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Abstrakt 
Bakgrund: Diabetes typ två är en sjukdom som förebyggs och behandlas med bland 
annat livsstilsförändringar. Det är ett aktuellt ämne då diabetes typ två blir allt vanligare 
i Sverige och världen. Det uppskattas att 85-90 procent av alla som har diabetes i 
Sverige har diabetes typ två. Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att 
belysa hur patienter upplever att drabbas av diabetes typ två med inriktning mot 
livsstilsförändringar. Metod: Åtta kvalitativa artiklar kvalitetsgranskades och ingår i 
studien. Analysen gjordes genom fyra frågeställningar som besvarade syftet. Resultatet 
presenterades under tre rubriker: Synen på sjukdomen, Inställningar till att göra 
livsstilsförändringar samt En ny identitet. Att drabbas av diabetes typ två innebar att 
patienterna förlorade sin tidigare identitet. Kroppen tog en ny plats och krävde nya 
behov. Genom att förneka sin sjukdom gick det att fortsätta leva sitt vanliga liv. 
Kunskap gav många gånger motsägelsefulla känslor. Att patienten fick bevara sin 
självständighet och ta kontroll över sin egen situation var av stor vikt. Att ändra en 
livsstilsförändring i taget upplevdes som hanterbart. Slutsatsen var att alla patienter har 
sin egen syn på sjukdomen och vårdaren måste ta hänsyn till den enskilda patientens 
livsvärld för att stärka och stödja patientens motivation till livsstilsförändring. 
 
Nyckelord 
Diabetes Mellitus typ två, Livsstilsförändringar, Upplevelser. 
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1 Bakgrund 
Diabetes typ två är en sjukdom som har anknytning till livsstil. Den kan förebyggas och 

behandlas med livsstilsförändringar. Det är ett aktuellt ämne då diabetes typ två blir allt 

vanligare (Sv. Diabetesförbundet, 2011). Diabetes typ två är en sjukdom som vi kommer att 

komma i kontakt med i vårt framtida arbete som sjuksköterskor. Våra personliga 

föreställningar kring diabetes typ två är bland annat att den är en sjukdom som vi 

bagatelliserar kanske för att det är så vanlig och tas inte på det allvar som krävs.  

 

I en studie av Andrews et al. (2011) framkom att diet och fysisk aktivitet förändrar den 

glykemiska kontrollen positiv. Skillnader uppdagades mellan diet- och aktivitetsgruppen till 

skillnad mot kontrollgruppen i såväl den glykemiska kontrollen och insulinresistens. I 

interventionsgruppen minskade risken för insulinresistens och ökade den glykemiska 

kontrollen. Detta bevisar att livsstilsförändringar förbättrar resultaten för patienter med 

diabetes typ två. 

 

Det uppskattas att 85-90 procent av alla som har diabetes i Sverige har diabetes typ två. 

Dessutom uppskattas det att var tredje person i Sverige med sjukdomen är odiagnostiserad, 

vilket ger ett stort mörkertal till den uppskattade prevalensen. Detta ger dock att cirka 300 000 

svenskar har diabetes typ två (Diabetesförbundet, 2011) 

 

1.1 Begrepp 
Med livsstil menas i denna uppsats fysisk aktivitet och kostintag där vikten av förändringar är 

som störst (SBU, 2010). Livsstil beskrivs som ett beteendemönster som styrs av egna 

värderingar och motiv (Nationalencyklopedin, 2013). Enligt Nationalencyklopedin (2013) står 

begreppet patient för ”tålig”, ”uthärda”, ”lidande”, en person som lider av sjukdom och på 

grund av det söker sig till sjukvården för att få någon form av råd, behandling eller 

omvårdnad. Eriksson (1994) beskriver begreppet patient som en lidande individ, som tåligt 

fördrar och uthärdar något. Begreppet patient kommer att användas i denna uppsats för de 

personerna som drabbats av diabetes typ två. 

 

Diabetes typ två benämns ofta i talspråk som ”åldersdiabetes”, ”sockersjukan” eller 

”vuxendiabetes” då sjukdomen tidigare debuterade i högre åldrar. Idag har debutåldern sjunkit 

och diabetes typ två drabbar även barn (Quittenbaum, 2007). I denna uppsats används 

diabetes typ två som sjukdomens benämning. 
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1.2 Diabetes typ två 
Insjuknandet i diabetes typ två sker långsamt och därför yttrar sig symtomen gradvis. Typiska 

symtom är ökad törst, större urinmängder, torrhet i munnen, diffus trötthet, nedstämdhet, 

svampinfektioner i underlivet och urinvägsinfektioner. Eftersom sjukdomen utvecklas gradvis 

kan patienterna vara sjuka under en längre tid utan att ha vetskap om det. Sjukdomen 

upptäcks ofta vid hälsokontroller när urin eller blodprov tas, eller i samband med någon 

följdkomplikation av diabetes typ två, som hjärtinfarkt eller stroke (Alvarsson, Brismar, 

Viklund, Örtqvist & Östenson, 2010). De senaste diagnostiska kriterierna är från 1999 och de 

säger att plasmaglukoskoncentrationen ska vara över 7 mmol/l fastande eller över 11,1 

mmol/l på ett 2-timmarsvärde vid oralt glukosintoleranstest (WHO, 2006). 

 

1.2.1 Insulinets uppgift 

Insulin är ett anabolt hormon som tillverkas av betacellerna i bukspottkörteln (Sand, Sjaastad 

& Haug, 2009). Insulinets huvuduppgift är att transportera glukos från blodet in i cellerna så 

att dessa kan tillgodogöra sig energin från födan vi äter. Insulinet ökar även 

triglyceridproduktionen så att fettsyrakoncentrationen minskar i blodet och fettinlagringen i 

cellerna ökar. Det ökar också aminosyraupptaget i blodet vilket stimulerar proteinsyntes och 

celldelning (Sand, Sjaastad & Haug, 2009). Bukspottkörteln är väl omgiven av blodkärl. Vid 

förhöjda koncentrationer av glukos i blodet frisläpps insulin direkt från betacellerna. 

Vid diabetes typ två utvecklas metabola rubbningar i en kombination av störd 

insulinfrisättning och nedsatt känslighet i dess målvävnader, framför allt skelettmuskulatur, 

fettvävnad och lever (Mulder, 2012). Insulinresistensen i cellerna är den viktigaste 

förändringen vid diabetes typ två. Insulinresistens innebär att det krävs en större mängd 

insulin för att insulinet ska kunna utöva effekt hos sina målceller. När större mängder insulin 

krävs arbetar betacellerna som producerar kroppens insulin i bukspottskörteln extra hårt för 

att möta behovet av glukos. Denna förmåga sviktar till slut och diabetes typ två utvecklas 

(Quittenbaum, 2007).  

