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Abstract  

Background: Diabetes type 2 is a chronic system disease which has a huge impact on the 

patient’s life. The disease can lead to many sequalae and involves different types of sufferings 

for the patient. The treatment consists of both medical and lifestyle changes where self-care 

has great importance. Previous researches have made evident that life with diabetes type 2 

means a great change in lifestyle that affects the patient psychologically, physically, 

spiritually and socially. In addition, there were many people who had difficulty making these 

changes. Patients experienced shame because diabetes type 2 is seen as a lifestyle disease. 

Aim: The aim of this study was to describe patient experiences of living with diabetes type 2. 

Method: A systematic qualitative literature study was conducted with an inductive approach. 

A manifest content analysis was conducted on 13 articles. Result: People with type 2 diabetes 

experienced negative emotions such as fear, depression, anxiety and loneliness. Living with a 

changed body hindered everyday life and triggered feelings of dissatisfaction and frustration. 

The participants experienced restrictions in travel, career and social outlooks. Furthermore, 

patients with type 2 diabetes blamed themselves of getting diabetes. They also felt judged and 

blamed by others for getting diabetes type 2 because it is seen as a lifestyle disease. The 

consequence of this was that many participants hid their illness from others. Conclusions:  

Many factors must work together, for life with type 2 diabetes to workout. It is the nurse’s 

responsibility support and provide the patient with the information needed to cope with the 

management of the disease, however, it is the patient’s responsibility to implement it. 

Furthermore, there is a lot of stigma against type 2 diabetes and more education is needed for 

patients, health care professionals and relatives/ the public in order to fight it.   

Sammanfattning   

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk systemsjukdom som har en stor påverkan på 

patientens liv. Sjukdomen kan leda till många följdsjukdomar och innebär olika typer av 

lidande för patienten. Behandlingen består av både medicin och livsstilsförändringar där 

egenvården har en stor betydelse. Tidigare forskning visar att livet med diabetes typ 2 innebär 

en stor förändring som berör personen psykiskt, fysiskt, andligt och socialt. Dessutom finns 

det många människor som hade svårigheter att göra dessa förändringar. Patienter upplever 

skamkänslor eftersom diabetes typ 2 ses som en livsstilssjukdom. Syfte: Syftet var att 

beskriva patienters upplevelser av att leva med diabetes typ 2. Metod: En systematisk 

kvalitativ litteraturstudie genomfördes med induktiv ansats. En manifest innehållsanalys 

gjordes på 13 artiklar. Resultat: Människor med diabetes typ 2 upplevde negativa känslor 

som bland annat rädsla, depression, oro och ensamhet. Att leva med en förändrad kropp 



 

hindrade det vardagliga livet och triggade igång känslor av missnöje och frustration. 

Deltagarna upplevde restriktioner i resor, karriär och sociala utsikter. Vidare, anklagade 

patienter med diabetes typ 2 sig själva för att ha fått diabetes. De kände sig även dömda och 

anklagade av andra för att ha fått diabetes genom att ha en dålig livsstil. Konsekvensen av 

detta blev att många deltagare dolde sin sjukdom för andra.  Slutsats: Många faktorer måste 

samverka för att livet med diabetes typ 2 ska fungera. Det är sjuksköterskans ansvar att stötta 

och ge patienten informationen som krävs för att klara av hanteringen av sjukdomen dock är 

det patientens ansvar att genomföra det. Det finns mycket stigmatisering mot diabetes typ 2 

patienter och det krävs mer utbildning för patienter, vårdpersonal och närstående/allmänheten 

för att kunna kämpa emot det.   
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1 INLEDNING 

Den första tanken hos de flesta av oss när vi tänker på socker är att det är sött och gott. Så är 

inte fallet när någon drabbas av diabetes, för att sockret ska balanseras och hållas normalt. 

Vid diabetes blir nämligen sockret i godsaken så farligt att det kan begränsa eller rentav ta ens 

liv. Vid diabetes är för mycket eller för lite av sockret - glukos - ett problem som påverkar en 

människa fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt. Författaren har bekanta med diabetes typ 

2 och är därför intresserad av ämnet. Uppsatsen handlar om diabetes typ 2, där inget annat 

anges avser ordet diabetes, diabetes typ 2.   

2 BAKGRUND 

2.1 Etiologi  

Diabetes är en kronisk ämnesomsättningssjukdom där kroppens förmåga att ta upp glukos 

från blodet minskar eller upphör och detta leder till högt blodsocker. Insulin är ett hormon 

som underlättar för insulinberoende celler att uppta glukos (Ericson & Ericson, 2013). 

Sjukdomen karaktäriseras av hög blodglukoshalt, förändrad metabolism och följdsjukdomar 

som vanligtvis påverkar kärl på mikro och makronivå. Orsaken till detta är antingen 

insulinbrist, insulinresistens eller kombination av båda dessa tillstånd (Gordon, Walker & 

Carrick- Sen, 2013; Khosvari, Talaei, Jalali, Najarzadeh & Mozayan, 2014; Agardh, Winqvist 

& Malmquist, 2019). Dessa funktionsändringar innebär försämrad upptag av glukos i alla de 

vävnaderna som kräver insulin för att glukos ska upptas och denna försämringen leder till 

hyperglykemi som innebär högt blodsocker. De vanligaste indelningarna för diabetes är typ 1 

och typ 2. Mindre vanliga diabetessjukdomar är MODY (Maturity Onset Diabetes in Young), 

LADA (Latent Autoimmune diabetes of Adults) och sekundär diabetes (Agardh et al., 2019). 

Vid typ 1 diabetes har kroppen slutat att producera insulin för att kroppens immunsystem 

angriper och förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln (Diabetesförbundet, 

2017). Diabetes typ 2 uppstår på grund av minskad insulinsekretion och minskad känslighet 

mot insulin vid målvävnader (Gordon et al., 2013; Kohsvari et al., 2014).   

2.2 Epidemiologi  

Det finns 415 miljoner personer med diabetes i världen och i Sverige har cirka 500 000 

människor sjukdomen där 85–90 procent av fallen är typ 2 (Diabetesförbundet, 2017). Antalet 

människor med sjukdomen beräknas öka till ca 642 miljoner år 2040.Var tredje vuxen med 

diabetes är odiagnostiserad (Diabetesförbundet, 2017; Lilja, Hellgren & Jansson, 2018). 

Sjukdomen är sjunde på världshälsoorganisations lista av de tio vanligaste dödsorsaken 

(världshälsoorganisationen, 2018).  

2.3 Diagnos och Symtom  

Nedsatt glukostolerans och förhöjt fasteblodsocker är kriterier för att få diagnosen. Diabetes 

typ 2 symtom utvecklas under en lång tid och kan vara diffusa. Det är även vanligt att 

sjukdomen upptäcks i samband med vård av andra orsaker (Diabetesförbundet, 2017). 

Diabetes medför symtom som törst, frekvent urinering och i större mängder, trötthet och torr 

hud (Cadier, Göransson & Rosengren, 2016).  

2.4 Riskfaktorer och komplikationer  

Det finns många olika riskfaktorer och komplikationer med diabetes typ 2. Gordon et al. 

(2013) skriver att många studier har visat att barn till människor med diabetes typ 2 har ökad 

risk till att få sjukdomen. Om en av föräldrarna har diabetes typ 2 är risken att utveckla 
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sjukdomen 15% och om båda föräldrarna har sjukdomen blir risken 75%. Livsstilsfaktorer 

och samspel med gener ökar risken, enbart arvet räcker inte. Ättlingar har större risk för att de 

ärver både genetiska egenskaper och livsstil (ibid). Myers, Fernandes, Arduser, Hopper & 

Koehly (2015) hävdar att många människor som har risk för att få diabetes typ 2 ser inte arv 

som en riskfaktor.  

Andra riskfaktorer för diabetes typ 2 är ålder, övervikt, graviditetsdiabetes, nedsatt 

glukosmetabolism, fysisk inaktivitet och folkras/etnicitet (Myers et al., 2015; Carolan, 

Holman & Ferrari, 2014). Livsstilsfaktorer som hög alkoholkonsumtion, rökning, stress och 

depression kan bidra till typ 2 diabetes (Hu et al., 2001; Cadier et al., 2016). Även symtom 

som hypertension, hyperglykemi, övervikt, dyslipidemi, makrovaskulära och mikrovaskulära 

komplikationer ökar risken för diabetes (Cadier et al., 2016; Gordon et al., 2013; Khosvari et 

al., 2014).  

90 % av alla diabetespatienter är överviktiga, övervikt under barndomen ökar risken för 

diabetes typ 2 (Bjerregaard et al., 2018). Väsentligaste riskfaktor för typ 2 diabetes hos 

kvinnor är förhöjt kroppsfett (Hu et al., 2001). Ökning av diabetes typ 2 sker parallellt med 

ökning av fetma och övervikt i olika länder (Ajanki, 2018). Befolkningen i Sverige intar ökad 

mängd snabba kolhydrater i form av läsk, alkohol, godis och snacks samtidigt som de blir allt 

mer stillasittande (Jordbruksverket, 2015). Ericson & Ericson (2013) skriver att snabba 

kolhydrater tas upp snabbt av tarmen och kan orsaka skadlig blodglukosstegring. Även om 

övervikt utgör riskfaktor till diabetes typ 2 förekommer sjukdomen också hos normalviktiga 

personer (Diabetesförbundet, 2017). Det finns många faktorer som kan orsaka diabetes men 

de som har störst betydelse är övervikt, stillasittande livsstil och dåliga matvanor (Thomas, 

Moring, Harvey, Hobbs & Lindt, 2016).   

Diabetes typ 2 kan leda till komplikationer som hjärtsjukdom, stroke, amputering, njursvikt 

och blindhet (Ericson & Ericson, 2013; Gordon et al. 2013; Carolan et al., 2014).  Nyare 

studier tyder på en koppling mellan diabetes och cancer (Carolan et al., 2014).   

2.5 Behandling 

Eftersom diabetes är obotligt inriktas behandlingen på att hålla glukoshalten i blodet normal, 

minska risker för komplikationer och därmed dödligheten. Vid behandling av diabetes är 

livsstilen lika viktig som den farmakologiska behandlingen för att patienten ska må bra. Det 

innebär att patienten kan hålla sitt blodsockervärde i balans genom att motionera, ha bra 

matvanor, sluta röka eller inte dricka mycket alkohol (Cadier et al., 2016).  

