 
samhällskulturer inkluderades. Syftet blev likväl besvarat eftersom det syftade på 
personers upplevelser. Vid analysen fanns en medvetenhet att artiklarna innefattade 
olika kulturer och att det kunde påverka trovärdigheten och överförbarheten till 
Sverige. Enligt Henricson (2017) samt Mårtensson och Fridlund (2017) finns det 
hinder med att studierna inte var gjorda i Sverige eftersom överförbarheten till Sverige 
minskar, på grund av att Hälso- och sjukvårdssystemen ser olika ut beroende på land, 
vilket påverkar trovärdigheten. Samtliga artiklar visade liknande resultat vilket 
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medförde att det ansågs vara pålitligt, eftersom det tyder på att personer med diabetes 
typ 2 upplever sina egenvårdsmöjligheter på likartat vis oberoende av land och 
samhällskultur. Det ingick åtta artiklar som inte handlade om den lägre 
samhällsklassen, varav fyra av dem var från länder i Europa vilket stärker 
trovärdigheten att personer med diabetes typ 2 i Sverige upplever sina 
egenvårdsmöjligheter på liknande vis.  
 
Förförståelse fanns inom området på grund av tidigare erfarenheter och möten av 
personer med diabetes typ 2 vilket kan ha påverkat pålitligheten för resultatet. 
Pålitligheten och bekräftelsebarheten av litteraturöversikten ökar genom att det har 
förts en diskussion om hur förförståelsen påverkat analysen av artiklarnas resultat, 
samt att artiklarna granskats individuellt och sedan tillsammans (Henricson, 2017; 
Mårtensson & Fridlund, 2017). Enligt Forsberg och Wengström (2013) uppstår det en 
omfattande bild av resultatet som stärker trovärdigheten när artiklarna sammanfattas 
individuellt och sedan gemensamt. Förförståelsen diskuterades även med handledare 
och studiekamrater under analysprocessen för att minska risken att föra resultatet i 
felaktig riktning, det ökar bekräftelsebarheten  (Henricson, 2017). Litteraturöversikten 
utgick från en induktiv ansats där informationen som söktes skulle ske  
förutsättningslöst oberoende av teoretsik referensram, vilket stärker trovärdigheten 
(Fridlund & Ma ̊rtensson, 2017). En induktiv ansats medförde en risk att de slutsatser 
som togs endast blev upprepningar av vad som tidigare studerats. Det kunde även 
bidra med svårigheter att skapa en fördjupad kunskap och kan ses som en svaghet 
(Pribe & Landström, 2017).  
 
Inklusion av enbart etiskt granskade artiklar och exklusion av artiklar som inte 
uppnådde etiskt granskning, eller som inte ansågs vara tillräcklig vetenskapliga utifrån 
kvalitetsgranskningen ansågs som en styrka för studien (Forsberg & Wengström, 2013; 
Mårtensson & Fridlund, 2017). Det framkom inte om en etisk granskning gjorts i fyra 
artiklar, därför gjordes en sökning på tidskriften. Tog tidsskriften enbart med etiskt 
granskade studier inkluderades artikeln, eftersom det gick att intyga att artikeln var 
etiskt kontrollerad. Inklusion av artiklar som inte hade en tydlig etisk granskning kan 
ses som en svaghet eftersom det inte helt går att garantera att tidskriften har granskat 
artiklarna även om det uppges  (Forsberg & Wengström, 2013; Mårtensson & Fridlund, 
2017). Etiskt godkända artiklar medför att ett accepterat samtycke givits från 
deltagarna om att medverka i de olika studierna, vilket stärker pålitligheten och 
trovärdigheten för litteraturöversikten (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Resultatdiskussion  

Litterturöversiktens resultat redogör för positiva samt negativa upplevelser kring 
egenvårdsmöjligheterna vid diabetes typ 2.  
 
Resultatet visade att personer med diabetes typ 2 upplevde kosten som den svåraste 
delen i hanteringen av deras egenvård. Svårigheter att förändra kosten bekräftas även 
i studierna av Ahlin och Billhult (2012) samt Mathew, Gucciardi, De Melo och Barata 
(2012). Enligt Jones och Crowe (2017) identifierar personer med diabetes typ 2 som 
kommer från en etnisk minoritet sig själva utifrån den matkultur de lever i. För att 
passa in i matkulturen upplevde personerna att de behövde äta den mat som erbjöds 
eller utföra fasta. Det framkom i resultatet där personerna med diabetes typ 2 ansåg 
matkulturen vara ett hinder för egenvården, eftersom matkulturen var en stor del av 
deras vardag. Personerna med diabetes typ 2 var även kritiskt inställda till att ändra 
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sin kosthållning, vilket framkom i resultatet. De upplevde en lägre motivation till att 
äta den mat de inte var vana vid, höga kostnader och svårt att få tag i de nödvändiga 
livsmedlen upplevdes hindra personerna till sociala sammanhang. Tidigare forskning 
bekräftar att en begränsad budget var ett hinder för att äta en hälsosam kost (Thomas, 
Fitzpatrick, Sidani & Gucciardi, 2017). Det visar sig även i studien av Jones &  Crowe 
(2017) att personer med diabetes typ 2 upplevde svårigheter vid inköp av mat på grund 
av matkostnaden. De upplevde också ett obehag och en svårighet att anpassa sig till att 
införliva den nya kosthållningen i vardagen. 
 