 

1.2.2 Orsak till diabetes typ två 

Risken att utveckla diabetes typ två är förenad med hereditet och livsstil. Hereditet spelar en 

stor roll. Då en enäggstvilling drabbas av diabetes typ två är risken 80-90% att även den andra 

tvillingen kommer att insjukna. Även genvariationer kan förekomma, som gör att 

betacellernas insulinsekretion inte fungerar som den ska. (Quittenbaum, 2007). 
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Övervikt är en central riskfaktor för att utveckla diabetes typ två. Diabetes typ två ökar i 

relation till ökningen av övervikt. Det har visat sig att 80 % av de som diagnostiserats med 

diabetes typ två är överviktiga. Ett BMI mellan 25-30 kg/m2 innebär övervikt och BMI över 

30 kg/m2 innebär fetma. Studier har visat att en person med BMI mellan 25-30 kg/m2 har tre 

gånger så stor risk att utveckla diabetes typ två under en tioårsperiod jämfört med en som har 

normalt BMI (20-25 kg/m2). Även fettets fördelning på kroppen bidrar till risker, då bukfett 

utgör en större risk än fett kring höfterna (Quittenbaum, 2007). 

 

Fysisk inaktivitet minskar insulinkänsligheten och försvårar inträdet av glukos i 

muskelcellerna. Detta resulterar i hyperglykemi. Fysisk aktivitet gör att behovet av insulin 

minskar (Mulder, 2012). Risker att drabbas av diabetes typ två kan halveras om viktreduktion 

och fysisk aktivitet sker. Studier visar att måttlig aktivitet, till exempel promenader, kan ha en 

positiv inverkar och minska insulinresistensen (Quittenbaum, 2007). 

 

1.2.3 Behandling 

En viktig del av behandlingen vid diabetes typ två är kombinationen fysik aktivitet, 

viktreduktion och god kosthållning. Viktminskning och fysisk aktivitet ger många positiva 

effekter. Det ökar insulinkänsligheten, ökar förmågan att producera tillräckligt med insulin, 

förbättrar den metabola kontrollen, stabiliserar blodsockret, sänker blodfetterna och 

blodtrycket sjunker. Detta minskar även risken att drabbas av komplikationer relaterat till 

diabetes typ två som hjärt- och kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2010). Socialstyrelsen 

rekommenderar regelbunden fysisk aktivitet 30 minuter dagligen för att motverka diabetes typ 

två samt dess komplikationer. 

 

Vid diabetes typ två är ämnesomsättningen störd och förmågan att ta hand om fett, proteiner 

och kolhydrater är rubbad. Därför är det ännu viktigare att ha en god och regelbunden 

kosthållning. Livsmedelsverkets riktlinjer är att använda flytande margarin eller olja i 

matlagningen, att välja fullkorn, äta fisk två till tre gånger i veckan, 500 gram frukt och grönt 

om dagen, välja nyckelhålsmärkta råvaror, minska på saltintaget, minska intaget av ”tomma 

kalorier” som godis, läsk och chips (Sv. Livsmedelsverket, 2013). Energiintag ska anpassas 

efter individen (Socialstyrelsen, 2010). 
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Kostråden är idag under debatt och det presenteras även kostråd som ”måttlig låg 

kolhydratkost”, ”Medelhavskost” och ”traditionell diabeteskost med lågt GI” där den stora 

skillnaden ifrån livsmedelsverkets rekommendationer är mindre intag av pasta, rotfrukter, ris 

och socker. Den gemensamma nämnaren är att förbättra blodfetterna och behålla en jämn 

blodsockerkurva (Socialstyrelsen, 2010).  

När livsstilsförändringar inte räcker till används oftast läkemedlet Metformin som är ett 

effektivt blodsockersänkande läkemedel som också medför att det är svårare att gå upp i vikt 

(Quittenbaum, 2007). Detta stimulerar den egna insulinproduktionen eller ökar vävnadernas 

känslighet för insulin. På senare år har det blivit allt vanligare att personer med typ två-

diabetes övergår till insulinbehandling (Sv. Diabetesförbundet, 2011). 

 

1.2.4 Komplikationer 

Komplikationer till diabetes typ två är att blodkärl och nerver påverkas negativt på grund av 

en kronisk hyperglykemi. Några exempel på komplikationer är mikroangiopati, det vill säga 

kärlförändringar i ögat, njurarnas glomeruli samt i nervfibrerna (Agardh, 2010). 

Komplikationer kan även förekomma i de större blodkärlen och liknar till stor del 

utvecklingen av ateroskleros. Utvecklingen sker dock snabbare och med fler risker än hos 

patienter utan diabetes typ två. Genom en god blodsockerkontroll kan patienten motverka 

dessa (Nilsson, 2010). 

 

1.2.5 Diabetesvården 

Sveriges diabetesvård utgörs av ett team av olika professioner. På diabetesmottagningar finns 

det en ansvarig läkare och sjuksköterska med specialistutbildning inom diabetes, både inom 

typ ett och typ två. Även andra yrkesgrupper ingår i detta team som dietister, 

fotvårdsterapeuter, kuratorer och sjukgymnaster. Diabetesutbildade sjuksköterskor har en 

viktig funktion för diabetesvården när det gäller att stödja personer med diabetes så att de får 

en god diabetesvård (Socialstyrelsen, 2012).  

 

1.3 Teoretisk referensram  

Vi har valt livsvärld som teoretisk referensram då vi tror att patienter som drabbas av diabetes 

typ två måste förhålla sig till nya förutsättningar och nytt förhållande till ett annat sätt att leva. 

Begreppen livsvärlden beskrivs enligt Dahlberg och Segesten (2010) med hur vi förstår oss 

själva, andra runt omkring oss och allt annat i världen runt om oss. Livsvärlden beskrivs som 

”världen så som den erfars”. Dahlberg och Segesten beskriver Merleau- Ponty´s filosofi, som 
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talar om att människan är ”dömd till mening” då vi lever i en gemensam värld, där vi finns i 

ett sammanhang med andra. Det vi upplever och är med om bidrar till om det har en mening 

eller innebörd för individen. Samtidigt är ens livsvärld högst personlig och unik (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Utan sin kropp skulle människan inte kunna uppleva sin värld, vid 

förändring i kroppen medför detta en förändring av ens tillgång till världen. I vårdarens syfte 

att främja hälsoprocessen måste fokus vara på att möta individens livsvärld, på hur hälsa, 

sjukdom och lidande erfars av den enskilda patienten i sitt sammanhang (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

1.4 Problemformulering 

Att leva med diabetes typ två kräver ett eget ansvar för sin egenvård. Egenvård betyder att ta 

ansvar för sitt glukosvärde med hjälp av kost och motion (Sv. Diabetesförbundet, 2011). 

Människan lever i ett samhälle med modern teknik där ett stillasittande beteende är vanligt. 

Kombinerat med att vi förknippar sociala möten med en fika, en middag eller en ”after work”. 

Mat symboliserar även tröst, belöning och att ”unna sig”.  

 

Majoriteten som drabbas av diabetes typ två är vuxna människor. Vuxna har ett etablerat liv 

med tidigare erfarenheter, eventuellt familj, utbildning, arbete, relationer, kunskap och en 

personlig historia (Wikblad, 2012). Som vuxen finns en vardagstillvaro och uppbyggda vanor 

baserat på sina tidigare erfarenheter. Hur blir det att få diagnosen diabetes typ två för 

patienten och ta sig an de nya kraven på förändring i en redan invand tillvaro? Med hjälp av 

vår systematiska litteratur studie önskar vi att få en djupare kunskap och förståelse kring hur 

det upplevs att drabbas av diabetes typ två med inriktning mot livsstilsförändringar.  