Quittenbaum (2013) hävdar att insulinresistens vid typ 2 diabetes kan minskas genom ökad 

fysisk aktivitet, minskat kroppsfett och god metabol kontroll. Lumb (2014) skriver att 

aerobics och resistansträning sänker blodglukos och fetma.  

En viktig faktor vid diabetes är kosten och en patient bör tänka på vilken typ och mängden av 

mat hen äter. Däremot räcker inte bara detta eftersom patienten måste vid en måltid också 

tänka på hur mycket de har rört sig för att veta exakt hur mycket de ska äta. Många människor 

med diabetes tycker att kosten är svår att hantera och ändra (Laranjo, Neves, Costa, Ribeiro, 

Couto & Sá, 2015). Kosten bör vara fiberrik, fettbalanserad och innehålla sammansatta 

kolhydrater. Patienten ska få kostrådgivning så att hen förstår födans påverkan på blodglukos 

och hur fibrer påverkar glukosupptaget i tarmen. Enkel- och fleromättat fett är att föredra 

framför mättat fett som höjer LDL-kolesterol och orsakar lagring av fett i blodkärlen 

(Livsmedelverket 2016) och sammansatta kolhydrater är att föredra framför snabba 

kolhydrater eftersom de upptas långsammare av tarmen (Ericson & Ericson, 2013).  
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Livsstilsförändringar som rökstopp, minskat alkoholintag och ökad fysisk aktivitet har 

gynnsamma effekter vid diabetes (Ericson & Ericson, 2013; Cadier et al., 2016). Vid 

farmakologisk behandling ges antidiabetesmedel som till exempel Metformin. Det ökar 

antalet insulinkänsliga vävnader som, stimulerar betacellernas insulinproduktion, förbättrar 

tarmglukos och minskar insulinresistens (Ericson & Ericson 2013; Cadier et al., 2016). Vid 

typ 2 diabetes ges insulin när tabletter inte ger tillräcklig effekt (Quittenbaum, 2013).  

Livet med diabetes typ 2  

Att leva med diabetes typ 2 innebär en stor förändring av livet. Livsstilsförändringar 

inkluderar minskat intag av snabba kolhydrater, ökat intag av mättat fett, ökad fysisk aktivitet, 

viktminskning, skötsel av medicin och kontrollering av blodglukos. Dessa förändringar 

påverkar patienten fysiskt, psykiskt och socialt. Många människor har svårt att göra dessa 

förändringar (Crowe et al., 2016).  

Patienter har skuldkänslor eftersom de tror att det är deras livsstil som har lett till sjukdomen. 

Andra har skamkänslor för att enligt dem anses sjukdomen diabetes typ 2 vara orsakad av 

övervikt, ansvarslöshet, lathet och slarv med hälsan (Vicente et al., 2018). Dessutom upplever 

vissa patienter att de inte kan njuta av livet och är rädda för komplikationer. Vissa har 

svårigheter med skötsel av medicin och upplever begränsningar i vardagslivet som minskad 

arbetstid, minskad tid med vänner. De kan inte leva livet på samma sätt som tidigare och detta 

leder till att livet känns tråkigt. Även psykologiska reaktioner som ilska, depression, ångest 

och rädsla förekommer bland patienter (Vicente et al., 2018; Van Dijk de-fries et al., 2016).    

Dessa tillstånd har negativ påverkan på glykemisk kontroll, följsamhet av behandlingen, 

komplikationsgrad och välmående (Van Dijk de-fries et al., 2016).  

2.6 Egenvård  

Vid diabetes typ 2 innebär egenvård allt det patienten själv gör för att må bra trots en livslång 

sjukdom (Wikblad, 2012). I egenvården finns primär-, sekundär- och tertiärprevention. 

Primärprevention kan till exempel handla om att patienten ska minska sin vikt eller sluta röka 

för att minimera risken till att få typ 2 diabetes. Den sekundära preventionen blir aktuell om 

patienten trots primärpreventionen ändå utvecklar diabetes. Då handlar det om att hålla en god 

glukoskontroll för att minska risker för sena komplikationer. Den tertiära preventionen 

används vid sena komplikationer som svullna fötter för att undvika att patienten hamnar i ett 

värre tillstånd (ibid). Egenvården i diabetes är komplex, kan vara frustrerande, kräver 

uthållighet och har utmaningar relaterad till mat, medicinering och träning. Komplexiteten i 

diabetesegenvård innebär att patienten måste ta in mycket information (Gardsten et al., 2018). 

Därför är patienter i behov av stöd från familjer och vänner utöver sjuksköterskan för att klara 

det. Vidare skriver Wikblad (2012) att patienten har svårigheter med motivationen till att 

genomföra egenvårdsåtgärder eftersom den först ger vinst på lång sikt.  

Patienter med diabetes typ 2 rekommenderas att få utbildning och stöd om egenvård i grupp 

eller individuellt. Personer som leder detta ska inneha kompetens inom ämnet och 

hälsopedagogik. Egenvården ska vara anpassad till patienten och sjuksköterskor ska ta hänsyn 

till patienters skillnader i syn på hälsa och sjukdom (Socialstyrelsen, 2018). Däremot skriver 

Jutterström (2013) att vårdpersonal många gånger inte kunnat följa ovanstående 

rekommendationer, på grund av bristande kunskap, tidsbrist och avsaknad av verktyg.  

2.7 Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskans roll i vården av diabetes typ 2 är att stödja och få patienterna att i största 

möjliga mån klara av egenvården i vardagen. Sjuksköterskan ska finnas som stöd vid 

patientens livsstilsförändring eftersom det tar tid att ändra vanor och patienter kan behöva 
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uppmuntran (Wikblad, 2012). Dessutom ska sjuksköterskan även finnas tillgänglig och ge råd 

och trygghet när problem uppstår (ibid).  Det ingår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

att leda utbildnings- och handledningsaktiviteter på grupp- eller individnivå för patienter och 

närstående. Hen ska ha pedagogisk kompetens för att möta patienters och närståendes olika 

behov (Svensksjuksköterskeförening, 2019). Sjuksköterskan ska ge diabetespatienten den 

information och kunskap som hen behöver för att kunna hantera egenvården. En 

diabetespatients behov av stöd varierar och är beroende på längden av deras sjukdom. De som 

har haft diabetes länge har andra utmaningar än de som nyligen fått diagnosen. Med tanke på 

komplexiteten i diabetesegenvård, är det orealistiskt att förvänta sig att vårdpersonal ger allt 

stöd som behövs (Gardesten et al., 2018).    

Sjuksköterskan kan ge patienter det stöd och utbildning som den behöver för att klara 

egenvården med att anta två förhållningssätt, nämligen personcentrerad vård och 

empowerment. Personcentrerad vård innebär att patienten och närstående blir sedda och 

förstådda som unika personer med individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar 

(Svensksjuksköterskeförening, 2017). Patienten är basen för vårdmötet som utgår från hens 

berättelser och det ska finnas ömsesidig öppenhet för varandras kunskap där vården utformas 

och dokumenteras i samverkan (ibid). Dessutom ska sjuksköterskan möjliggöra för personen 

att kunna leva det liv som hen vill trots sin sjukdom. Det finns studier som visar att 

personcentrerad vård ger positiva effekter som förbättrad metabolisk balans för personer med 

typ 2 diabetes (Svensksjuksköterskeförening, 2016).  

Empowerment är en omvårdnadsfilosofi som innebär att hjälpa människor upptäcka och 

använda sin inneboende förmåga för att ta kontroll över sin sjukdom (Funnell, 2012). I 

diabetes typ 2 innebär det att få patienter att ta makt över sin egenvård (Gardesten et al., 2018; 

Cadier et al., 2016). I detta förhållningssätt ska sjuksköterskan bidra med sin expertkunskap 

om sjukdomen, vården och behandling samtidigt som patienten bidrar med sina 

expertkunskaper om sig själva och sina personliga egenvårdsmål och färdigheter (Gardesten 

et al., 2018; Funnell, 2012). Patienter som har fått träning i egenvård har bättre livskvalitet än 

dem som inte har fått träning (Gardesten et al., 2018). Jutterström, Hörnsten, Sandström, 

Stenlund & Isaksson (2016) hävdar att sjuksköterskeledd och patientcentrerat stöd ger 

förbättrad blodglukosvärde hos patienter med diabetes typ 2.  

3 TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen i den aktuella studien utgår från begreppen lidande, den levda 

kroppen och livsvärld. Alla dessa är nödvändiga för att kunna ge diabetespatienten den bästa 

möjliga vården. Kunskapen om samtliga begreppen används sedan för att förstå patientens 

situation och diskutera studiens resultat.  

3.1 Lidande  

Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga aspekter i omvårdnaden nämner att alla 

människor upplever lidande någon gång i livet. Lidande kan påverka en person fysiskt, 

emotionellt eller andligt. Några orsaker till lidande är olika typer av förluster, känslor av 

värdelöshet, smärta, sjukdom och separation från närstående. Det finns tre olika typer av 

lidande; sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande kan upplevas vid 

sjukdom, ohälsa eller behandling. Livslidandet upplevs i förhållande till personens egna liv, 

det hör samman med patientens existens, självuppfattning och värdighet. Slutligen finns 

vårdlidande som orsakas av frånvaro av god vård (Arman, 2016). Vid diabetes typ 2 upplevs 

ofta lidande eftersom det innebär förlust i kroppslig, andlig eller emotionell integritet 

(Kirkevold, 2014; Arman, 2017). Personer med diabetes typ 2 bör hantera sin sjukdom i 
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vardagen. Detta innebär att det finns restriktioner i deras livsstil som under vissa 

omständigheter orsakar lidande. Vidare är begreppet lidande associerat med det som en 

individ tycker är betydelsefullt i livet. En person upplever lidande i relation till det som de 

bryr sig om (Kirkevold, 2014). Till exempel om en person med diabetes typ 2 tycker om en 

viss måltid och rekommenderas av sjuksköterskan att sluta äta måltiden för att den har en 

negativ påverkan på blodsockret. Att sluta eller fatta besluten till att sluta äta måltiden, kan bli 

ett stort lidande för att måltiden är viktig för patienten. På detta sätt kan en person med 

diabetes typ 2s sjukdomslidande orsaka livslidande.  