Otillräcklig information och kunskap för vad som är en hälsosam kost och 
konsekvenserna av att inte följa kostrekommendationerna bidrog till en låg motivation 
och självförtroende hos personerna med diabetes typ 2 enligt resultatet. Brist på 
motivation är huvudorsaken till att personerna inte följer kostrekommendationerna 
(Abolghasemi & Sedaghat, 2014). Det bekräftas i litteraturöversiktens bakgrund där 
det beskrevs att bristande kunskaper kring diabetes typ 2 gör det svårare för personen 
att hantera sin egenvård (Akman & Olgun, 2016; Rosenbek Minet et al., 2011). 
Informationen från hälso- och sjukvården bör vara tydligare och mer individanpassad 
för att kunna vara behjälplig i personens egenvårdshantering, vilket bidrar till att 
personerna med diabetes typ 2 upplever en bättre hanterbarhet och en hög känsla av 
KASAM (Antonovsky, 2005; Nilsen et. al., 2015).   
 
Till skillnad från resultatet där personerna var negativt inställda till en förändrad 
kosthållning, visar Johansson, Ekebergh & Dahlberg (2009) att personerna med 
diabetes typ 2 omvandlat den nya livsstilen till något positivt och ser 
kostrekommendationerna som en tillgång till en hälsosam livsstil. En god kunskap och 
förståelse om kostrekommendationerna gav personerna en ökad motivation och insikt 
i hur de skulle hantera sin egenvård, vilket framkommer i resultatet. Tydlig 
information om kosthållning från hälso- och sjukvården, relevanta webbsidor samt 
biblioteket kan hjälpa personerna att hantera sin egenvård. Inzucchi et al. (2012) 
bekräftar resultatet och nämner även att personerna med diabetes typ 2 bör 
uppmuntras att följa kostrekommendationerna genom att anpassa dem efter 
individens kapacitet och kultur. I sjuksköterskans profession ingår att följa den etiska 
koden där omvårdnaden skall tillämpas med respekt för personens synsätt, traditioner 
och religion (Swenurse, 2009). Sjuksköterskan bör ha kunskap om 
livsstilsförändringarna som personen med diabetes typ 2 står inför och samtidigt 
respektera personens självbestämmande (Swenurse, 2009; Boyle et. al., 2016). 
 
Det framkom i resultatet att det upplevdes ge en positiv inverkan på egenvården om 
personen utförde fysisk aktivitet i grupp eller med en vän. Vid träningstillfällena tog 
personerna lärdom från de andra med diabetes typ 2 om hur de hanterade sin  fysiska 
aktivitet. Resultatet bekräftas av Stuckey et al. (2014) där personer med diabetes typ 2 
upplevde en glädje och ökad motivation över att ge stöd till varandra kring den fysiska 
aktiviteten. En positiv inställning och ett självförtroende visade öka följsamheten till 
egenvårdshanteringen (Nugent, Carson, Zammit, Smith & Wallston, 2015). 
 
Följsamheten till blodsockerkontrollerna visades i resultatet påverkas av låg 
motivation och otillräcklig kunskap på grund av tidsbrist, osäkerhet och höga 
kostnader för blodsockermaterial. Det kunde resultera i att personerna hoppade över 
blodsockerkontrollerna (Beryl Pilkington et al., 2010). I resultatet framkom även att 
personer upplevede en oro över att behöva sticka sig i fingret, medans andra enbart 
hade en låg motivation till att göra det varje dag. Enligt Beryl Pilkington et. al (2010) 
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beror det på bristande kunskaper om blodsockerhanteringen vilket bidrog till 
svårigheter att tillämpa kunskapen i verkligheten. Resultatet styrks även av Jiemin, 
Drury och Taylor (2013) som beskriver att personer upplevde blodsockerkontrollerna 
som en utmaning på grund av rädslan för nålar samt brist på empati från hälso- och 
sjukvården. Känslan av att inte ha kunskap och kontroll bidrar till en låg hanterbarhet 
samt meningsfullhet, vilket leder till en lägre känsla av KASAM och personen kan 
uppleva en meningslöshet i situationen (Antonovsky, 2005). Enligt Handley, Pullon 
och Gifford (2010) upplever personer med diabetes typ 2 en bättre hantering av sin 
diabetes typ 2 om de har en positiv inställning och självförtroende, vilket bidrar till 
bättre följsamhet i egenvården. Detta styrks av Antonovsky (2005) som i 
litteraturöversiktens bakgrund beskriver hur begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet är sammanflätade till en helhet, vilket ger en högre känsla av KASAM.   
 