 

2 Syfte  
Att belysa hur patienter upplever att drabbas av diabetes typ två med inriktning mot 

livsstilsförändringar. 

 

3 Metod 
Systematisk litteraturstudie är en sammanställning av befintlig forskning där vi har 

systematisk sökt, granskat och analyserat tidigare empiriska studier (Forsberg & Wengström, 

2008). 
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3.1 Sökningsförfarande 

För att hitta relevanta sökord som skulle matcha syftet gjordes ett antal provsökningar i 

databasen Cinahl. När vi gjorde vår sökning var diabetes typ två vårt Major subjekt och vi 

utforskade vilket minor subjekt som förekom i de flesta artiklar, vilket var Lifestyle. Därför 

blev vår inriktning diabetes typ två och lifestyle changes.  

 

Litteratursökningarna gjordes i databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed. Dessa databaser 

valde vi eftersom de täcker omvårdnad samt psykologisk forskning kring omvårdnad och 

medicin (Forsberg & Wengström, 2008). Inledningsvis gjordes en fritextsökning i Cinahl med 

sökorden diabetes samt lifestyle. ”Suggest subject term” bockades i för att hitta liknande men 

mer exakta sökord och vi fick genom det fram huvudsökorden Diabetes Mellitus type 2 samt 

lifestyle changes (se bilaga nr. 2).  Dessa kombinerades med den booleska operatorn ”AND”. 

Detta är den vanligaste operatorn och används för att styra databasen till att söka efter 

dokument som handlar om både sökorden (Östlundh, 2012).  Ännu en sökning gjordes i 

Cinahl. Denna gång med diabetes Mellitus type 2 och en ”subheadings” ifylld med 

”Psychosocial factors”, för att få med artiklar som belyser patienternas subjektiva upplevelser 

(se bilaga nr. 2). När vi gjorde detta återkom många artiklar som vi redan inkluderat från 

Psykinfo, som även bevisade en mättnad i vår sökning. Ämnesordlistor eller tesaurus använde 

vi för att hitta de rätta och bästa sökorden som fungerar till databasen (Östlundh, 2012). I 

Svensk Mesh blev sökorden diabetes och lifestyle som användes för att söka i PubMed. I 

Psykinfo användes Thesaurus för att hitta ämnesord och fick då fram Diabetes samt lifestyle 

changes. Abstrakten lästes på de artiklar då titeln stämde överens med vårt syfte. Om 

abstrakten motsvarade vårt syfte lästes artikeln i sin helhet (se bilaga nr. 2). Några valdes bort 

på grund av att de inte motsvarade vårt syfte samt att de var dubbletter (se bilaga nr. 2). 

Sökningen gjordes mellan datumen 11 Mars och 21 mars. 

 

3.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier  

Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2003 och 2013. Detta för att få en så aktuell 

forskning som möjligt. Artiklarna skulle vara ”peer-reviewed”. ”Peer-reviewed” betyder att 

artiklarna är vetenskapliga (Östlundh, 2012). Informanterna skulle vara över 18 år. Artiklar 

skulle vara skrivna på engelska. Artiklar som inkluderades var de som speglade vårt syfte.  
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3.2 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskades skedde med hjälp av Forsberg och Wengströms (2008) ”Checklista för 

kvalitativa artiklar”(Se bilaga nr. 1), då sökningen endast resulterat i kvalitativa artiklar. 

Granskningen inleddes med att artiklarna granskades var för sig. Efter den enskilda 

granskningen diskuterades och sammanställdes artiklarnas vetenskapliga kvalitet. I 

kvalitetsgranskningen exkluderades en artikel på grund av bristande kvalitet (se bilaga nr. 3). 

 

3.2.1 Etiska aspekter 

Etiska överväganden gjordes vid litteraturstudien beträffande urval och presentation av 

resultatet. Alla artiklar skulle vara godkända av etiska kommittéer, vi har redovisat alla 

artiklar som matchade syftet och kvalitativa granskningen, samt inte tagit bort textmassor som 

inte stödjer vår egen åsikt (Forsberg och Wengström, 2008). 

 

3.3 Dataanalys 

I vår analys av artiklarnas resultat har vi inspirerats av Forsberg och Wengströms (2008) 

innehållsanalys samt Fribergs (2012) analys av litteraturöversikt. Inför analysen togs fyra 

frågor fram som skulle representera syftet.  

Fråga 1: Hur ser patienten på sjukdomen? 

Fråga 2: Hur är patientens inställning till att göra livsstilsförändringar? 

Fråga 3: Upplever patienten en ny identitet och hur påverkas den? 

Fråga 4: Hur blir den nya livssituationen? 

 

Utifrån dessa frågor söktes svaren i de framtagna artiklars resultat. Dessa frågor omvandlades, 

som Forsberg och Wengström (2008) beskriver det, till rubriker som vi sedan kommer 

redovisa i resultatet. Analysen genomfördes först av oss var för sig, där textmassor plockades 

ut som ansågs svara på frågorna. Efter den enskilda analysen sammanställdes resultatet 

gemensamt tills konsensus uppnåddes. Textmassorna sammanställdes till en flytande text med 

respektive fråga som överrubrik. Vi sorterade innehållet som handlade om samma sak under 

samma rubrik och refererade till aktuell studie för att ge läsaren en förståelse (Friberg, 2012). 

Den sista frågans textmassa sattes in under de andra rubrikerna då texten stämde väl in under 

de rubrikerna och inte tillförde något nytt. 
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Resultatet presenteras i tre kategorier, Synen på sjukdomen, Inställningar till att göra 

livsstilsförändringar samt En ny identitet med underkategorier Kunskap, Motivation, Ursäkter 

och Nytt förhållningssätt. 

 

4 Resultat 

4.1 Synen på sjukdomen 

Majoriteten av patienterna hade svårt att acceptera och ta till sig diagnosen diabetes typ två av 

olika anledningar. Det kunde dels vara att deras föreställningar var att diabetes typ två bara 

drabbar ”de rika” eller ”de överviktiga”. En patient beskrev till exempel att han inte kunde 

identifiera sig med den ”rika” livsstilen som han förknippade med de som drabbades av 

diabetes typ två. Det beskrevs också att de inte kände igen sig i diagnosen diabetes typ två då 

den inte stämde överens med deras föreställning av sjukdomen, utan vill hellre säga att de 

hade ett ”problem med blodsockret” (Middleton, LaVoie & Brown, 2012). En annan patient 

beskrev att det var konsekvensen av att ha levt ett dåligt liv och därför kunde hon inte själv 

identifiera sig med det (Hörnsten, Sandström & Lundman, 2004). Diagnosen blev en stämpel 

och ett bevis för att hon har levt ett dåligt liv. En annan orsak till att patienterna inte kunde 

acceptera sin diagnos var att de ville få den bekräftad av någon med högre kompetens inom 

området. En för lång väntan på svar och bristfällig kommunikation medförde att de tvivlade 

på att de drabbats av diabetes typ två (Parry, Peel, Douglas & Lawton, 2004). 