3.2 Livsvärld  

Allt sker genom livsvärlden och det innebär att människan upplever välbefinnande och 

lidande genom den. Hur en människa lär sig någonting beror på deras erfarenheter, förståelse 

och synsätt på det som lärs ut. Det betyder att livsvärlden är basen för lärandet av kunskap 

(Ekebergh, 2017). I diabetes typ 2 ingå mycket didaktik där sjuksköterskan måste lära 

personer med sjukdomen om bland annat egenvården. Livsvärlden som förhållningssätt vid 

diabetes typ 2 gör att vårdgivaren förstår hur patienten ser och värderar utbildningen som 

sjuksköterskan ger vid egenvården. Vidare hävdar Ekebergh (2017) att livsvärlden alltid är 

delad med andra människor däremot är den alltid individuell genom personliga erfarenheter 

som människor bär. Ovanstående visar att det är viktigt för sjuksköterskan att inkludera typ 2 

diabetespatienters anhöriga eftersom de ingår i en diabetespatients livsvärld. Vidare, en 

persons naturliga hållning är i grunden oreflekterad, vilket innebär att hen inte ifrågasätter 

olika händelser i vardagen eftersom hen vet vad det innebär. Vid diabetes typ 2 tvingas 

patienten att reflektera över sin hållning och kan ibland ifrågasätta olika händelser för att hen 

inte förstår de förändringarna som sjukdomen medför (Ekebergh, 2017).  

Den levda kroppen 

Inom vårdvetenskapen är kroppen biologisk men förstås som ett subjekt, alltså unik fylld med 

erfarenheter, upplevelser och minnen (Lindwall, 2017). Vidare är den levda kroppen en 

oskiljbar enhet av kropp, själ och ande. Eftersom den levda kroppen är unik är det viktigt att 

förstå att ett vårdande kan upplevas som bra av en person med diabetes typ 2 men samtidigt 

inte passa en annan person med samma sjukdom (ibid). Samhället har en stor påverkan på hur 

en människa uppfattar sin kropp och sig själv. Enligt samhället är den ideala kroppen bland 

annat frisk och att ha en stark och fungerande kropp blir ett sätt att visa sin självständighet. 

Däremot vid en sjukdom som diabetes typ 2 blir kroppen hotfull och oförutsägbar samt hotar 

individens självständighet (ibid). Vidare skriver Lindwall (2017) att kroppslig sjukdom bidrar 

till osäkerhet där det blir svårt att förstå och lita på den. Att leva i en förändrad kropp som vid 

diabetes typ 2 kan beröra hela människans varande och dennes otrygghet kan leda till att 

individen förlorar kontrollen över sin kropp och behandlingen. Ytterligare kan kroppen 

upplevas som begränsad vid diabetes typ 2 vilket leder till rädsla.  

4 PROBLEMFORMULERING  

Diabetes typ 2 är en kronisk livslång sjukdom där kroppens insulinkänsliga vävnader blir 

resistenta mot glukos. Antalet människor som har den är redan stor och fortsätter att öka. Dess 

ökning sker parallellt med ökning av ohälsosamma vanor som, stillasittande livsstil och dåliga 

matvanor. Ovanstående visar att sjuksköterskor kommer att vårda mera patienter med diabetes 

typ 2. Eftersom diabetes är obotligt inriktas behandlingen på att hålla glukoshalten i blodet 

normal och minska risker för komplikationer som till exempel hjärtsjukdom, stroke och 

njursvikt. Förutom den farmakologiska behandlingen kan patienten hålla sitt blodsockervärde 

i balans genom att leva ett sunt liv med livsstilsförändringar som, mera motion, bra matvanor, 
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rök- eller alkoholstopp. Detta gör att livsstilen är lika viktig som den farmakologiska 

behandlingen för att patienten ska må bra. Därför har egenvården med olika 

livsstilsförändringar stor betydelse för patientens välbefinnande och överlevnad. Det finns 

dock många patienter som har svårigheter med att göra livsstilsförändringar eftersom de 

saknar motivation. Att patienter inte klarar av att göra de livsstilsförändringar som krävs, 

medför lidande på olika sätt. Sjuksköterskors kunskap om personcentrerad vård och 

empowerment kan bidra till att patienter i högre utsträckning blir inkluderade i vården, sedda, 

motiverade till att göra livsstilsförändringar och få kontroll över sina sjukdomar. Däremot, har 

tidigare studier påvisat att diabetesvården fokuserar mest på medicinska aspekter av 

sjukdomen och inte så mycket på patienters upplevelser. En orsak till att medicinska aspekter 

har fått mer fokus är, bland annat brist på kunskap. Därför är det viktig att undersöka 

patienters upplevelser av diabetes typ 2, för att med hjälp av upplevelserna, kan 

sjuksköterskor få ökad kunskap kring patienters livsstil och syn på diabetes. Denna kunskap 

kan därmed hjälpa sjuksköterskorna att förstå vikten av att stödja patienterna i deras egenvård. 

Detta i sin tur kan leda till- att patienter får ökad motivation till att göra livsstilsförändringar 

och därigenom förbättrad sjukdomshantering.   

5 SYFTE 

Syftet var att beskriva vuxna patienters upplevelser av att leva med diabetes typ 2.  

6 METOD 

6.1 Design  

En kvalitativ systematisk litteraturstudie som sammanställde artiklar om upplevelser av 

diabetes typ 2 utifrån patienters perspektiv (Friberg, 2017). I studien har även en induktiv 

ansats använts därför att studien är baserad på upplevelser av diabetes. Med denna metod ges 

subjektiva och djupa beskrivningar av fenomenet (Polit & Tatano, s, 741, 2017). Metoden och 

den vetenskapsteoretiska ansatsen är relevanta eftersom det är patienters upplevelser av 

fenomenet diabetes typ 2 som beskrivs (Forsberg & Wengström, 2016).  

6.2 Datainsamling  

Författaren har gjort sökningar i databasen Cinahl som innehåller omvårdnadsbaserade 

artiklar (Forsberg &Wengström, 2016). För att få bra träffar har författaren använt sig av 

tesaurusen Cinahl subject headings som ger sökord som är anpassade till databasen Cinahl 

och genom att använda dessa sökord preciseras sökningar (Östlundh, 2017). När författaren 

använde fritextsökord så har hon använt MM exact Major subject heading som innebär att 

artikelns huvudämne är baserad på det ordet. Ibland använde författaren MH som innebär att 

ordet kan finnas i en artikel som ett huvudsakligt eller delämne.   

Informationssökningen bestod av grundläggande söktekniker som trunkering, sökhistoria och 

boolesk sökhistoria (Östlundh, 2017). Trunkering görs för att databasen ska kunna söka alla 

böjningsformer av ett ord. Det görs genom att lägga till en asterisk bakom ordstammen till 

exempel sjukskötersk*.  Boolesk söklogik som AND, OR och NOT har använts. AND 

används för att koppla ihop söktermer (se bilaga 1). OR ger träffar på antingen någon eller 

båda söktermerna till exempel qualitative OR quantitative. NOT avgränsar sökningen till att 

bestå av den ena termen men inte den andra t.ex. Diabetes mellitus typ 2 NOT Diabetes 

mellitus typ 1 OR Gestational diabetes (Forsberg & Wengström 2016; Östlundh, 2017).  
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Innan en artikel valdes lästes artikelns major och minor subjects eftersom dessa visar vilka 

sökord som artikeln huvudsakligen handlar om. Sedan lästes även abstrakt i de artiklarna som 

hade det tillgängligt. För sökord som användes se sökschema i bilaga 1.  

6.3 Urval   

Inklusionskriterier  

För att resultat ska vara relevant har artiklarna begränsats till mellan 2011 och 2019. En 

geografisk begränsning till Västvärlden gjordes. Med västvärlden avses i första hand 

Västeuropa, Nordamerika, Australien, Nya Zeeland och vissa delar av Sydamerika. 

Sökningarna begränsades också till enbart peer reviewed som innebär att de är publicerad i 

vetenskapliga tidskrifter (ibid). Andra begränsningar var att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska. Författaren valde originalartiklar där patienter är vuxna över 18 år och av olika kön. 

Artiklarna som valdes beskriver upplevelsen av livet med diabetes typ 2.    

Exklusionskriterier  

Exklusionskriterierna var alla artiklar som, inte handlade om upplevelser av diabetes typ 2, 

var äldre än åtta år, handlade om både diabetes typ 1 och 2, graviditetsdiabetes eller handlade 

om både diabetes typ 2 och andra sjukdomar. Alla artiklar utanför västvärlden valdes bort.  

6.4 Dataanalys  

Litteraturen granskades i flera steg.  

Steg 1 innebar att författaren läste artiklarnas abstrakt. I steg 2 läste författaren artiklarnas 

fulltext och valde artiklar utifrån deras relevans. I steg 3 granskade författaren artiklarna 

kritiskt med avseende på deras kvalitet och trovärdighet (Kristensson, 2016). 

Granskningsmallen som användes var Forsberg & Wengströms checklista för kvalitativa 

artiklar (Forsberg & Wengström, 2016, s.203–207). Checklistan bestod av 18 ja-kriterier och 

andra frågor som artiklarnas kvalitet bedömdes utifrån. Desto fler ja en artikel hade desto 

högre kvalitet bedömdes den att ha. Författaren hade 20 artiklar från början och gränsen för 

inkludering i uppsatsen var 80 %. Sju artiklar föll under granskningen då de inte nådde upp 

till gränsen. Utvärderingen omfattar således 13 artiklar.   

De utvalda artiklarna redovisas i en tabell (se bilaga 3) där en manifest innehållsanalys har 

gjorts. Det innebär att analysen håller sig nära ursprungliga texten. Först identifierades 

meningsenheterna som svarade på syftet. Sedan kondenserades texten, som innebar att den 

förkortades utan förändring av det viktigaste innehållet. Efter detta försågs den kondenserade 

texten med koder, en etikett som beskriver textens innehåll. Material som liknade varandra 

placerades i underkategorier som sedan fick en kategori. En kategori bestod av 

underkategorier med liknande innehåll (Kristensson, 2016; Lundman & Hällgren Graneheim, 

2017, s.225). För exempel på analys se bilaga 3.  

6.5 Forskningsetiska överväganden   

Etiska överväganden i denna studie utgår från Helsingforsdeklarationen som föreskriver 

etiska regler för forskning på människor. Detta för att främja och skydda deltagarnas 

integritet, självbestämmanderätt, hälsa och sekretess (Helsingforsdeklaration, 2013).  För att 

uppfylla de ovanstående etiska kraven har författaren i denna studie granskat artiklarna utifrån 

ett forskningsetiskt perspektiv. Det innebär att varje vetenskaplig artikel som valdes var 

granskad av en etisk kommitté. Designen och tillvägagångsätten av varje vetenskaplig studie 

där människor är inblandad framgick tydligt och motiverades i forskningen. I de artiklar som 

valdes framkom inte deltagarnas namn och författaren sökte tillstånd från etiska kommitté för 

att genomföra intervjuerna. Deltagarna fick i förväg information om studiens syfte och det 
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som förväntades av dem och att de kunde avbryta studien när som helst utan förklaring. 