Rädslan för att bli föraktad från omgivningen framkom i resultatet var en anledning 
till att personer med diabetes typ 2 inte vågade berätta om sin sjukdom för andra. 
Abolghasemi och Sedaghat (2014) bekräftar att de vanligaste orsakerna till att 
personerna inte vågar berätta att de har diabetes typ 2 är rädslan för att bli dömda för 
att de själva har orsakat sjukdomen. De beskriver även att personerna vill avstå från 
samhällets negativa fördomar. Upplevd känsla av ensamhet och utanförskap är 
förekommande hos personer med diabetes typ 2 på grund av omgivningens oförståelse 
om sjukdomen (Kennedy et. al.,2015; Oftedal, 2014). Studien av Browne, Ventura, 
Mosely och Speight (2013) motbevisar resultatet, de beskriver att personer inte 
upplevde svårigheter att berätta om sin diabetes typ 2 för andra människor, eftersom 
de inte var oroliga för vad de skulle tycka. De beskriver även att personerna såg en 
möjlighet att berätta för andra personer och lära dem om sjukdomen (Browne et. al., 
2013).  
 
Resultatet visade att personer med diabetes typ 2 upplevde att kunskap och utbildning 
om sin sjukdom var bristande och att informationen från hälso- och sjukvården var 
otillräcklig, vilket skapade förvirring och osäkerhet. Resultatet styrks av Lundberg och 
Thrakul (2011) som belyser att personerna har för lite kunskap om sin diabetes typ 2 
och det skapar en oro över hur diagnosen kommer att påverka deras framtid. De 
upplevde en rädsla över uppkomsten av eventuella komplikationer, vilket kunde 
påverka deras vardag. Utifrån resultatet kan det tydas att personer med diabetes typ 2 
bör begripa hur den nytillkomna kunskapen skulle kunna användas i vardagen på bästa 
sätt för att utföra en god egenvård. Enligt Rose och Harris (2014) upplevde personer 
med diabetes typ 2 besitta en bättre kunskap om egenvårdshanteringen än sina läkare. 
De önskade att läkarna skulle ta lärdom av deras kunskap vid vårdbesök. Enligt 
KASAM’s tre centrala begrepp är det betydelsefullt att personerna upplever en helhet i 
sin diabetes typ 2 (Antonovsky, 2005). Det inkluderar att hälso- och sjukvården 
involverar sig i patientens ambition för att åstadkomma en god vård. Det är något som 
ingår i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), där hänsyn tas till rätt kvalité, trygghet 
och kontinuitet. 
 
I resultatet framkom att hälso- och sjukvården arrangerar olika utbildningsprogram, 
vilket leder till en hög känsla av KASAM hos personer med diabetes typ 2. Utbildning 
i grupp bidrar med ökad kunskap hos personerna enligt Vas et. al. (2016). Studien från 
Beryl Pilkington et. al (2010) motbevisar att personer med diabetes typ 2 kan uppleva 
svårigheter att tillämpa rekommendationer och kunskap som de fått av hälso- och 
sjukvården i sin vardag. I resultatet framkom även att efter avslutad utbildning 
upplevdes svårigheter till att underhålla kunskapen och motivationen som 



14 
 

utbildningen givit. Svårigheter att underhålla kunskapen och motivationen kan grunda 
sig i att informationen som presenterats inte undervisats på rätt sätt. Personerna hade 
svårt att tolka informationen korrekt och istället för att stödja egenvården upplevdes 
det som något svårt (Choi, Song, Chang & Kim, 2014). Enligt Socialstyrelsen (2017c) 
är det viktigt att diabetesvården erbjuder personerna med diabetes typ 2 
grupputbildning eller individuell utbildning för att de ska förstå sin diabetes typ 2 och 
kunna sköta sin egenvård på ett hanterbart sätt. I resultatet upplevde personer med 
diabetes typ 2 att utbildningen bidrog till en gemenskap där de utbytte information och 
kunskap till varandra. Utbildningen bidrog i sin tur till ökad följsamhet i egenvården 
och starkare upplevelse av begriplighet vilket leder till en högre känsla av KASAM 
(Woodcock & Gillam, 2013; Antonovsky, 2005).  
  
I resultatet uppgav personerna att det fanns bristande stöd och insikt hos 
familjemedlemmarna om diabetes typ 2. Det bristande stödet och insikten upplevdes 
som problematiskt vilket bidrog till en försämrad egenvård. Familjen behövde inneha 
kunskap om personens diabetes typ 2 för att på ett gynnsamt sätt vara delaktiga i 
personens egenvård (Pyatak, Florindez, Peters & Weigensberg, 2014). Enligt resultatet 
gav upplevelsen av stöd från familjemedlemmarna en ökad motivation till 
egenvårdshanteringen. Har familjemedlemmarna kunskap och kan ge det stöd som 
behövs till personen med diabetes typ 2 kan det bidra till en högre känsla av KASAM, 
vilket ger personen en bättre följsamhet till sin egenvård (Antonovsky, 2005). Ett 
bristande stöd från familjemedlemmarna kan bidra till att personerna med diabetes 
typ 2 upplever sjukdomen som en börda (Svedbo Engström, Leksell, Johansson & 
Gudbjörnsdottir, 2016).  
 