 

Patienterna beskrev tvivel på den medicinska forskningen kring behandling och prognos. 

Detta påverkade deras inställning till att agera mot de nuvarande symtomen för att motverka 

medicinska problem senare i livet (Middleton et al. 2012). Dock framkom också en 

uppfattning om rädsla kring sjukdomen och vad den kunde innebära för konsekvenser i 

framtiden. Sjukdomen inspirerade till positiva förändringar i livet, dock hyste patienterna stort 

agg mot den (Olshansky et al. 2008). De tyckte att sjukdomen var tråkig, orättvis och otroligt 

svår (Ahlin & Billhult, 2012). Sjukdomen kunde ses som något naturligt och åldersrelaterat 

men också som något patologiskt och onormalt. Vissa såg sjukdomen som något odramatiskt 

med en långsam utveckling, andra såg den som någonting allvarligt och livshotande. Andra 

menade att de inte tillät sig att oroas då diabetes typ två är en sjukdom som går att stå ut med 

och leva med. Några beskrev även att de inte tänkte göra några förändringar utan fortsätta sitt 

liv som vanligt, då de ansåg att diabetes typ två är en enkel sjukdom. De ansåg också att det 

var ett bra beslut så länge de mådde bra. De såg på sjukdomen ur ett bagatelliserande 
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perspektiv. Några patienter menade dock att det kändes som om läkaren satt med en yxa och 

tog deras liv ifrån dem (Hörnsten et al. 2004). 

 

4.2 Inställningar till att göra livsstilsförändringar 

4.2.1 Kunskap 

Kunskap i form av medicinsk kunskap samt kunskap om behandling kunde bli 

motsägelsefullt. Vissa patienter menade att kunskap kunde leda till förnekelse och användas 

till att göra ursäkter istället för förändringar (Ahlin et al. 2012), medan andra använde 

kunskapen som ett verktyg i motivationen till att hålla en metabolisk kontroll (Greenfield, 

Gilles, Porter, Shaw & Willis, 2011). Det fanns också känslor av att det var kul och 

spännande att lära sig om sin sjukdom (Kneck, Klang & Fagerberg, 2011). 

 

Utbildning från vårdpersonalen uppskattades då denna information täckte aspekter som 

patienterna inte tänkt på innan (Parry et al. 2004). Det beskrevs att självvalt ansvar för att 

inhämta tillräckligt med information var av vikt (Hörnsten et al. 2004). Några såg sin 

motivation i att göra livsstilsförändringar genom sin kunskap. De beskriv att när de visste vad 

konsekvenserna kunde bli blev de uppskrämda och förvandlade det till motivation (Malpass, 

Andrews & Turner, 2009).  

 

Det framkom att information kunde leda till svåra känslor som de behövde bearbeta genom att 

skaffa mer information kring sin situation. Information om riskerna för komplikationer och 

hur dessa skulle kunna påverka en samt hur dessa motverkas. Kunskap gjorde också att 

patienten behövde acceptera sin sjukdom (Kneck et al. 2011). Bristande information och 

kunskap kunde å andra sidan leda till frågor och osäkerhet angående hur de skulle genomföra 

de rekommenderade livsstilsförändringarna. Svårigheter att tolka vårdpersonalens 

rekommendationer fanns, till exempel när läkaren sa att patienten skulle äta med måtta. Men 

vad betyder då måtta (Middleton et al. 2012)? Dock beskrev patienterna att den information 

som de tog till sig var ifrån sjukvårdspersonalen, Internet, tv och matförpackningarnas 

näringsinnehåll. Tips och information ifrån vänner och familj var de mindre benägna att 

använda. Vid upplevelsen av osäkerhet kring sitt glukosvärde vände sig patienterna till 

sjukvården. Sjukvårdsvårdspersonalen upplevdes som en pålitlig, säker sten att luta sig mot 

vid tillfällen av osäkerhet (Kneck et al. 2011). 
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4.2.2 Motivation 

Negativa känslor kom upp då personalen gav patienterna ansvaret över någonting de inte valt 

själva, till exempel att samordna sin egen vård då olika vårdenheter var involverade (Kneck et 

al. 2011). En annan patient beskriv att hon inte vill hamna under insulinbehandling, så om hon 

kunde fortsätta på en nivå av hälsosamma livsstilsförändringar var hon nöjd (Malpass et al. 

2009).   

 

Diagnosen i sig beskrev några patienter som en väckarklocka, som gjorde att de förstod 

behovet av förändring. Även om behovet av förändringar har varit uppmärksammat innan 

diagnosdebuten, beskrev de att de nu blev motiverade till förändring (Kneck et al. 2011). En 

del patienter hade kognitiva strategier, där de intalade sig själva att dessa livsstilsförändringar 

var detsamma som hos allmänheten, för att förebygga hjärtsjukdomar och uppnå ett 

hälsosammare liv (Olshansky et al. 2008).  

 

Fysisk aktivitet gav en känsla av föryngring och en känsla av att vara delaktig i processen att 

påverka sin egen vård. Detta gav en motivation till att fortsätta med sin fysiska aktivitet. 

Några beskrev även att den fysiska aktiviteten i sig förbättrade deras psykiska hälsa som i sin 

tur motiverade dem till en mer hälsosammare kost. Även om en del beskrev att flera 

livsstilsförändringar på samma gång kunde vara svårt, beskrev majoriteten att det var 

nödvändigt och fördelaktigt (Malpass et al. 2009). Det framkom även att patienterna kunde bli 

så överrumplade av alla krav på livsstilsförändringar att de helt enkelt tappade motivationen 

till förändring helt (Ahlin et al. 2012). Andra ansåg att göra flera livsstilsförändringar på en 

gång inte var några problem, utan problemet var att behålla dem. Genom att få information 

om diet och fysisk aktivitet samtidigt, uppmuntrades patienterna till att använda fysisk 

aktivitet som en strategi för att nå sitt mål (Malpass et al. 2009). För dem som alltid hade levt 

ett hälsosamt liv var dessa förändringar ingen börda. En patient berättade tydligt att han 

verkligen inte gillade grönsaker eller att motionera utan ett mål, men han gjorde det för att 

följa reglerna (Hörnsten et al. 2004). Behovet av livsstilsförändring kunde ibland bli för 

dramatiskt och osäkerhet bland patienterna uppkom då (Middleton et al. 2012). De såg 

förändringarna som krävdes men de fann dem omöjliga att genomföra (Kneck et al. 2011). 

 

Att ha kontroll över situationen gjorde sjukdomen möjlig att hantera, där rutiner var ett sätt att 

ta hänsyn till sin sjukdom (Hörnsten et al. 2004). Från patienternas perspektiv innebar 

livsstilsförändring att behöva undvika saker som var njutbara och symboliserade sociala 
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situationer, till exempel äta dessert (Olshansky et al. 2008). Osäkerhet uppkom kring hur man 

skulle integrera sin diabetesdiet i sin kulturella diet. Ytterligare bekymmer kring 

diabetesdieten var att ha råd med råvaror som passar. Den finansiella aspekten gav känslor av 

tvivel (Middleton et al. 2012). 