Konfidentialitet beaktades och detta framgick tydligt i artiklarna (ibid).   

6.6 Förförståelse  
Varje människa bär omedvetet eller medvetet med sig förförståelse. Förförståelse är tidigare 

kunskap, åsikter, föreställningar, förväntningar och erfarenheter som redan finns hos oss 

(Wengström & Forsberg, 2016). Dessutom använder människor sin förförståelse för att tolka 

eller förstå ny erfarenhet och detta är nödvändigt. När hen har förstått den nya erfarenheten 

omvandlas den till förförståelse som sedan används för att utveckla nya erfarenheter eller 

kunskaper (Ekebergh, 2016). Denna förståelseutvecklingsprocess pågår under hela 

människans liv och det är möjligt att öppna och bredda den. Detta kan göras genom att ha ett 

öppet sinne för nya perspektiv och verkligheter. Däremot har människan en tendens att inte 

vidga sitt perspektiv (ibid). Författaren i denna studie har försökt att inte låta sin förförståelse 

påverka utformningen och analysen av studien i för hög grad. Detta gjordes genom att 

författaren identifierade sin tidigare föreställning av diabetes typ 2, vilket var att det är 

besvärligt att leva med. Författaren var öppen för att hitta både negativa och positiva 

upplevelser om livet med diabetes typ 2. Dessutom hade författaren i princip ingen erfarenhet 

eller kunskap om hur det är att leva med diabetes typ 2 innan studien.  

7 RESULTAT 

Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av att leva med diabetes typ 2. Analysen 

av artiklarna resulterade i fem huvudkategorier; psykologisk påverkan av diabetes, en 

självförvållad sjukdom, en förlorad frihet, faktorer som motiverar livsstilsförändringar eller 

inte och stöd. Kategorierna hade 11 underkategorier. Nedan presenteras (tabell 1) med 

översikt över huvudkategorierna och kategorierna.  

Tabell 1: Översikt över huvudkategorier och kategorier.  

Huvudkategorier  Underkategorier  

Psykologisk påverkan av diabetes. Negativa känslor 

 

En självförvållad sjukdom Skyller på sig själva 

Anklagelse från andra  

En döljande attityd 

En förlorad frihet   Ett liv av förbud  

Begränsade eller förlorade livsmöjligheter  

Svårt att vara social 

Faktorer som motiverar 

livsstilsförändringar eller inte 

Hinder mot förändring  

Motivation till förändring  

Stöd Vänners och familjens betydelse 

Sjuksköterskans betydelse 

  

7.1 Psykologisk påverkan av diabetes   

Negativa känslor  

Diabetes hade en stor psykologisk påverkan på många patienter och detta visade sig i form av 

olika känslor som rädsla, depression, psykisk trötthet, sorg, ångest, oro, ensamhet, stress, 

förlust (Kneck, Eriksson, Lundman & Fagerberg, 2016; Yilmaz-Aslan, Brzoska, Bluhm, 
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Aslan & Razum, 2014; Carolan-Olah & Cassar, 2018; Boyle, Saunders & Drury, 2015).  Att 

leva med en förändrad kropp som innebar osäkerhet hindrade det vardagliga livet och triggade 

igång känslor av missnöje och frustration. Dessa känslor uttrycktes när deltagarna inte visste 

hur de skulle agera, t.ex. om insulin skulle tas eller inte samt när kroppens reaktioner var 

svåra att förstå (Kneck, Eriksson, Lundman & Fagerberg, 2016).   

Vidare var rädsla en känsla som starkt påverkade deltagarna. Det kom till uttryck när 

deltagarna inte visste vad som hände, vad som skulle hända härnäst och vid förlust av kontroll 

över deras liv. Alltså vid specifika övergångshändelser som vid besked av diagnosen, 

initiering av oral medicin och i början av insulinbehandling (Janes, Titchener, J.Pere, R.Pere 

& Senior, 2013). Deltagarna hade rädsla för deras framtid, sjukdomstillstånd, komplikationer, 

att vara beroende av omsorg och dödsfall under sömnen (Yilmaz-Aslan, Brzoska, Bluhm, 

Aslan & Razum, 2014; Ågard, Ranjbar & Strang, 2016). Likväl visade sig i Fink, Fach & 

Schröders studie (2019) att en motivationsfaktor till livsstilsförändringar är den negativa 

känslan rädsla. Deltagarna lärde sig att leva med diabetes samt göra livsstilsförändringar för 

att de var rädda.  

Ytterligare skriver Carolan-Olah & Cassar (2018) att dessa ovanstående reaktionerna 

framkom bland majoriteten av patienter och var mest intensiva omedelbart efter de fått sin 

diagnos. Dessa negativa känslor påverkade patienters följsamhet till rådet från vårdpersonal 

på ett negativt sätt (Boyle, Saunders & Drury, 2016).    

7.2 En självförvållad sjukdom 

 

Skyller på sig själv  

Skuld och skam var mycket framträdande och patienter fick skuldkänslor när diabetes 

påverkade deras sociala liv och hälsa speciellt under livsövergångar som till exempel att bli en 

förälder eller börja en relation (Rasmussen, Maindel, livingston, Dunning & Lorentzen, 

2016). Ett konkret exempel på när skamkänslan uppstod var vid självinjicering av insulin på 

offentliga platser (Janes et al., 2013; Browne, Ventura, Mosely & Speight, 2013). 

Skamkänslan förvärrades när den fluktuerande blodglukoshalten påverkade deras vardagliga 

aktiviteter. Detta eftersom de anklagade sig själva för att ha fått diabetes och inte kunna 

kontrollera det. Dessutom gav den upphov till depression, frustation och låg självkänsla 

(Kneck et al., 2016).    

Anklagelse från andra  

En annan orsak till skuld och skamkänslor var att deltagarna kände sig dömda och anklagade 

av andra för att ha fått diabetes typ 2 genom att ha en ohälsosam livsstil. Det fanns en känsla 

av att detta återspeglades negativt på deras personlighet. Tillika upplevde många av 

deltagarna att samhället uppfattar diabetes typ 2 som en självförvållad sjukdom som drabbar 

dem som har dåliga livsstilsvanor (Browne et al., 2013; Rasmussen et al., 2016). I Browne et 

al., (2013) studien, lyfter varje deltagare fram negativa stereotyper som är förknippade med 

diabetes typ 2. Några av stereotyperna var tjocka, överviktiga, stora feta gris, lata, slö, 

soffpotatis och storätare. Alla dessa stereotyper återspeglar idén att människor med diabetes 

typ 2 för sjukdomen på sig själva.   

En döljande attityd  

Konsekvenserna av stigmatisering av diabetes typ 2 var att många av deltagarna blev rädda att 

berätta för andra att de hade sjukdomen. Speciellt i början av en ny relation och de fann det 

besvärande att alltid överväga hur och när de skulle avslöja sin diabetes, vilket ledde till 
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känslan av ensamhet och isolering (Yilmaz-Aslan et al., 2014; Browne et al., 2013). Denna 

rädsla gjorde också patienterna osäkra över hur de skulle relatera och kommunicera med 

andra om deras tillstånd (Rasmussen et al., 2016) Dessutom vägrade vissa deltagare att ta 

ledigt från arbetet för att gå på läkarbesök till följd av rädslan av att bli dömd av andra (ibid).  

7.3 En förlorad frihet  

 

Ett liv av förbud  

En gemensam nämnare för många av deltagarna var starka känslor av förlust till friheten att 

kunna leva livet precis som de ville och att de blev tvungna att tänka på deras livsstil mer efter 

de fått diagnosen (Carolan-Olah et al., 2018; Baggio et al., 2013; Ågard et al., 2016).  

Restriktioner och begränsningar var både fysiska i kroppen och i sociala sammanhang 

(Carolan – Olah et al., 2018; Ågard et al., 2016). Den fysiska påverkan som diabetes typ 2 

patienter upplevde var uppkomsten av tillstånd som trötthet, svullna lemmar, försämrad syn, 

njursvikt, perifer nervskada, tand och- hjärtproblem (Carolan-Olah et al., 2018; Baggio et al., 

2013; Ågard et al., 2016).   

Begränsade eller förlorade livsmöjligheter  

Känslan av begränsade eller förlorade möjligheter i livet som en följd av diabetes typ 2, 

upplevdes av många. Tillika upplevde deltagarna att de levde ett liv med förbud där de såg 

mer begränsningar än möjligheter (Ventura et al., 2013; Fink et al., 2019). Diabetes typ 2 

hade en negativ inverkan på livsmöjligheter eftersom den medförde restriktioner i resor och 

karriär utsikter (Fink et al., 2019; Baggio et al.,2013). En del deltagare till och med såg sig 

själva som helt funktionslösa (Baggio et al., 2013). En kvinna kände att det fanns många 

restriktioner gentemot människor med diabetes typ 2 som vill adoptera barn jämfört med 

människor utan diabetes typ 2 (Ventura et al., 2013).  

Svårt att vara social  

Vidare kunde begränsningar, restriktioner och förluster även ses i psykosociala sammanhang. 

Yilmaz-Aslan et al. (2014) hävdar att manliga informanter upplevde förlust i sociala 

fungerande förmågor till exempel när de inte kunde förse familjens olika behov. 

Informanterna kände också att diabetes typ 2 förändrar en persons sociala roll.   

Ytterligare, informanter som inte kunde äta eller dricka det de tyckte om medan de var ute 

med anhöriga fann att deras diabetes begränsade deras sociala liv. Eftersom att vara social i 

deras sammanhang involverade måltidsgemenskap (Carolan- Olah et al., 2018). Detta ledde 

till att de antingen frestades till att äta eller att de isolerade sig själva från andra (Carolan – 

Olah et al., 2018; Yilmaz- Aslan et al., 2014).    