Personer med diabetes typ 2 upplevde att den religiösa tron, samspelet mellan 
samhället och kontakten med Gud gav dem en känsla av ett ökat välbefinnande. Enligt 
Jones och Crowe (2017) upplever en del personer med diabetes typ 2 att de endast kan 
uppnå effektiv hantering av sjukdomen via Gud. De beskriver även att personen 
upplever ett ökat stöd och effektiv hantering i egenvården, om de haft en längre kontakt 
med Gud. Enligt resultatet ville inte personer med diabetes typ 2 involvera sina 
problem, oro och ångest i kyrkan och inför Gud, de tog istället hjälp av meditation för 
att finna stöd och trygghet i sin egenvård (Bhattacharya, 2012b; Suparee et al., 2014). 
  
Upplevelsen av bristande stöd inom hälso- och sjukvården var något som framkom i 
resultatet bidra till en osäkerhet i egenvårdshanteringen. Enligt Åga ̊rd, Ranjbar och 
Strang (2016) gav det positivt resultat i egenvården om personerna erhöll stöd från 
hälso- och sjukvården. I resultatet framkom att personer med diabetes typ 2 tyckte det 
var viktigt med engagemang från hälso- och sjukvården. En bra kontakt med hälso- 
och sjukvården bidrog till en tydligare insikt i personens livsstilsförändringar. Kennedy 
et al. (2015) beskriver att hälso- och sjukvården bör involvera personen i sjukvården 
eftersom det bidrar till en bättre hantering av egenvården. Enligt patientlagen 
(2014:821) ska hälso- och sjukvården utforma sjukvården tillsammans med personen 
för att bevara kontinuitet, trygghet och delaktighet, vilket bidrar till en god egenvård 
och välinformerad patient. Upplevelsen av att ha en stödjande kontakt med 
sjuksköterskan bidrar till en bättre följsamhet och hanterbarhet till sin sjukdom, vilket 
påverkar egenvården positivt (Antonovsky, 2005; Henderson, Wilson, Roberts, Munt 
& Crotty, 2014; Edwall et. al., 2008). Sjuksköterskans innehavande av kunskap är 
betydelsefullt för att tillgodose professionens etik och dess fyra huvudområden: främja 
hälsa, förebygga sjukdom, a ̊terställa hälsa och lindra lidande (Swenurse, 2017a).  
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Slutsatser 
Litteraturöversikten har beskrivit hur personer med diabetes typ 2 upplever sin 
egenvård. Diabetes typ 2 är en global sjukdom som fordrar livsstilsförändringar där 
ansvaret att genomföra förändringarna är belägen hos personen med diabetes typ 2. 
Flertalet personer med diabetes typ 2 hade svårt att acceptera sin sjukdom vilket bidrog 
till att livsstilsförändringar inte genomfördes. Mat- och samhällskulturen skapade 
hinder i hanteringen av egenvården på grund av rädslan och oron att hamna i 
utanförskap. Upplevelser av otillräcklig kunskap och motivation var övergripande 
orsaker till en bristande egenvårdsförmåga. Den religiösa tron kunde upplevas vara ett 
stöd eftersom den bidrog till en trygghet och ett ökat välbefinnande, men hade en liten 
betydelse för egenvården. Stöd från familjen, hälso- och sjukvården samt en 
gemenskap med andra personer med diabetes typ 2 upplevdes vara övergripande 
motivationsfaktorer till att genomföra livsstilsförändringar vilket bidrog till en god 
egenvård.  
 
Kliniska implikationer 
Resultatet i litteraturöversikten kan medföra en ökad medvetenhet för både 
sjuksköterskor och annan vårdpersonal både i Sverige och i världen om hur personer 
med diabetes typ 2 upplever sin egenvård. Sjuksköterskan bör skapa sig en förståelse 
och kunskap för hur personen upplever sin diabetes typ två samt vilka erfarenheter 
personen besitter för att kunna motivera och ge individanpassad information. 
Personen med diabetes typ 2 har ett egenansvar till att genomföra livsstilsförändringar 
vilket är av betydelse för behandlingen av sjukdomen. Sjuksköterskan bör förmedla 
vikten av att ta ansvar för egenvården för att personerna med diabetes typ 2 ska ha 
framgång i sin behandling.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
Det vore angeläget att i framtida forskning undersöka om hur livsstilsförändringarna 
kan simplifieras för att skapa en ökad motivation i hanteringen av egenvården för 
personer med diabetes typ två. Forskning bör även bedrivas i att undersöka om 
upplevelserna av egenvårdsmöjligheterna skiljer sig mellan män och kvinnor samt 
mellan de med diabetes typ 1 jämfört med diabetes typ 2. Vidare bör det även 
undersökas om det finns några kulturella skillnader i upplevelsen av egenvården.  
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Sökord:  Antal träffar: Lästa titlar: Lästa abstract: Kvalitétsgranskade: Till resultat:  