 

4.2.3 Ursäkter  

Vid de tillfällen patienterna inte följde de hälsosamma rutinerna framkom det att en del 

kompenserade detta genom att träna extra hårt dagen efter (Malpass et al. 2009). Det gav dock 

även känslor som oro, ångest och skuld när dem fuskat. Där dem försökte hitta 

bortförklaringar som ”alla andra kan ju, varför skulle inte jag kunna?”.  Patienterna beskrev 

att de skyllde på andra som en ursäkt till varför inga livsstilsförändringar blev av (Ahlin et al. 

2012). Andra beskrev att det ändå inte gav några resultat. En annan patient med dålig kontroll 

över sin sjukdom menade att han kände sin kropp bäst och att ingen annan kunde hjälpa 

honom på bättre sätt än han själv (Greenfield et al. 2011). De fortsatta bortförklaringarna och 

argumentationerna till att inte träna resulterade i en inre kamp och skuldkänslor. Att inte 

släppa den inre kampen och anamma ett hälsosamt levnadssätt skapade istället en press. Det 

framkom att sjukdomen gjorde att patienterna såg sig som offer för sjukdomen, att de blivit 

orättvist behandlade. Detta ledde till en kamp med krav på livsstilsförändringar (Ahlin et al. 

2012). 

 

Diagnosen kunde bortprioriteras och tas hand om vid pensionsålder, då ens egna liv kom i 

första hand (Kneck et al. 2011). Kvinnor beskrev att de satte sina barn och resten av familjen i 

första hand och prioriterade bort sig själva (Ahlin et al. 2012). Bortprioritering av sjukdomen 

hände även då oväntade händelser i livet skedde, till exempel skilsmässa och sorg (Greenfield 

et al. 2011). Andra beskrev att de tog sig själva samt sin diabetes i första hand trots yttre 

faktorer (Kneck et al. 2011).  

 

4.3 En ny identitet  

Att hitta sin nya roll och identitet i sjukdomen uppfattades som svårt och förknippades med 

osäkerhet. Patienterna beskrev en kamp om att passa in och hitta en ny balans genom att 

omformulera argument för att få fortsätta vara som de alltid har varit (Ahlin et al. 2012). Även 

deras egen syn på sig själva och sin roll var komplicerad. Förvirring över identiteten var 

närvarande då många patienter hade svårt att identifiera sig med stereotypen som drabbas av 

diabetes. En patient menade att han inte ville acceptera sin sjukdomsbild, för om han nu 
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skulle acceptera den så skulle hela hans liv vändas upp och ner. En annan beskriver att om 

man skulle identifiera sig som diabetiker är det samma sak som att identifiera sig med en sjuk 

person (Middleton et al. 2012). Många kämpade med att identifiera sig som en person med 

diabetes snarare än en diabetiker, som diabetiker ansågs det att sjukdomen blev för 

dominerande. Andra ansåg att diabetes behövde bli centralt för att kunna skaffa en ny identitet 

(Olshansky et al. 2008).  

 

4.3.1 Nytt förhållningssätt  

Från att ha levt med en bekant kropp förvandlades kroppen till en ny spelare i livet med nya 

dimensioner och krav. Nya konkreta symtom och överraskande glukosnivåer blev 

uppmaningar till reflektion kring den nya kroppen och omständigheterna kring den. 

Sjukdomen gjorde att kroppen tog en ny plats där behov av anpassning krävdes. Patienterna 

beskrev att den nya kroppen blev mindre stresstålig. Ett nytt fokus på prioritering och på att 

vara lyhörd till kroppens nya signaler upplevdes som att vara snäll mot sig själv. Att prova ut 

nya vanor gav nya erfarenheter i att leva med sjukdomen (Kneck et al. 2011). Det gav 

självsäkerhet att veta hur ens kropp reagerar, så länge den togs om hand. Med denna 

självsäkerhet skapades en vilja av att behandla kroppen väl (Malpass et al. 2009). Det 

beskrevs även att självförtroende var förenat med självvalt ansvar för sin egenvård (Hörnsten 

et al. 2004). Kombinationen av diet och fysisk aktivitet gav självförtroende med den nya 

kroppen som har diabetes typ två (Malpass et al. 2009).  

 

En patient beskrev att den varken var på botten eller på toppen men den var tillfreds med där 

den var (Greenfield et al. 2011). En annan beskrev hur tankar kunde skena iväg på framtida 

komplikationer för att sen hejda sig och tänka att man inte behöver oroa sig om det just nu. 

Ånger över tidigare levnadssätt beskrevs och tankar om att de bara hade gått ner i vikt hade de 

kunnat undvika diabetes typ två (Middleton et al. 2012). Patienterna utvärderade sitt tidigare 

beteende jämfört med sitt nuvarande tillstånd (Kneck et al. 2011). 

 

I det nya tillståndet kände sig patienterna osäkra över vilka hälsorelaterade ämnen de kunde 

prata om och med vem. Patienterna var rädda över hur andra skulle tycka om dem. De 

kämpade ofta med negativ värdering och skuldbeläggning från andra (Middleton et al. 2012). 

Några beskrev att de kände en större samhörighet med andra som hade diabetes typ två, där de 

upplevde att de förstod varandras känslor (Olshansky et al. 2008). Nya förhållanden och 

okända situationer skapade känslor som osäkerhet i de okända situationerna (Kneck et al. 
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2011). De olika livsstilsförändringarna kunde även leda till isolering och känslor som att vara 

annorlunda (Olshansky et al. 2008). Kunskap upplevdes som ett kraftfullt instrument för att 

öka sin självständighet i framtiden (Kneck et al. 2011). Ens tidigare livsvärld rubbades och 

det nya tillståndet innebar mer planering, anpassning och förberedelser (Kneck et al. 2011). 

 

Patienterna beskrev att med tiden kunde de anpassa sig och acceptera sin nya sjukdom. Detta 

gjorde att de kände sig mindre olik den generella populationen (Olshansky et al. 2008). Det 

beskrevs att så länge det fanns liv, fanns det hopp (Hörnsten et al. 2004). 

 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  

En eventuell risk för feltolkning av artiklarnas resultat kan bero på att artiklarna var skrivna 

på engelska. Då engelska inte är vårt modersmål reserverar vi oss för att vissa feltolkningar 

kan uppstått. I försök att undvika detta har vi ständigt förhållit oss till originaltexten samt 

översatt alla ord som vi känt oss osäkra på. 

För att hitta rätt sökord till vårt syfte och få en så kallat helikopterperspektiv, gjorde vi ett 

antal olika provsökningar (Friberg, 2012). Vi tog även hjälp av bibliotekarien, som hjälpte oss 

med sökningsförfarandet. Detta var i början av sökprocessen och vi fann då snabbt sökord 

som passade bra in på vårt syfte. En svaghet var att vi inte utökade och utvecklade ytterligare 

sökord som kunde givit en större bredd på sökningen. Exempelvis i Cinahl där vi inte fann 

fler än tre artiklar. Om sökorden utvecklats till fler sökord, hade vi eventuellt fått fram fler 

artiklar. 

 

En artikel (Ahlin & Billhult, 2012), tar bara upp kvinnors perspektiv. Detta kan ha påverkat 

vårt resultat till att en kvinnas perspektiv belyses mer än mannens. Hade resultatet blivit 

annorlunda om en artikel inkluderats med endast mäns perspektiv?  