7.4 Faktorer som motiverar livsstilsförändringar eller inte 

Hinder mot förändring  

Den största utmaning för människor som hade fått diabetes typ 2 var hanteringen av 

sjukdomen i det vardagliga livet. Människor behövde göra justeringar både i det privata och 

professionella livet utöver att lära sig mycket om egenvården. Detta innebar att patienten 

skulle anpassa sitt liv till nya rutiner som, mera fysisk aktivitet, kostförändringar och 

medicinering (Fink et al., 2019). Dessa livsstilsförändringar hade många patienter svårt att 

göra för att det kom i konflikt med deras existerande vanor (Kristensen, Guassora, Arreskov, 

Waldorff & Hazelton, 2018; Carolan- Olah et al., 2018).   
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De rekommenderade egenvårdsrutiner utmanades av symtom, andra somatiska sjukdomar, 

praktiska hinder av sjukdomen, patientens subjektiva preferenser eller patientens mentala 

hälsa (Kristensen et al., 2018; Boyle et al., 2016; Halkoaho et al., 2014). En man kände att det 

var svårt att sköta sin egenvård när ett arbetsprojekt misslyckades (Ågard et al., 2016). Andra 

patienter kunde inte träna på grund av trötthet eller fysiska kroppsliga begränsningar som 

amputation (Kristensen et al., 2018: Ågard et al., 2016). För lindring av den psykiska ohälsan 

valde vissa patienter att dricka alkohol eller ta cannabis även om det negativt påverkade deras 

diabetes (Kristensen et al., 2018)   

Hur väl eller om vissa patienter följde rekommenderade rutiner och skötte sin diabetes typ 2 

berodde också på deras syn på sjukdomen. En del patienter betraktade diabetes som något ont 

vilket utan deras påverkan hade drabbat dem. Därför ansåg patienterna att de inte heller 

behövde följa de rekommenderade livsstils rutinerna (Ågard et al., 2016). Vidare, i Yilmaz- 

Aslans (2016) studie framgår det att deltagarna förknippade sjukdomar med fysiska symtom. 

Eftersom patienterna inte hade ont, såg de diabetes som en mild eller ingen sjukdom alls.  

Detta synsätt motiverade dem inte heller till att följa de rekommenderade livsstils rutinerna.  

Andra deltagare såg det som normalt att ha diabetes och trodde att nästan alla människor 

kommer att få diabetes typ 2. Janes et al., (2013) hävdar att vissa deltagare trodde att de kunde 

bli friska från diabetes genom att ta medicin, som andra sjukdomar. Detta ledde till att de 

ignorerade deras livsstil som har en stor betydelse i behandlingen av diabetes typ 2.     

Motivation till förändring  

Även om det fanns många faktorer som utmanade de olika deltagarna med hanteringen av 

livsstilsförändringar diabetes typ 2 för med sig fanns det också faktorer som faktiskt triggade 

igång förändring. Dessa faktorer var patienters önskan att finnas kvar för sina barn, rädslan 

för komplikationer och viljan att fortsätta vara hälsosam för att behålla arbetet (Rasmussen et 

al., 2016; Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 2014: Fink et al., 2019; Carolan- 

Olah et al., 2018).  

7.5 Stöd   

 

Vänners och familjens betydelse  

Stödjande relationer var en resurs som deltagarna använde i hanteringen av sjukdomen. Stöd 

från nära familjemedlemmar som ens maka eller make, vänner och barn var en viktig resurs i 

det vardagliga livet (Halkoaho et al., 2014). Dessutom var deltagarna beroende av andra för 

välmående och beslutsfattandet gjordes i samråd med nära relationer (Kneck et al., 2016).  

Däremot rapporterades det också av deltagarna att nära relationer kunde vara besvärliga, 

fördomsfulla, irriterande och ohjälpsamma i vissa situationer.  (Browne et al., 2013; Halkoaho 

et al., 2014; Janes et al., 2013).    

Sjuksköterskans betydelse  

Halkoaho et al. (2014) skriver att stöd från sjuksköterskan var den största resursen för 

hanteringen av diabetes typ 2. Regelbundna rådgivning från sjuksköterskan spelade en 

nyckelroll speciellt under svåra tider. Däremot beskrev de flesta informanter en kombination 

av både negativa och positiva interaktioner med vårdpersonal. Dessutom rapporterade vissa 

deltagare stigmatisering från vårdpersonal som fokuserade bara på det som gjordes fel istället 

för att hitta olika sätt som uppmuntrar till beteendeförändringar (Browne al. 2016). Detta 

upplevdes som nedslående och fördömande (ibid).  
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En deltagare lyfter upp att det är viktig att hitta en bra sjuksköterska som kan motivera en att 

hantera diabetes typ 2. Vidare betonar Rasmussen et al. (2016) att den huvudsakliga stöd som 

patienter krävde från vårdpersonal var stöd vid diagnosen, effektiv kommunikation, flexibla 

tjänster, kontakt med andra personer som hade diabetes typ 2 och åldersrelaterade tjänster och 

information.   

8 DISKUSSION  

8.1 Metoddiskussion  

 

Författaren valde en kvalitativ design med induktivt ansats därför att syftet var att ta reda på 

patienters subjektiva upplevelse av livet med diabetes typ 2. Detta angreppssätt är inriktad på 

att tolka och skapa mening i människans subjektiva upplevelse av omvärlden (Forsberg & 

Wengström, 2016). I detta sammanhang var en kvalitativ design ändamålsenlig för att den 

fångar helheten mer till skillnad från en kvantitativ som strävar efter att ordna, se samband 

och objektifiera (ibid). Dessutom är studien en sammanställning av kvalitativa artiklar om 

upplevelse av livet med diabetes typ 2. Författaren tänkte först att göra analys av 

självbiografier vilket hade också fungerat dock blev det inte till på grund av brist på material 

inom området.  

Datainsamlingen gjordes enbart i databasen Cinahl som innehåller omvårdnadsbaserade 

artiklar. Att artiklarna valdes från en databas kan vara en svaghet för att hade fler databaser 

använts skulle flera studier blivit funna och därmed gett flera olika perspektiv av upplevelser 

av livet med diabetes typ 2. Författaren hade kunnat använda Pubmed eller PsyckInfo för 

variation dock har dessa databaser inte omvårdnad som huvudämne. Denna svagheten kan 

ifrågasättas eftersom Cinahl är en databas som innehåller artiklar som fokuserar på 

omvårdnad och psykologi (Forsberg & Wengström, 2016; Östlundh, 2017). Vidare, hade 

författaren i föreliggande studie fått undervisning i hur en kunde bäst använda Cinahl för att 

hitta artiklar. Detta ökade författarens chanser att hitta bra och relevanta artiklar.  

I föreliggande studie är urvalet baserad på informationsbehovet istället för enbart fulltext. Det 

innebär att databasen hade en blandning av både referenser och fulltext. Detta är bättre att ha 

än enbart fulltext, därför att det är innehållet och inte endast formen som är i fokus för 

litteraturvalet (Östlundh, 2017). Den sökteknik, sökord och avgränsning som gjordes ökade 

studiens tillförlitlighet eftersom det är relevanta artiklar som väljs (Östlundh, 2017; Forsberg 

& Wengström, 2016). Vidare, hade artiklarna peer reviewed som en avgränsning. Peer 

reviewed innebär att olika ämnesexperter har läst och granskat artiklarna innan de accepteras 

för publicering (Rankin, 2019; Polit & Tatano, 2017). Det innebär att artiklarna är 

kvalitetsgranskade som säkrar att de håller en hög nivå.  Kristensson (2014) skriver om olika 

sätt att öka en studies trovärdighet och ett sätt är att forskaren är bekant med ämnet.  

Ytterligare, trovärdighet i kvalitativa studier består av fyra dimensioner: tillförlitlighet, 

överförbarhet, giltighet och verifierbarhet (Polit & Tatano, 2017; Kristensson, 2014). Vidare 

skriver Polit & Tatano att tillförlitlighet är en särskilt viktig aspekt inom 

trovärdighetsbegreppet. Det handlar om sanningshalten i det som presenteras (Kristensson, 

2014; Polit & Tatano, 2017).  Ett sätt att öka en studies tillförlitlighet är att använda sig av 

triangulering som innebär att två eller flera personer tillsammans analyserar ett material för att 

stärka resultaten (Kristensson, 2016; Polit & Tatano, 2017). Forskarna i artiklarna i 

föreliggande studie har använt sig av både källtriangulering och observatörstriangulering. 

Källtriangulering innebär att intervjua människor som har olika synsätt eller relaterar till 
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problemet olika. Observatörstriangulering innebär att olika forskare med olika synsätt 

medverkar i datainsamling (Rankin, 2019; Polit & Tatano, 2017). I de artiklarna som valdes 

deltog många olika forskare samt medverkade minst två olika författare i datainsamling och 

dataanalys.   

Vidare för kvalitetsgranskning har författaren i föreliggande studie använts sig av Forsberg & 

Wengströms checklista för kvalitativa artiklar. Detta ökar också tillförlitligheten i resultatet 

dock skriver författaren själv så det medför hen kunde har missat andra relevanta saker som 

kunde ha gjort resultaten mer trovärdigt och mångsidigt. Tillika har forskarna i studierna 

använt direkta citat och dessa ökar trovärdigheten i studierna eftersom det beskriver exakt det 

som patienterna har sagt och därmed visar att tolkningen är förankrad i intervjutexterna 

(Kristensson, 2014). Alla artiklarna som användes i resultat var utifrån patientens perspektiv 

om upplevelsen av att leva med diabetes typ 2 och detta ökar också trovärdigheten.  

Överförbarheten handlar om i vilken utsträckning resultaten är giltig i andra sammanhang. 

Olika sätt att styrka detta är att ge läsaren noggrann beskrivning av deltagarna, 

studiekontexten och att tillförlitlighet, giltighet och verifierbarhet är säkrade (Kristensson, 

2014; Polit & Tatano, 2017). Tillika hävdar Polit & Tatano (2017) att det är läsarens ansvar 

att avgöra om resultaten kan överföras till andra sammanhang och författarens skyldighet att 

bestå med tillräcklig data som ger läsaren en möjlighet att göra det. I alla artiklarna i 

föreliggande studien har forskarna i studierna noggrant beskrivit deltagarna och 

studiekontexten därför anses resultaten vara överförbart. Alla artiklar är från västvärlden 

därför är resultaten mest lämplig att överföras till just det geografiska området.   