MH Diabetes Mellitus, 
Type 2  

9 650     

MH Self Care 6 961     

MH Diabetes type 2 
AND MH Self Care AND 
patient* AND 
experience 

56 56 12   

MH Diabetes Mellitus, 
Type 2 AND MH Self 
Care AND patient* AND 
experience or 
perceptions or attitudes 
or views 

147  147 72 40  4 

 
 

Begränsningar: Peer review, engelska, publicerade 2013 - 2018 



 

 
 

Sökmatris: Sökning i databasen Cinahl 

Databas: Cinahl 
Sökdatum: 6/9 2018 

     

Sökord: Antal 
träffar:  

Lästa 
titlar: 

Lästa 
abstract: 

Kvalitetsgranskade:  Till 
resultat:  

MM Diabetes Mellitus, Type 2 AND MM Self 
Care AND MH Life Experiences  

6     

MH Diabetes Mellitus, Type 2 AND MM Self 
Care AND MH Life Experiences  

6     

MH Diabetes Mellitus, Type 2 AND MH Self 
Care AND patient* AND (experience* or 
perception* or attitude* or view* or feeling* 
or opinion* or reflection* or belief*) 

318     

MH Diabetes type 2 AND MH Self Care AND 
patient* AND (experience* or perception* or 
attitude* or view* or feeling* or opinion* or 
reflection* or belief*) AND qualitative 
research or qualitative study or qualitative 
methods or interview 

139 139 67 28  14* 

 
* 14 artiklar går vidare till dataanalysen varav 4 var samma som i första sökningen i Cinahl.  

Begränsningar: Peer review, engelska, publicerade 2008 - 2018 



 

 
 

Sökmatris: Sökning i databasen Medline  

Databas: Medline  
Sökdatum: 3/9 
2018 

     

Sökord: Antal träffar: Lästa titlar: Lästa abstract: Kvalitetsgranskade: Till resultat: 

MH Diabetes 
Mellitus, Type 2 

10 615     

MH Self Care 8 768     

MH Diabetes type 2 
AND MH Self Care 
AND patient* AND 
experience 

10     

MH Diabetes 
Mellitus, Type 2 AND 
MH Self Care AND 
patient* AND 
experience or 
perceptions or 
attitudes or views 

26 26 7 5 0 

 

Begränsningar: Peer review, engelska, publicerade 2013 - 2018 

 



 

 
 

Sökmatris: Sökning i databasen Medline 

Databas: Medline 
Sökdatum: 6/9 2018 

     

Sökord: Antal 
träffar: 

Lästa 
titlar: 

Lästa 
abstract: 

Kvalitetsgranskade:  Till 
resultat: 

MM Diabetes Mellitus, Type 2 AND MM Self 
Care AND Life Experiences  

1     

MH Diabetes Mellitus, Type 2 AND MM Self 
Care AND Life Experiences  

1     

MH Diabetes Mellitus, Type 2 AND MH Self 
Care AND patient* AND (experience* or 
perception* or attitude* or view* or feeling* 
or opinion* or reflection* or belief*) 

53 53 12 1 0 

MH Diabetes type 2 AND MH Self Care AND 
patient* AND (experience* or perception* or 
attitude* or view* or feeling* or opinion* or 
reflection* or belief*) AND qualitative 
research or qualitative study or qualitative 
methods or interview 

7 7 4 1 0 

 
 

Begränsningar: Peer review, Engelska, publicerade 2008 - 2013 

 



 

 
 

Bilaga 2. Artikelmatris  
 
Författare (A-
Ö), Årtal, 
Land 

Titel Syfte Metod, 
datainsamling och 
urval 

Resultat Kvalitetsgranskning 

 
Bhattacharya, 
G. (2012a), 
USA. 

 
Self-
Management of 
Type 2 Diabetes 
among African 
Americans in 
the Arkansas 
Delta: A 
Strengths 
Perspective in 
Social-cultural 
Context. 

 
“To understand 
African 
Americans’ T2D 
self-
management in 
their own socio-
cultural 
contexts and 
thus facilitate 
culturally 
relevant ways to 
pro- mote T2D 
self-
management in 
African 
American 
communities.” 

 
En kvalitativ studie av 
narrativ karaktär. 
Intervjuerna var 
ansikte mot ansikte 
och baserades på 
teman utifrån en 
öppen guide.  
   I studien ingick 
både afroamerikanska 
män (n=15) och 
kvinnor (n=16) som 
var 18 år eller äldre, 
bodde i Craighead 
County, Arkansas och 
själva rapporterade 
en T2D-diagnos i 
minst sex månader 

 
Hur kultur, etnicitet 
samt skillnader mellan 
kön påverkar hur 
personerna klarar av att 
göra livsstils-
förändringar när det 
gäller kost, motion och 
medicinering.  
 
Information hjälper 
dem att förstå 
sjukdomen bättre. 

 
Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 
 
Hög kvalitet 
 

 
Bhattacharya, 
G. (2012b), 
USA. 