Studierna var genomförda med olika kulturer. Vi ser det som en styrka, då problemet belyses 

ur ett bredare perspektiv. Samtidigt kan det ses som en svaghet då informanternas kontext kan 

spela roll i förståelsen. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur sammanhanget både 

påverkar och påverkas av hälsa och sjukdom. Lika så innehåller en artikel (Kneck, Klang & 

Fagerberg, 2011), både diagnoserna diabetes typ ett och två, som gjorde att det inte gick att 

urskilja vilken typ av diabetes som orsakade vad. Samtidigt tyckte vi att artikelns innehåll var 

av stor relevans till vårt syfte. 
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Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska artiklarnas publiceringsdatum inte vara äldre än 

fem år. De menar att forskning utvecklas i den takten att tidigare forskning inte blir lika 

tillförlitlig. Vår sökning inkluderade artiklar från 2003 varav två artiklar inkluderades i 

uppsatsen. Risken finns att den forskningen inte är lika relevant eller aktuell. Vi hade få 

inklusions- och exklusionskriterier för att få så bred sökning som möjligt. Forsberg och 

Wengström (2008) påpekar hur viktigt det är att läsa igenom studiernas resultat upprepande 

gånger för att hitta de centrala fynden. En styrka i vår analys var att artiklarna lästes igenom 

upprepande gånger, samt analyserades oberoende av varandra. För att sen gemensamt 

sammanställa vad som var centralt. Med detta fick vi två enskilda perspektiv på texten som 

gav innehållet större tillförlitlighet. 

 

Vår kvalitetsgranskning gjordes enligt Forsberg och Wengströms (2008) checklista, utan 

modifiering. Vi har gjort en tolkning av kvalitén efter checklistan och hur mycket vi ansåg 

fick avvika från checklistan för att ändå inkluderas. Detta kan möjligtvis variera om någon 

annan förutom vi skulle gjort kvalitetsgranskningen. Kvalitén på artiklarna i detta arbete 

beskrivs som god, då vi inte ansåg att olika nivåer på god behövde beskrivas mer utförligt. 

Möjligtvis att resultatets trovärdighet skulle öka om en mer utförlig presentation av olika 

nivåer av god skulle presenteras. 

 

I vår litteraturöversikt har vi bara med resultat från artiklar med kvalitativ metod. Detta var 

inget vi bestämde i förväg. Hade litteraturöversikten blivit mer trovärdig om några 

kvantitativa artiklar inkluderats? De kvantitativa artiklarna exkluderades dock då de inte 

besvarade vårt syfte. Forsberg och Wengström (2012) beskriver att det är av vikt inom 

omvårdnad att ha med kvalitativa studier som beskriver patienternas upplevelser av 

vårdsituationen. 

 

5.2 Resultatdiskussion  

Det framkom i våra artiklar att drabbas av diabetes typ två innebar att patienterna förlorade 

sin tidigare identitet. Vilka var de nu när de hade drabbats av diabetes typ två (Middleton et 

al. 2012)? Det framkom även att behöva acceptera och identifiera sig själva med någonting 

som de inte kunde förlika sig med blev en svår utmaning (Hörnsten et al. 2004). Dahlberg och 

Segesten (2010)  beskriver att en känsla av ”hemlöshet” kan träda fram vid sjukdom. Detta 

kan vi relatera till när en patient kommer in till sjukvården och överlämnar hela ansvaret för 
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sin vård till sjukvården. Detta tror vi beror på att de försöker hitta någon som kan sätta dem i 

ett nytt sammanhang. Dahlberg och Segesten fortsätter att beskriva att världen kan plötsligt 

kännas främmande, overklig, farlig och otäck. Patientens relation till sig själv och den 

subjektivt förändrande världsbilden vid sjukdom påverkar patientens identitet. Birkler (2010) 

beskriver att människans sätt att skapa din identitet sker genom tolkning och upplevelser av 

likheter och skillnader i förhållande till andra människor. Denna uppbyggda självbild rubbas 

vid sjukdom då relationen till sig själv, medmänniskor och omvärlden förändras. Kanske blir 

detta tydligt när omgivningen står kvar på samma plats medan patienten tvingas förändra och 

anpassa sig.  

 

Det beskrevs att genom att förneka sin sjukdom gick det att fortsätta leva sitt vanliga liv, 

slippa känslor som osäkerhet och rädsla inför nya okända situationer (Ahlin et al. 2012). Om 

en uppfattning förändras innebär det att hela personens uppbyggda system rubbas både inåt 

och utåt. Detta medför en förändring av människans sätt att se på världen (Nortvedt & 

Grimen, 2006). Om sjukdomen skulle accepteras skulle den bli sanning, och livet skulle 

behövas vändas upp och ner. Patienter upplevde oro och rädsla inför hur deras sjukdom 

kommer att påverka deras liv och framtid (Burke, Earley, Dixon, Wilke & Puczynski, 2009). 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att det inte endast sker en förändring i kroppen vid 

sjukdom, utan även en förändrad livsvärld då människans tillgång till sig själv, världen och 

livet förändras. Vid förnekelse av sin sjukdom beskriver Hansson Scherman och Runesson 

(2011) att det finns en strävan efter att ha kvar sin gamla identitet. Detta leder inte till ett 

ändrat beteende utan till att personerna fortsätter leva efter sina gamla vanor. Detta kan vi 

känna igen i oss själva, då vanor är något mycket svårt att bryta. Vi tror att en vana växer 

fram under en lång tid och är något som man inte reflekterar över utan gör på automatik. Att 

plötsligt tvingas synliggöra sitt beteendemönster och ändra ett invant beteende, är något som 

kräver energi och tanke.  

 

Kroppen tog en ny plats i livet och krävde nya behov (Kneck et al. 2011). Wikblad (2012) 

beskriver att i samband med sjukdom gör sig kroppen påmind på ett nytt sätt där kroppens 

funktioner inte längre kan tas för givna. Kroppen objektifieras ofta vid sjukdom och det kan 

uttryckas som att man inte längre är sin kropp utan har en kropp (Leder, 1990). Människan 

kan aldrig lämna sin kropp vilket gör människan beroende av sin kropp för att ha tillgång till 

världen (Dahlberg & Segesten, 2010). Om människan idag hade ett bättre samarbete med sin 
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kropp och lyssnade på kroppens signaler i ett tidigare skede, skulle vi då kunna förhindra 

utvecklingen av diagnosen diabetes typ två? 

Kunskap gav mångdimensionellt uttryck och många gånger motsägelsefulla känslor (Ahlin et 

al. 2012). Kunskap blev ett kraftfullt vapen till motivation till förändring, stärkt 

självförtroende, nyfikenhet till ytterligare kunskap samtidigt som de kunde skapa ännu mer 

förnekelse och ursäkter (Greenfield et al. 2011). För att uppnå en känsla av kontroll måste en 

förståelse av sin sjukdom uppnås, sjukdomens farlighet, vårdens agerande, att veta att hjälp 

finns att få samt finna förklaringar till det som hänt (Dahlberg & Segesten, 2010). Förnekelse, 

ursäkter och flykt är ett beteende som bryter känslan av obehag och rädsla. Dock förstärker 

beteendet dessa känslor i längden. För att bryta den onda cirkeln krävs det att utsätta sig för 

situationer som utlöser dessa känslor för att få erfarenheten av att situationen inte är så farlig 

(Amsberg & Anderbro, 2012). Kan sjukvården minska behovet av förnekelse genom att gå 

försiktigare fram och låta sin patient prova sig fram? Samtidigt som det blir motsägelsefullt då 

sjukdomen behöver tas på allvar och kräver en förändring. 