I analysen användes en manifest innehållsanalys och författaren har varit medveten om sin 

förförståelse och försökt lägga den åt sidan genom att ha ett öppet sinne för andra 

föreställningar än sin egen. Däremot är en del av studiens resultat ganska ensidigt och hade 

författaren skrivit med någon annan så hade det gett ett mer nyanserat resultat. Alla artiklar 

som valdes uppfyllde alla kraven som står i helsingforsdeklarationen därför anses studien 

indirekt ha en bra etisk grund.  

Åldern på deltagarna i resultatartiklarna var mellan 19 och 87 år gammal. Diabetes typ 2 

förekommer mest hos personer i medelåldern och äldre (Diabetesförbundet, 2017; The 

International Diabetes Federation, 2019). Upplevelsen av diabetes kan skilja sig mellan den 

som är 19 år och den som är 87 år och detta kan vara en svaghet däremot finns det inte heller 

tillräckligt med material som täcker enbart unga vuxna eller äldre vuxna. Även upplevelsen av 

de som har nyligen fått sjukdomen och de som har haft det lite längre kan skilja sig. Hade 

författaren avgränsat studien enligt det föregående meningen, hade resultaten varit 

annorlunda. Däremot visar resultaten i föreliggande studie att upplevelser av diabetes typ 2 

ändå är ganska lika i de olika åldrarna.  

En annan svaghet i föreliggande studien kan ha varit språket eftersom författaren till 

föreliggande studien har översatt artiklarna från engelska till svenska. 

8.2 Resultatdiskussion  

 

Syftet i föreliggande studie var att beskriva upplevelser av livet med diabetes typ 2. 

Resultaten visar att diabetes typ 2 har en stark psykologisk påverkan på patienterna. Många 

människor med diabetes typ 2 upplevde begränsningar i vardagen och hade svårt att hantera 

egenvården samt göra livsstilsförändringar. Detta för att de oftast saknade motivation till att 

göra livsstilsförändringar. Resultatdiskussionen behandlar dessa kategorier: Psykologisk 



 

14(22) 

 

påverkan av diabetes, faktorer som motiverar livsstilsförändringar eller inte och en 

självförvållad sjukdom.  

 

Psykologisk påverkan av diabetes 

Resultat visar att diabetes typ 2 medför många olika negativa känslor som har en stark 

psykologisk påverkan på patienten. Dessa känslor var närvarande nästan hela tiden men 

uttrycktes mer vid övergångshändelser, när patienten kände att de inte kunde leva livet som 

förr eller vid ovisshet om det som skedde. Dessutom var de mest intensiva omedelbart efter de 

fått diagnosen. Detta styrks av bland annat Pal et al. (2018) som lyfter fram att 

diabetespatienter upplevde starka negativa känslor som till exempel ilska, rädsla, depression, 

frustration och skuld, vilket de hade svårt att hantera. Vidare hävdar Pal et al. (2018) att dessa 

negativa känslor triggades av mat, vid sökande av vård, när familjen visade brist på förståelse 

och kom med irriterande kommentarer. Diabetes typ 2 patienters lidande är först och främst 

på grund av förlust av kroppsliga funktioner som senare påverkar dem psykiskt, socialt och 

existentiellt. Detta bekräftar det som Hedelin, Jormfeldt & Svedberg (2014) hävdar att en 

människa består av kropp, själ, psyke och ande. De olika delarna i den levda kroppen hänger 

ihop, påverkar varandra och ska inte delas. För att lindra lidande, är det viktig för 

sjuksköterskor att vara extra uppmärksamma på diabetes typ 2 patienters psykiska hälsa under 

övergångshändelser och omedelbart efter diagnosen för att det då som känslorna förkommer 

mest och upplevs starkast. Resultaten visar även att den negativa känslan rädsla hade både en 

positiv och negativ påverkan i patienternas liv. För vissa deltagare fungerande den som en 

motivationsfaktor till livsstilsförändring. Det är viktigt för sjuksköterskor att tänka på den 

ovanstående för att inte försöka att lindra hela patientens rädsla eftersom det kan påverka 

deras motivation. Alltså är lite rädsla bra om den motiverar patienten till att göra 

livsstilsförändringar. Ytterligare, när patienter inte förstod det som hände omkring och i dem 

så uttryckte de rädsla. I detta fall är det viktig för sjuksköterskor att se till att patienter får 

information som är lätt att förstå för att lindra lidande.  

Faktorer som motiverar livsstilsförändringar eller inte 

Centralt i föreliggande studie är komplexiteten i hanteringen av diabetes typ 2 i det vardagliga 

livet. De flesta deltagare hade svårt att hantera egenvården som innefattar åtgärder som, att ta 

mediciner, följande av en diet, ökad fysisk aktivitet, viktnedgång, problemlösning och 

hantering av sjukdomen. Dessa åtgärder är starkt förknippad med bättre glykemisk kontroll 

och förebygger komplikationer (Beverly et al., 2012; Johansson et al., 2015). Problemet med 

hanteringen av diabetes typ 2 är belyst i många andra studier (Lie, Karlsen, Oord, Graue & 

Oftedal, 2017; Pal et al., 2018; Oftedal, 2014; Johansson, Österberg, Leksell & Berglund, 

2015; Beverly, Ritholz, Brooks, Hultgren, Lee, Abrahamson & Weinger, 2012).  Det betyder 

att patienter behöver särskilt hjälp med hanteringen av sjukdomen. Det är sjuksköterskans 

ansvar att ge patienten information och utbildning om hur sjukdomen ska hanteras 

(Svensksjuksköterskeförening, 2017). Däremot är det patientens ansvar att genomföra det som 

lärs ut. Sjuksköterskor måste därför utgår från diabetes typ 2 patienters livsvärldar för att lära 

dem hanteringen av egenvården. Livsvärlden är delad med andra men är ändå individuell 

därför ska sjuksköterskor se till att egenvården utformas utifrån varje enskild patient 

(Ekebergh, 2017). Ekebergh & Dahlberg (2015) skriver att det är viktigt att sjuksköterskan är 

lyhörd för patientens reaktion och uttryck när information ges ut. Ändå tenderar vårdpersonal 

att ha en undervisande och föreläsande attityd när de ska delge information till patienter. 

Dessutom hävdar Johansson et al. (2015) att en orsak till att patienter har svårt med 

hanteringen av diabetes typ 2, kan vara att patientutbildningen är organiserad efter ett 
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förplanerat program där patientens behov är definierad utifrån vårdgivaren. Därför behöver 

sjuksköterskor att ha ett patientcentrerad och empowerment förhållningssätt eftersom dessa 

sätter patienten i centrum och hjälper dem att ta kontroll över deras sjukdom. Tillika styrs 

dagens behandling av diabetes till stor del av HbA1c som är en mätmetod av blodsockrets 

medelvärde under de senaste 6–8 veckorna. Utifrån den och andra målvärden bedöms 

mängden av resurser och stöd en patient kan få. Detta strider emot det vårdvetenskapliga 

synsättet, där människan är en helhet alltså mer än siffra (Bergström, 2017). För att patienter 

ska lättare kunna hantera egenvården måste sjuksköterskan ställa lika mycket fokus på den 

existentiella komponenten av sjukdomen som den medicinska. Det krävs en balans mellan 

den medicinska och existentiella komponenten av sjukdomen för att lindra patientens 

sjukdom. Genom att utgå från livsvärlds- och den levda kroppens perspektiv kan 

sjuksköterskor upprätthålla denna balans. Eftersom i dessa begrepp betraktas människan som 

en helhet.  

Ytterligare en viktig aspekt som framträder är att hur väl patienter följer behandlingen eller är 

villiga att göra livsstilsförändringar beror på deras syn på sjukdomen och prioriteringar. Detta 

styrks av Lie et al. (2017) och van Puffelen et al. (2015) som också lyfter fram det 

ovanstående i deras studier. I föreliggande studien sågs diabetes som en mild sjukdom på 

grund saknad av fysiska symtom och även som en normal del av livet. Dessa synsätt verkade 

som ett hinder mot de rekommenderade livsstilsförändringarna. van Puffelen et al. (2015) 

hänvisar till Leventhal et al. (1984) teori om sunt förnufts modell av självreglering av hälsa 

och sjukdom. Enligt den modellen har människor personliga övertygelser om deras sjukdom 

som till stor del avgör vilken ställning de tar till deras tillstånd. Därmed visar det ovannämnda 

stycket vikten av att ha livsvärlden som en hållning och se varje människa som en unik 

individ. För att det är varje människas individuella faktorer som till exempel uppfattningar, 

attityder, värderingar, livserfarenhet samt miljö- och omgivningsfaktorer som kultur, kön, 

fritidsintressen, hudfärg och rollfunktion som påverkar och bestämmer hur fokus läggs i 

egenvård vid långvariga sjukdomstillstånd (Hörnsten & Jutterström, 2017).  Dessutom är 

diabetes en osynlig sjukdom där symtom kommer smygande. Till följd av detta kan det vara 

svårt för vissa patienter att göra livsstilsförändringar. Därför är det viktig för sjuksköterskor 

att utbilda och ge patienten information om diabetes och hur det påverkar kroppen. Så att 

patienten förstår vilka konsekvenser som följer om de inte försöker att förändra deras livsstil.  

Ytterligare, framkom det i studien att patienter motiverades av faktorer som, önskan att finnas 

kvar för sina barn, rädslan för komplikationer och viljan att fortsätta vara hälsosam för att 

behålla arbetet för att göra livsstilsförändringar. Jones, Crabb, Turnbull & Oxlad (2013) 

skriver att motivation till att göra livsstilsförändringar var sällsynt. Detta styrker också 

resultatet i föreliggande studie eftersom det framkom väldigt få motivationsfaktorer och det 

var inte många människor som hade motivation. Dessutom framkom det i Jones, Crabb, 

Turnbull & Oxlad (2013) studie att motiverade personer har lättare att ta in information samt 

göra förändringar däremot är det svårt för människor som inte är motiverade att göra 

livsstilsförändringar. Tillika, många vårdpersonal hävdar att egenvårds utbildningar är 

ineffektiva om inte individen är motiverad till att göra livsstilsförändringar. Dessutom har 

livsstilsförändringar en stor roll i behandlingen av diabetes typ 2 och dessa kan enbart 

patienterna själva göra. Sjuksköterskans roll här är att stödja och ge information för att 

underlätta förändringsprocessen. Wikblad (2012) skriver att det kan vara svårt att göra 

livsstilsförändringar för att det ger många vinster på lång sikt än kort. Därför är det återigen 

viktig för sjuksköterskan att ge patienten information om vinsterna och berätta om negativa 

konsekvenser som kan komma om livsstilsförändringar inte görs.  