 
Psychosocial 
Impacts of Type 
2 Diabetes Self-
Management in 

 
“To understand 
T2D diagnosed 
African 
Americans’ self- 

 
Grounded Theory 
valdes som 
forskningsmetod i 
denna kvalitativa 
studie. 31 deltagare 

 
Hur personer med 
nyligen diagnostiserad 
diabetes typ 2 upplever 
att införliva de 

 
Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 
 
Hög kvalitet 



 

 
 

a Rural African-
American 
Population. 

management in 
their own 
sociocultural 
contexts and 
identify 
culturally 
relevant ways to 
promote T2D 
self- 
management in 
African 
American 
communities”. 

intervjuades, alla 
ansikte mot ansikte 
med 
semistrukturerad 
metod.  
   I studien ingick 16 
kvinnor, 15 män, i 
åldern 25 år eller 
äldre och som haft 
diabetes typ 2 i minst 
6 månader.   

nödvändiga 
livsstilsförändringar i 
ens vardag samt deras 
rädsla för eventuella 
komplikationer. 

 

 
Bockwoldt, D., 
Staffileno, B., 
Coke, L., & 
Quinn, L. 
(2016), USA. 

 
Perceptions of 
Insulin 
Treatment 
Among African 
Americans With 
Uncontrolled 
Type 2 Diabetes. 

 
“The aim of this 
descriptive 
study was to 
qualitatively 
explore the 
perception of 
insulin 
treatment by 
African 
American adults 
diagnosed with 
T2DM who had 
compromised 
adapta- tion to 

 
En kvalitativ studie 
med fokusgrupper 
genomfördes på två 
platser i Chicago. 
   I studien ingick 
personer som var 
vuxna i åldrarna 35-
59 år eller 60-80 år 
och diagnostiserade 
med typ 2 diabetes, 
ha dåligt kontrollerat 
(A1C), ha förskrivet  
insulin samt kunna 
tala, skriva och läsa 
på engelska. 

 
Personerna beskriver 
sin upplevelse av att 
vara i behov av insulin 
och hur det påverkar 
deras identitet och 
vardag. De beskriver 
även vilken kunskap de 
har om sin sjukdom. 

 
Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 
 
Hög kvalitet 
 



 

 
 

diabetes as 
determined by 
the physiologic 
adaptive mode 
(A1C > 9%, as 
defined by the 
National 
Committee on 
Quality 
Assurance, 
2013).” 

 
Cha, E., Yang, 
K., Lee, J., Min, 
J., Kim, K., 
Dunbar, S., & 
Jennings, B. 
(2012), USA. 

 
Understanding 
Cultural Issues 
in the Diabetes 
Self-
Management 
Behaviors of 
Korean 
Immigrants. 

 
“To explore 
potential factors 
affecting the 
self-
management 
behaviors of 
Korean 
immigrants 
with type 2 
diabetes 
mellitus 
(KIT2Ds)” 

 
En kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
   Personerna skulle 
vara första 
generationens 
Koreanska 
Amerikaner, vara 
minst 18 år gamla, 
diagnostiserade med 
diabetes typ 2 och 
kunna läsa, skriva och 
tala på koreanska 
eller engelska. 20 
personer deltog i 
studien. 

 
Hur koreanska 
invandrare klarar av sin 
egenvård i Amerika. De 
upplevde ångest och 
oro av att ha ett högt 
blodsocker, de oroade 
sig över att inte klara av 
de rekommendationer 
de fått om sin diabetes 
på grund av kulturen 
med traditioner och 
levdnadssätt. 

 
Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 
 
Hög kvalitet 
 



 

 
 

 
Gien, L., Porr, 
C., Parsons, K., 
Allison, J., & 
Donovan, C. 
(2017), Kanada. 

 
Challenges in 
self-
management of 
type 2 diabetes 
mellitus 
(T2DM) in a 
rural 
community of 
eastern Canada 

 
“To identify the 
challenges that 
rural residents 
with T2DM 
encountered in 
managing their 
condition 
within their 
unique context 
of 
Newfoundland 
and Labrador 
(NL), Canada’s 
eastern- most 
province with 
the highest 
prevalence of 
obesity and 
diagnosed DM 
(Public Health 
Agency of 
Canada, 2011)”. 

 
Kvalitativ studie. 
En trefasstudie där 
fokusgrupper 
genomgår tre 
rekryteringsfaser.  
   Vuxna med T2DM 
från landsbygden med 
en befolkning på 
mindre än fem tusen 
invånare önskades.  
   I studien deltog 15 
personer efter de tre 
rekryteringsfasern. 
Dessa intervjuades 
med en intervjuguide 
och som sedan 
avslutades med 
diskussion. De flesta 
var 50 år eller äldre. 

 
Hur personer upplever 
svårigheter i sin 
sjukdom när det 
kommer till kost, 
självhantering vid 
blodglukos, hur de tar 
till sig information, 
hanterar ångest och 
rädsla samt hur 
personerna samspelar 
med hälso- och 
sjukvården. 