 

Att patienten fick bevara sin självständighet och ta kontroll över sin egen situation var av stor 

vikt. Patientens kontroll över sin situation gjorde att de själva upplevde att de hade makt över 

sin sjukdom och att de var dem själva som bestämde och inte sjukdomen (Hörnsten et al. 

2004). Vid hot av ens tillvaro som uppstår vid sjukdom, framkallas känslan av otrygghet. 

Detta är en känsla många vill återställa. Genom att få kontroll över sin nya situation och 

möjligheten att hantera sin sjukdom kan känslan av otrygghet reduceras (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Patientens krav på autonomi och självbestämmande kan förstärkas genom 

Hälso- och sjukvårdslagens krav på självständighet och trygghet. Detta förverkligas genom en 

kombination av egenvård, sjukvårdens stöd och utbildning (Wredling & Johansson, 2009). 

Autonomi kan förklaras med tre kombinationer, vilja, beslut och handling samt att dessa har 

ett samband (Snellman, 2012). Fysisk aktivitet fick patienterna att uppleva att de påverkade 

sin egen hälsa, vara delaktig i sin egenvård som ökade deras självförtroende (Malpass et al. 

2009). Detta tror vi beror på att det blir ett självvalt beteende. Fysisk aktivitet gjorde dem 

motiverade att fortsätta sin träning samt att motivation till ytterligare hälsosamma 

livsstilsförändringar skapades (Malpass et al. 2009). Motivation förknippas med att se resultat 

som ger stimulansen att fortsätta (Lejsgaard Christensen & Huus Jensen, 2004). Svårigheterna 

i livsstilsförändringar är att det dessa ger en vinst på lång sikt och inte så ofta på kort sikt. Det 

kan göra det svårt att motivera sig till att behålla livsstilsförändringarna då ansträngningen 
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inte genererar vinst direkt. Där blir stöd och utbildning från sjukvården viktig (Wikblad, 

2012).  

 

Att göra en livsstilsförändring i taget upplevdes som hanterbart, men att göra alla 

livsstilsförändringar på samma gång blev för överrumplande (Ahlin et al. 2012). Att inte klara 

av att genomföra alla livsstilsförändringar gav upphov till ångest och dåligt samvete som 

resulterade i att det inte skedde några förändringar (Kneck et al. 2011). Vi tror att det krävs 

mycket av individen att förändra något i sitt liv. Förändringen är en liten del i processen 

medan acceptansen av sin sjukdom är något som måste ses som centralt. Detta är något som 

sjuksköterskan måste ha i åtanke då hon i sin vård presenterar vad som måste förändras. För 

att livsstilsförändringar ska kunna ske behövs rimliga mål läggas upp med lagom 

svårighetsgrad och rimliga krav. Detta gör att självtilliten förstärks (Lejsgaard Christensen & 

Huus Jensen, 2004). Det är viktigt att ta fram situationen ur ett proportionerligt perspektiv och 

få fram vilka livsstilsförändringar som är möjliga att förändra utifrån individens sammanhang 

(Faskunger, 2008). Faktorer som stress, småbarn, konflikter och sjukdom är orsaker som kan 

göra livsstilsförändringar svåra att genomföra (Hansen, Landstad, Hellzén & Svebak, 2011). 

Burke et al. (2009) tar upp vikten av att sjukvården lyssnar på patientens tankar och känslor 

kring hur sjukdomen påverkar sin livssituation. Att lyssna till patientens livsröst och inte 

endast fokusera på det praktiska kring hur sjukdomen måste hanteras. Burke et al. (2009) tar 

även upp att om patienten får berätta om sin oro, ilska, frustration, blir följsamheten till sin 

egenvård bättre.  

 

Att göra en livsstilsförändring innebar inte endast att ändra på ett beteende utan det innebar att 

vissa saker blev förbjudna, njutbara ting som ingått i sociala sammanhang (Olshansky et al. 

2008). En tanke på att något är förbjudet gör att det blir mer tydligt och därmed svårare att 

undvika. Birkler (2010) pratar om karaktärsdygder, där det menas att människan är ett sinnligt 

och känslosamt väsen med laster. Att människan måste visa en fast och konstant 

viljeinriktning, tänka ut målet med sina handlingar och själv odla sina vanor. För att göra 

detta krävs övning, att formulera mål och få stöd utifrån (Birkler, 2010).  

 

När patienterna fuskade eller tog en paus ifrån sin sjukdom försökte de kompensera sin ångest 

och skuldkänslor genom att träna ett extra hårt pass dagen efter (Malpass et al. 2009). Även 

om bortförklaringar formulerades som att deras omgivning gjorde att de inte kunde hålla sina 

livsstilsförändringar (Ahlin et al. 2012).  Ångest är ett uttryck som ger människan möjligheten 
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att välja en sannare tillvaro och med detta att välja sig själv. Det är en kraft som kan 

synliggöra personen styrkor och svagheter så att synen på ens livssituation kan klargöras och 

ge kraft att förändra livssituationen till en den hälsosammare. Att hitta sin sanna tillvaro görs 

inte på egen hand utan detta sker i förhållande till ens sociala värld (Dahlberg & Segesten, 

2010).  

 

6 Slutsats 
Önskan med denna litteraturstudie var att vinna en ökad förståelse för hur det upplevs av 

patienter att drabbas av diabetes typ två. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att det är 

viktigt att vårdaren står på en stabil grund av kunskap för att kunna nå fram till patienten och 

främja dess hälsoprocess. Resultatet visade att det finns skillnader på hur alla individer ser på 

och förhåller sig till sin sjukdom och att detta fick betydelse för hur sjukdomen hanterades. 

Detta visar hur viktigt det är att ge vård efter den enskilda individen och att i stöd och 

utbildning lyssna och ta hänsyn till patientens unika livsvärld. Tingström (2009) beskriver 

vikten av att sjuksköterskan visar sig villig att lyssna och vara närvarande för patientens 

tankar. För att bästa möjliga lärotillfälle ska infinnas kan det inte vara en 

envägskommunikation där sjuksköterskan ger ut information. Det måste finnas en dialog och 

diskussion där patienten är delaktig. Patienternas behov av kunskap och stöd var en 

förutsättning för att göra och behålla livsstilsförändringar. Detta sätter krav på sjukvården att 

kunna möta den individuella patientens behov av kunskap och stöd.  