En självförvållad sjukdom 
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Ett annat fynd som kom fram är att de flesta patienter med diabetes typ 2 skyller på sig själva 

för att ha fått sjukdomen. Eftersom de anser att de har haft en dålig livsstil som har lett till 

diabetes. Detta ledde till känslor av skuld och skam. Resultaten styrks av Beverly et al. (2012) 

som hävdar att patienter skyller på sig själva för att inte kunna kontrollera sjukdomen. 

Däremot kommer dessa känslor inte enbart från dem själva utan också från andra som ser 

diabetes typ 2 som en självförvållad sjukdom. Andra människor tror att de som har diabetes 

typ 2 får det enbart för att de har levt ett dåligt liv. Vidare lyfter Hörnsten & Jutterström 

(2017) att det förekommer känslor av stigmatisering hos människor med diabetes typ 2. 

Konsekvenser för detta blir att patienter väljer att dölja sin sjukdom för andra människor. 

Döljande av sitt tillstånd för andra är inte bra eftersom diabetespatienter kan få hypoglykemi. 

Hypoglykemi betyder att blodsockervärdet är låg och kan leda till medvetslöshet och kramper 

samt kan vara akutfarliga (Ericson &Ericson, 2013). Till exempel om människor i personers 

omgivning inte vet att hen har diabetes kan det ta lång tid för dem att reagera vid en 

hypoglykemi och detta kan medföra allvarliga konsekvenser. Dessutom kommer en del 

stigmatisering från vårdpersonal som ska lindra lidande. Patienter som känner sig 

stigmatiserad av sjuksköterskor kan ha svårt att följa behandlingen. Dahlberg & Segesten 

(2010) skriver att patienter får mindre energi samt välbefinnande när vårdare är kalla och 

oengagerade. Därmed blir detta vårdlidande eftersom det kommer från vårdpersonalen. 

Stigmatisering från allmänheten kan bero på brist på kunskap.   

9 Klinisk Implikation  

Denna studie visar att typ 2 diabetespatienter har svårt att göra livsstilsförändringar och 

drabbas av många olika negativa känslor. Sjuksköterskor kan hjälpa patienter att hantera 

dessa känslor genom att fokusera lika mycket på det existentiella som det medicinska. Detta 

kan göras genom att ha mera samtal med patienten eller ordna möter med andra vårdpersonal 

till exempel kuratorer, sjukhuspräster och även närstående.  

Tidigare studier har visat att det räcker inte enbart med information eller utbildning från 

sjuksköterskor för att en patient ska göra livsstilsförändring, utan krävs det också patientens 

vilja till att göra förändringen. Därför anser författaren att sjuksköterskor ska erbjuda mera 

motiverandesamtal som utgår från den enskilda patienten. Patienter ska själva få möjlighet till 

att beskriva vilka förändringar som behöver göras däremot ska sjuksköterskor hjälpa dem 

genom att ge flera förslag på hur det kan göras. Sjuksköterskor ska beakta hur det 

motiverandesamtalet genomförs, det negativa ska lyftas upp lika mycket som det positiva.   

Ytterligare de förslag som sjuksköterskan ger ska alltid bestå av mer än ett alternativ. Till 

exempel om riktpunkten i det motiverandesamtalet är att få patienten till att röra sig mera ska 

sjuksköterskan ge förslag på flera olika träningstyper och hur träningstyperna kan bäst njutas, 

vara behagliga och rolig att genomföras. Till exempel om en sjuksköterska ska få patienten att 

röra sig mera kan hen ge förslag till olika sätt detta träningen kan göras. Till exempel istället 

för att gå själv, kan patienten gå tillsammans med närstående, lyssna på musik medan de går 

eller gå på deras favorit promenadväg, med flera. För att det ovanstående ska fungera behöver 

sjuksköterskor att kontinuerligt gå på olika utbildningar för att få kunskap om olika 

motiverandesamtal och förslag. De föreliggande implikationer kan underlättas genom att 

använda elektroniska hjälpmedel eller sociala medier.  
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10 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 

Det finns många faktorer som måste samverka för att livet med diabetes typ 2 ska fungera. 

Diabetes typ 2 är verkligen en sjukdom där både den medicinska och den existentiella 

komponenten av sjukdomen måste sammanflätas för att kunna lindra patientens lidande. 

Vidare, rädsla kan fungera både som ett hinder och en motivation till att göra 

livsstilsförändring. Därför behöver sjuksköterskor inte lindra den helt i ett sammanhang där 

det fungerar som motivation till förändring. Diabetes typ 2 patienter har svårigheter med 

hanteringen av egenvården och saknar motivation till att göra livsstilsförändringar. 

Sjuksköterskor har ett ansvar att ge information och stötta patienten i de möjliga mån som 

finns för att de ska kunna hantera sin sjukdom i vardagen. Däremot är det patientens ansvar 

att genomföra de förändringar som krävs. Det spelar ingen roll hur mycket utbildning 

patienterna får, saknar de motivation till att göra livsstilsförändringar kommer de inte att göra 

det. Därför är det viktigt för sjuksköterskor att utgå från professionella förhållningssätt som 

personcentrerad vård och empowerment eftersom dessa förhållningssätt sätter patienten i 

centrum och hjälper dem att ta kontroll över sin sjukdom. Att det förekommer stigmatisering 

från både sjuksköterskor och personer i diabetes typ 2 patienters omgivning leder till att 

patienter väljer att dölja sitt tillstånd. Detta orsakar både ett livslidande och vårdlidande. Detta 

lidande kan bero på brist på kunskap. Utbildning och information kan vara olika sätt att 

bekämpa stigmatisering mot diabetes typ 2 patienter i samhället.  

Förslag till fortsatt forskning är att försöka hitta olika sätt att motivera patienter med diabetes 

typ 2 till att göra livsstilsförändringar. Eftersom livsstil har en viktig roll i behandlingen av 

diabetes typ 2. Det framkommer även att det preventiva arbetet i egenvården ger många 

vinster på lång sikt än kort sikt därför kan det vara svårt för patienter att vara motiverad till att 

göra arbetet. Det kan vara bra att forska om preventivt arbete som ger vinst på kort sikt. Då 

detta kan fungera som en motivationsfaktor till förändring av livsstilen.  
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Semi strukturerad 

intervjuer. 

Finska,  

Analyserad med 

induktiv 

innehållsanalys.  15 

vuxna med T2dm, 

mellan 58–81 år. 

Har haft diabetes 

mellan 1–31 år. 

Att ha en accepterande attityd mot sjukdom sågs 

en resurs för att hantera sjukdomen, deltagande i 

egenvård, kunskap om sjukdomen och stödjande 

relationer. Aktiviteter och stöd från 

sjuksköterskan sågs också som en resurs.  

Informanter såg att rådgivning var fokuserad på 

mediciner.    

  

Understanding barriers to 

glycaemic control from the 

patients perspective. 

R, Janes., J, Titchener., 

J.Pere., R.Pere & J. Senior.  

2013  

Nya zeeland 

Utforska och bevisa 

barriärer till 

glykemisk styrning 

från patientens 

perspektiv. 

Tolkande 

fenomenologisk 

metod. Semi 

strukturerad 

intervjuer.  Bestod 

av 15 vuxna. Mellan 

33-90år.  Strategisk 

Urval. Analyserad i 

tema och subtema 

enligt PCM 

framework.  

   

Informanter bekräftade många av barriärerna i 

litteraturen relaterad till sammanhang som 

familjen, ekonomi, arbete. Barriärer var också 

relaterad till negativa emotionella reaktioner mot 

diabetes: rädsla för nya händelser (diagnos, 

medicin, insulin), skuld för att ha fått diabetes 

och att inte kunna kontrollera det och skam över 

att ha diabetes. Andra var personliga och icke 

vetenskapliga tro. Dåliga vårdmöten mellan 

patienten och sjukvårdspersonal. Patienter hade 

lite förståelse av diabetes och klagade på att 

deras sjukvårdspersonal sa åt dem vad de ska 

göra. 

  

Encumbered by vulnerability 

and temporality – the 

meanings of trigger 

situations when learning to 

live with diabetes. 

Å,Kneck., L.E. Eriksson., B, 

Lundman & I, Fagerberg.  

2016  

Sverige  

 

Belysa betydelsen 

av 

utlösningssituationer 

som upplevs i 

vardagen när man 

lär sig att leva med 

diabetes. 

Livsvärlds ansats 

och fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod.  

Semi strukturerad 

intervjuer.  

13 informanter av 

båda kön.  

Både typ2 och typ 

1.   
 

När man lär sig att leva med diabetes, betydelsen 

av utlösande situationer var ” den oförutsägbara 

kroppen höjer otryggheten med medvetenheten 

av ens beroende av andra”,  Att förlora 

kontrollen i ohållbara situationer” och intecknad 

av sårbarhet i tidigare välbekanta situationer.   

  

Lifestyle changes – a 

continuous, inner struggle 

for women with type 2 

diabetes: A qualitative study.  

 

K, Ahlin & A, Billhult.  

2012 

Sverige 

Beskriva hur 

kvinnor hanterar 

nödvändiga 

livsstilsförändringar 

till följd av en 

kronisk sjukdom 

genom att använda 

diabetes som en 

modell.   

Kvalitativ ansats. 

Giorgis 

fenomenologiska 

idéer användes för 

analys och 

intervjuer. Semi 

strukturerad 

intervjuer. 

Strategiskt urval. 

37–87 år. Bestod av 

10 kvinnor. 

Resultat gav upphov till fem teman. Den 

tvetydiga känslan av andra deltagande, bli offer 

för pressande krav, upplevelser av brist på 

kunskap, upplevelser av stark längtan och hittar 

orsaker för rättfärdiga att inte förändras. Att göra 

livsstilsförändringar är en kontinuerlig kamp.  
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Perception of people 

suffering from diabetes 

regarding the disease and the 

reasons for hospital 

readmission: a descriptive 

study. 

 

S.C, Baggio, C, Sales, S. 

Marcon & A. Santos.  

2013 

Brazil 

Identifiera den 

kunskapen som 

människor med 

diabetes, som 

återfördes på 

sjukhus på grund av 

glykemisk kontroll, 

har med tanke på 

sjukdomen och 

orsakerna som ledde 

till att inläggning på 

sjukhuset. 

Deskriptiv 

kvalitativ studie. 

Semi strukturerad. 

Patienter var 

inlagda på sjukhus 

två gånger eller mer 

under 12 månader. 