 
Del 1: 4/4 
Del 2: 6/8 
 
Medelkvalitet 
 

 
Herre, A., 
Graue, M., 
Kolltveit, B., & 

 
Experience of 
knowledge and 
skills that are 
essential in self‐

 
“To gain new 
knowledge 
about how 
people 

 
En kvalitativ studie 
genomfördes utifrån 
fem fokusgrupper.  
   I studien deltog 22 
personer varav elva 

 
Personerna fick ökad 
teoretisk och praktisk 
kunskap genom att 
delta i en 

 
Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
 
Hög kvalitet 



 

 
 

Gjengedal, E. 
(2016), Norge. 

managing a 
chronic 
condition – a 
focus group 
study among 
people with type 
2 diabetes. 

experience 
participating in 
diabetes self-
management 
courses with 
other people 
with type 2 
diabetes and 
how they 
perceive this 
influences their 
health and 
ability to self-
manage the 
disease.” 

kvinnor och elva män 
som alla deltagit i en 
gruppbaserad 
självhanteringskurs  
under 2-12 månader 
för diabetes typ 2. 

självhanteringskurs, 
där de också blev mer 
medvetna om sin 
sjukdom och inspireras 
av andra 

 
Hu, J., 
Amirehsani, K., 
Wallace, D., & 
Letvak, S. 
(2013), USA. 

 
Perceptions of 
Barriers in 
Managing 
Diabetes: 
Perspectives of 
Hispanic 
Immigrant 
Patients and 
Family 
Members. 

 
“To explore 
perceived 
barriers among 
Hispanic 
immigrants 
with diabetes 
and their family 
members” 

 
En kvalitativ studie 
med 5 
fokusgruppsintervjuer 
genomfördes. 
   I studien ingick 73 
latinamerikanska 
invandrare med typ 
2-diabetes (n = 36) 
och deras 
familjemedlemmar (n 
= 37).  
Personerna 
rekryterats från en 
hälsoklinik i centrala 

 
Upplevda svårigheter 
med sin diabetes. Svårt 
att ta medicin, hantera 
kosten och vara fysiskt 
aktiv. Personerna 
upplevde brist på stöd 
och information. 

 
Del 1: 4/4 
Del 2: 6/8 
 
Medelkvalitet 
 



 

 
 

North Carolina. De 
skulle vara 
spansktalande och 
äldre än 18 år. 

 
Mladenovic, A., 
Wozniak, L., 
Plotnikoff, R., 
Johnson, J., & 
Johnson, S. 
(2014), Kanada. 

 
Social support, 
self‐efficacy and 
motivation: A 
qualitative 
study of the 
journey through 
HEALD 
(Healthy Eating 
and Active 
Living for 
Diabetes. 

 
“Describe the 
influence of 
social support 
on participants’ 
self-efficacy and 
motivation to 
perform 
physical activity 
before, during 
and after the 
Healthy Eating 
and Active 
Living for 
Diabetes in 
primary care 
networks 
(HEALD) 
programme”. 

 
Kvalitativ studie med 
semi-strukturerade 
djupintervjuer 
genomfördes.  
   I studien ingick 13 
personer som efter 
rekrytering 
kvalificerats och som 
därmed deltog i 
HEALD-
grupputbildning 
under 24 veckor, för 
personer med 
diabetes typ 2. 

 
Hur personer upplever 
sin egenvård innan, 
under och efter 
HEALD-programmet. 

 
Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 
 
Hög kvalitet 

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

 
Education and 
self-
management for 
people newly 

 
“We explored 
the perceptions, 
views and 
experiences of 

 
Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes. 
   I studien ingick 36 

 
Hur personerna i 
DESMOND-
programmet hanterar 
och upplever sin 

 
Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
 
Hög kvalitet 



 

 
 

M. (2008), 
Storbritanien. 

diagnosed with 
type 2 diabetes: 
A qualitative 
study of 
patients' views. 

diabetes 
education in 
people with 
type 2 diabetes 
who were 
participating in 
a UK 
randomized 
controlled trial 
of methods of 
education”. 

vuxna patienter, 
varav 19 hade deltagit 
i DESMOND-
utbildning och 17 
hade randomiserats 
för att få normal vård. 
Intervjuerna gjordes 
med hjälp av guider 
och deltagarna fick 
själva välja 
intervjuplats. 

sjukdom samt 
egenvård. 

 
Plasencia, J., 
Hoerr, S., 
Carolan, M., & 
Weatherspoon, 
L. (2017), USA. 

 
Acculturation 
and Self-
Management 
Perceptions 
Among Mexican 
American 
Adults With 
Type 2 Diabetes. 

 
“This study 
examined how 
acculturation 
influences 
T2DM self-
management, a 
critical 
component for 
disease 
outcome.” 

 
Kvalitativ studie med 
djupintervjuer av 24 
låginkomst 
Mexikanamerikaner 
med typ 2 diabetes. 
   Personerna var över 
18 år, identifierade sig 
själva som 
Mexikanmerikaner 
och var 
diagnostiserade med 
typ 2 diabetes i 12 
månader eller mer, 
samt varit en 
klinikpatient i minst 
ett år. 