De är på sjukhus för 

mer än 24hr. 

Bestod13 

människor både 

män och kvinnor. 

Åldersintervallen 

18–71 år.  Tematik 

innehållsanalys. 

Följande kategorier har kommit fram: upplever 

sjukdomen: vi kan inte göra någonting. 

Erkänner möjligheten till komplikationer. 

Vi kan förlora organ, förlora allting och    

orsaker till att vara inlagd: när jag insåg, så 

var jag redan i ett dåligt tillstånd.  

 

  

  

Learning to shape life’ – a 

qualitative study on the 

challenges posed by a 

diagnosis of diabetes 

meliitus type 2.  

A, Fink., E, Fach & S, 

Schröder.  

2019  

Tyskland 

Undersöka 

utmaningarna 

associerad med en 

typ 2 diabetes 

diagnos för de 

drabbade och 

omfattningen, 

djupet och 

komplexiteten hos 

patienternas 

subjektiva 

perspektiv under 

förhållandena i det 

tyska 

hälsovårdssystemet.   

Tvärsnittstudie 

kvalitativ studie.  

Teoretiskt urval. 

Semi strukturerad 

intervjuer. Bestod 

19 informanter, 

både män och 

kvinnor mellan 47–

87 år.  Analyserades 

baserad på 

grounded theory.  

 

Människor med diabetes tenderar att känna sig 

ansvarig för skötsel av sin sjukdom. Två strategier 

kunde identifieras; patienter följde strikt 

rekommendationer av deras läkare eller att de 

visade att de r kunniga för att hantera sin diabetes 

typ 2. Handlingsstrategin för att ta itu med 

sjukdomen verkade påverkas av patienternas 

förtroende för sig själva, interventionernas 

effektivitet eller patienten kontrollposition.  

  

The experiences of older 

Italian migrants with type 2 

diabetes: a qualitative study.  

M. Olah & A. Cassar.  

2017 

Australien 

Utvärdera äldre 

italienska 

migranters 

erfarenhet av 

diabetesvård och 

faktorer som kan 

En kvalitativ ansats 

med fokusgrupp 

intervjuer. Bestod 

av italienska 

migranter äldre än 

60 år. 13 individer 

Fem teman kunde identifieras. Hälsans värde, 

påverkan av diabetes, Gör ändringar, skötsel av 

diabetes och tillgång till information och service.   

Illness perceptions in Turkish 

migrants with diabetes: A 

qualitative study. 

Y, Aslan., P, Brzoska., M. 

Bluhm., A. Aslan & O.Razum.  

2014  

Tyskland 

Utforska validiteten 

av egen reglering 

modell av sjukdom 

hos kronisk sjuka 

turkiska migranter i 

Tyskland. 

Hermeneutisk 

ansats. 

Semi strukturerad 

intervjuer.  

24 turkiska 

migranter.  

Innehållsanalys. 

Snöbollsurval.  

Bestod av båda 

könen, mellan 39–

73. 
 

 

 

 

 

Man kom fram till bland annat att turkiska män 

har förnekande attityder mot diabetes och vill 

inte tänka på det. Informanter ser deras 

hälsotillstånd som långt ifrån bra tillstånd och 

att det kommer bara att bli värre. Sociala 

konsekvenser uppstod i form av förlust av 

sociala kontakter och isolering. Folk avvisade 

dem och oförmågan att uppfylla de roll man 

hade innan diabetes.     
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bidra till 

användning av lokal 

hälsovård. 

både kvinnor och 

män. Dominerades 

av män. Mellan 68–

85 år. 

  

A qualitative study of patient 

experiences of type 2 

diabetes care delivered 

comparatively by general 

practice nurses and medical 

practitioners.  

E. Boyle, R. Saunders & V. 

Drury.  

2016 

Australien 

Utforska patienters 

upplevelser av typ 2 

diabetes mellitus 

vård från allmänna 

sjuksköterskors som 

samarbetar med 

allmänläkare. 

Strategiskt urval. 

Kvalitativ tolkande. 

Semi strukturerad 

intervju. Induktiv 

innehållsanalys.  35 

år och äldre. Har 

diabetes typ 2 

diagnos. 

Alla deltagare upplevde råd från sjuksköterskan 

som en klinisk uppgift för sjuksköterskornas 

allmänläkare. De uppskattade extra tid med 

sjuksköterskan, var de osäkra på meningen av 

rådet bortom kliniska uppgifter. 

  

I’ve put diabetes completely 

on the shelf till the mental 

stuff is in place.’ How 

patients with doctor- assesed 

impaired self-care perceive 

disease, self care and support 

from general practitioners. A 

qualitative study.  

M. Kristensen, A. Guassora, 

A. Arreskov, F, Waldorff & 

B.Hazelton.  

2018 

Denmark 

Utforska patienters 

upplevelser av 

sjukdom och egenvård 

och synsättet på 

allmänläkarens roll i 

stöd av patienter med 

försämrad egenvårds 

förmåga.  

 

Kvalitativ studie. 

Strategiskt urval. 

Innehållsanalys. 

Ålder mellan 37 och 

72. Båda könen 

De flesta patienter upplevde utmaningar i att följa 

rekommenderad egenvårds aktiviteter. Många utav 

de har utvecklat extra personliga egenvårds rutiner 

som ökade välmående. Några patienter var 

medvetna om egenvårds avvägningar, inklusive 

patienter med konkurrent psykisk ohälsa som var 

mer fokuserad på deras mentala ohälsa än 

somatiska sjukdomar. Patienters perspektiv över 

sjukdomen varierade över tiden och dominerades 

av emotionella överväganden som att insistera att 

leva ett normalt liv eller svårigheter med 

begränsningar orsakat av sjukdomen. Patienter 

tyckte att de hade stöd i en pågående relation med 

samma läkare som sågs som en följeslagare eller 

som en trovärdig vårdpersonal  
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Artikelanalys  

                                                                                                            Bilaga 3 

 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet 

kod Underkategori kategori 

Deltagare uttryckte rädsla 
när de inte visste vad som 
hände, vad som skulle 
hända, vad näst eller när de 
upplevde en förlust av 
kontroll över sina liv- det vil 
säga vid specifika 
övergångshändelser, såsom 
diagnos, början av oral 
medicinering och vid början 
av insulinbehandling. 

Deltagare var rädda 
vid specifika 
övergångshändelser 
såsom diagnos, 
början av oral 
medicinering och vid 
början av 
insulinbehandling. 

Rädsla vid 
övergångshändelser  

Negativa känslor Psykologisk 
påverkan av 
diabetes 

 

Diabetes hade en stor 

psykologisk påverkan på 

deltagare som beskrev 

känslor av ensamhet, 

depression, sorg, ångest 

och rädsla under 

anpassning till sin diabetes. 

Dessa känslor var mest 

intensiva omedelbart efter 

diagnos dock förekom det 

under hela livet med 

diabetes. 

Deltagarna upplevde 

psykisk nöd som 

ensamhet, 

depression, sorg, 

ångest och rädsla 

under anpassning till 

deras sjukdom. 

Dessa reaktioner var 

mest intensiva 

omedelbart efter 

diagnosen. 

Känslor triggad av 

diabetes.  

 

Negativa känslor  

 

Psykologisk 

påverkan av 

diabetes  

 

Stigmatisering ledde till att 

många deltagare var rädda 

att berätta för andra att de 

hade diabetes, vägrade ta 

ledigt från arbetet för att gå 

på kontroll och isolering. 

Stigmatisering ledde 

till att deltagarna 

gjorde allt för att 

dölja att de hade 

diabetes. 

Döljer sjukdomen 

p.g.a. stigmatisering 

En döljande 

attityd 

En självförvållad 

sjukdom  

De rapporterade även att de 
ibland föredrar att undvika 
kontakt med andra människor 
för att inte behöva prata med 
dem om deras sjukdom 

 

Undviker kontakt 

med andra 

människor för att 

inte behöva prata 

om sin sjukdom.  

Vill inte prata om sin 
sjukdom 

En döljande attityd En självförvållad 
sjukdom 

”Jag har denna 
verkställighet att jag måste 
tänka på vad jag äter och att 
jag måste motionera och 
andra som inte ”har socker” 
kan naturligtvis göra vad de 
vill. Jag tycker att det är 
tråkigt, jag tycker det är 
orättvist. Det är fruktansvärt 
svårt.” 

Jag måste tänka på 
vad jag äter och att 
motionera. Andra 
som inte ”har socker” 
kan göra vad de vill. 
Jag tycker det är 
tråkigt, orättvist och 
fruktansvärt svårt.  

Måste tänka på 
levnadssätten  

 

Ett liv av förbud. En förlorad frihet  
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” Några år sedan … var jag 
så deprimerad att (på grund 
av ett misslyckat äktenskap) 
då brydde jag mig inte ett 
skit om min diabetes eller 
någonting, för att säga det 
rakt ut.”   

Bryr sig inte om 
diabetes på grund av 
depression orsakad 
av personliga 
problem. 

Personliga problem 
prioriteras över 
diabetes. 

Hinder mot 
förändringar. 

Faktorer som 
motiverar 
livsstilsförändringar 
eller inte.   

Diabetes sågs som 
någonting ont som 
drabbade dem utan deras 
påverkan.  Eftersom de inte 
var ansvariga för att ha fått 
sjukdomen, fanns det heller 
ingen mening i att försöka 
påverka sjukdomen. Som ett 
resultat av detta inget 
incitament att följa livsstils 
råd. 

Fick diabetes 
oskyldigt och utan 
egen påverkan därför 
finns det ingen 
drivkraft att följa 
livsstils råd. 

Saknad av drivkraft.  
 

Hinder mot 
förändringar 

Faktorer som 
motiverar 
livsstilsförändringar 
eller inte.   

Anledning till att följa råd var 
patienters önskan att 
fortsätta vara hälsosam och 
deras rädsla för 
komplikationer. 

Önskan till att vara 
hälsosam och 
rädslan för 
komplikationer gjorde 
att patienter följde 
råd.  

Rädsla som 
motivation 

Motivationsfaktorer 
till förändring. 

Faktorer som 
motiverar 
livsstilsförändringar 
eller inte.   

Stöd från nära 
familjemedlemmar som 
make/maka, vänner och 
barn var en viktig resurs i 
det vardagliga livet.   

Stöd från familjen 
och vänner en viktig 
resurs. 

Närstående en viktig 
resurs. 

Vänners och 
familjens 
betydelse 

Stöd 

 