 
Personer med typ 2 
diabetes berättar hur de 
upplever sin egenvård 
när det gäller 
kostrekommendationer, 
fysisk aktivitet, hur 
familjen påverkar, 
kulturen och vilket 
behov de känner av 
stöd. 

 
Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 
 
Hög kvalitet 
 

      



 

 
 

Purcell, N., & 
Cutchen, L. 
(2013), USA. 

Diabetes Self-
Management 
Education for 
African 
Americans: 
Using the PEN-
3 Model to 
Assess Needs. 

“The purpose of 
this qualitative 
study is to 
assess African 
American’s 
experiences 
managing type 
2 diabetes” 

En fenomenologisk 
forskningsdesign 
användes. Kvalitativ 
studie med två 
fokusgrupper. En 
målmedveten 
provtagning ledde 
rekryteringen av 16 
Afrikan Amerikaner 
självdiagnostiserade 
med diabetes typ 2. 
   Personerna var över 
18 år, de skulle ha 
diabetes typ 2 och de 
fick inte vara gravida. 
De rekryterades 
utifrån en lista över 
Afrikanska 
Amerikaner som 
tidigare gått 
utbildningsklasser på 
deras lokala Texas A 
& M Agri Life 
Extension Service 
länskontor  

Personerna beskriver 
hur de försöker ha 
kontroll över sin 
diabetes typ 2 genom 
kost, träning och 
blodsockerkontroll. De 
upplever behov av stöd 
från bland annat 
familjen och hälso- och 
sjukvården. De 
upplevde att kulturen 
påverkade deras 
självhantering av 
sjukdomen och att 
religionen sågs som ett 
stöd och hjälp. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 
 
Hög kvalitet 
 

 
Shen, H., 
Edwards, H., 
Courtney, M., 
McDowell, J., & 

 
Barriers and 
facilitators to 
diabetes self‐
management: 

 
“To explore 
perceived 
barriers and 
facilitators to 

 
Kvalitativ studie med 
fokusgrupper 
användes.  

 
Äldre personers 
upplevelse av 
information, medicin, 
matkultur, 

 
Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
 
Hög kvalitet 



 

 
 

Wei, J. (2013), 
Kina. 

Perspectives of 
older 
community 
dwellers and 
health 
professionals in 
China. 

diabetes self-
management 
for both older 
community 
dwellers and 
health 
professionals in 
China”. 

   I studien ingick 
personer med typ 2 
diabetes över 60 år 
och äldre utan 
kognitiva problem 
eller avancerade 
komplikationer. 
Rekryteringen 
utfördes från två olika 
kommuner i Shanghai 

självhantering samt 
stöd. Hur hälso- och 
sjukvården vill förstå 
personernas erfarenhet 
för att tillämpa hjälp. 

 

 
Suparee, N., 
Mcgee, P., 
Khan, S., & 
Pinyopasakul, 
W. (2015), 
Storbritanien 

 
Life-long battle: 
Perceptions of 
Type 2 diabetes 
in Thailand. 

 
“To examine the 
perceptions of 
participants in 
Thailand 
regarding Type 
2 diabetes and 
to utilize the 
findings to 
formulate a 
model for 
patient 
education”.   

 
Kvalitativ studie.  
Grounded Theory 
valdes som 
forskningsmetod och 
bestod av 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Fokusgrupper 
användes för att 
samla data från 33 
vuxna med typ 2-
diabetes. 

 
Personerna beskriver 
hur de uppfattar sin 
diabetes typ 2. Hur de 
upplever och hanterar 
sin egenvård. Vad som 
kan hjälpa dem till att 
nå ett bättre egenvårds-
resultat i 
livsstilsförändringen. 

 
Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
 
Hög kvalitet 

 
Woodcock, H., 
& Gillam, S. 
(2013), 
Storbritanien 

 
'A one-to-one 
thing is better 
than a thousand 
books': Views 

 
“To explore 
views on quality 
of diabetes care 
and to gauge 

 
Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer utfärdades.   
   I studien ingick 
personer med 

 
Om personerna har den 
insikt som behövs för 
att klara av sin 
sjukdom. Hur de ser på 

 
Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
 
Hög kvalitet 
 



 

 
 

and 
understanding 
of older people 
with diabetes. 

patients’ 
understanding 
of their con- 
dition in order 
to identify areas 
for 
improvement in 
care”. 

diabetes typ 2. 
Personer över 75 år 
valdes för att 
säkerställa mångfald i 
ålder, kön, etnicitet 
och svårighetsgrad av 
deras sjukdom. 

information samt 
förstår den information 
som ges från hälso- och 
sjukvården. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 3. 
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 
 
Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?              Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är           Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete?                Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?                 Ja   Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del 
II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
 
Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?                 Ja                       Nej  

Hänger metod och syfte ihop?                 Ja                        Nej  
(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?                  Ja                        Nej 

Beskrivs dataanalysen?                  Ja                        Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/                Ja                        Nej 
ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 
diskussionen?                  Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    
                   Ja   Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 
diskussionen?                  Ja   Nej 

 



 

 
 

 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ……………………………… 
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