 

7 Fortsatt forskning 
Diabetes typ två är en sjukdom som går att förbygga. Det finns mycket forskning kring hur 

diabetes typ två förebyggs samt försök att utveckla olika verktyg som minskar riskerna att 

insjukna. Forskning som saknas är den subjektiva upplevelsen av att insjukna i diabetes typ 

två. Att bli sjuk upplevdes som någonting penibelt och obehagligt, samtidigt som vården 

inriktade sig på omvårdnad kring diabetes typ två. Skulle andra hjälpmedel kunna involveras, 

till exempel kognitiv beteendeterapi? Det skulle kanske ge patienterna verktyg att hantera sin 

nya situation som inte endast relaterades till sjukdomens behov utan andra situationer som 

tillhörde livet. Skiljer sig den subjektiva upplevelsen mellan kvinnor och män? Detta skulle 

kunna forskas vidare på.
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• Syftet med studien? 

• Vilken kvalitativ metod har använts? 

• Är designen av studien relevant för att svara på frågeställningen? 

 

B. Undersökningsgrupp 

• Är urvalskriterierna (inklusions/exklusions kriterierna) för undersökningsgruppen tydligt 

beskrivna? 

• Var genomfördes studien? 

• Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

• Vilken urvalsmetod användes? (Strategiskt, snöboll, teoretiskt, ej angivet) 

• Beskriv undersökningsgruppen (kön, ålder, social status, annan demokratisk bakgrund) 

• Är undersökningsgruppen lämplig? 

 

C. Metod och datainsamling 

• Är fältarbetes tydligt beskrivet(var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamlingen?) 
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• Beskriv metoderna för datainsamlingen tydligt (vilken typ av frågor) beskriv! 

• Ange datainsamlingsmetod (ostrukturerad, halvstrukturerad, fokusgrupper, observationer, 

video/band- inspelningar, skrivna texter eller anteckningar) 

• Är data systematiskt insamlat?( finns intervjuguide/ studieprotokoll?) 

 

D. Datainsamling 

• Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

• Ange om: Teman är utvecklade som begrepp? Det finns episodiskt presenterade citat? De 

individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna? Svaren är 

kodade? 

• Beskriv resultatet: 

• Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 

• Är resultatet trovärdigt(källor bör anges)? 

• Är resultatet pålitligt(undersökningarnas och forskarens pålitlighet)? 

• Finns stabilitet och överensstämmelse(är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

• Är resultaten överförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

• Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 
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E. Utvärdering 

• Kan resultatet återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

• Stöder insamlade data forskarens resultat? 

• Har resultatet klinisk relevans? 

• Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

• Finns risk för bias? 

• Vilken slutsats drar författaren? 

• Håller du med om slutsatsen? Om nej varför? 
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öm, H. 
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understandi
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illness 
among 
people with 
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diabetes. 

Att beskriva 
personlig 
förståelse av 
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Transcendent
al 
fenomenolog
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ostrukturerad
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Sverig
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Journ
al of 
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ced 
nursin
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Erkännande av 
sjukdomen var 
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det i släkten”, 
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sjukdomen 
gentemot de 
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kände sig 
maktlösa. De 
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”nej tack” till 
sjukdomen. 
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energi från 
diagnosen och 
kunde nu 
kämpa för ett 
friskare liv. Att 
ta kontroll över 
sjukdomen 
verkade vara ett 
sätt att klara av 
sjukdomen. 
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prioriterade 
bort sig själv.  
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o
d 

Kneck, 
Å., 
Klang, 
B. & 
Fagerbe
rg, I.  

Learning to 
live with 
illness: 
experience
s of 
persons 
with recent 
diagnoses 
of diabetes 
mellitus. 
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förståelse av hur 
det är att lära sig 
att leva med 
diabetes de två 
första månaderna.  

Fenomenolo
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kvalitativ 
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öppna 
ostrukturerad
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e 
Scandi
navian 
journa
l of 
caring 
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De kände sig 
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förändring. 
Omprioriteringar av 
det vanliga livet 
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Hälsovården sågs som 
en sten att luta sig 
emot.  
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Parry, 
O., 
Peel, E., 
Douglas
, M. & 
Lawton, 

Patients in 
waiting; a 
qualitative 
study of 
type 2 
diabetes 
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hur diagnosen 
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Theory. 
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sjukhuset. Patienterna 
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J. patients’ 
perceptions 
of diabetes. 

patienter.  
 

rade 
intervjuer. 

practi
ce. 

Hade svårt att 
acceptera sin diagnos. 
De ville ha klara/raka 
svar om diagnosen. 
Många upplevde 
väntan svår och 
problematisk. Vissa 
tog vänta som om 
deras diagnos inte var 
så viktig.  

Greenfi
eld, C., 
Gilles, 
M., 
Porter, 
C., 
Shaw, 
P. & 
Willis, 
K. 

It’s not 
about the 
HbA1c, 
Doc! 
Understand
ing the 
psychosoci
al is also 
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in 
managing 
diabetes? 

Att undersöka vad 
som ligger till 
grund för den 
diabetiska 
självkontrollen.  
 

Kvalitativ 
metod. 
Hermeneutis
k 
fenomenolog
i. 14 st. 
halvstrukture
rade 
intervjuer. 

2010 
Austra
lien 
Austra
lian 
journa
l of 
rural 
health
.  

Det kom fram att 
människor i allmänhet 
förstod mycket väl vad 
det innebar att få 
diabetes. Men att det 
var en klyfta mellan att 
ha kunskapen och 
faktiskt sätta den i 
bruk.  De prioriterade 
andra livshändelser 
före. De ”satte sig 
själv i andra hand”.  

God 

Middlet
on, A., 
LaVoie, 
N. & 
Brown, 
L.  

Sources of 
uncertainty 
in type 2 
diabetes: 
Explication 
and 
implication 
for health 
communica
tion theory 
and clinical 
practice.  
 

Utforska källorna 
till osäkerhet, 
ovisshet i 
diagnosen 
diabetes. 
 

Kvalitativ 
metod. 
Grounded 
theory. 49 
halvstrukture
rade 
intervjuer. 

2012 
USA 
Health 
Comm
unicat
ion.  
 

Osäkerheterna kunde 
tex vara oklara 
symtom, osäker 
diagnostik 
(oförståelse.), osäker 
behandling, social, 
kommunikation, 
stigmatiserad, känner 
skuld,  
 

God 

Ahlin, 
K. & 
Billhult, 
A. 

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

Beskriva hur 
kvinnor hanterar 
de nödvändiga 
livsstilsförändring
arna som följer en 
kronisk sjukdom- 
här diabetes.  

Kvalitativ 
metod. 
Transcendent
al 
fenomenolog
i. Tio 
Halvstruktur
erade 
intervjuer.  

2012 
Sverig
e 
Scandi
navian 
journa
l of 
prima
ry 
health 
care. 

Den inre kampen 
kommer från att de ser 
sig själva som ett offer 
för sjukdomen och 
dess krav på 
förändring. De 
använde personer i 
närheten som ursäkter 
för att äta ”dåligt”. De 
ville ”passa in” och 
satte sig själva i andra 
hand. Det fanns en 
klyfta mellan 
kunskapen och 
beteende.  

God 

Malpass
, A., 
Andrew
s, R. & 
Turner, 
K. 

Patients 
with type 
two 
diabetes 
experience
s of 
making 
multiple 
lifestyle 
changes: A 
qualitative 

Att utforska 
patienter, som är 
nydiagnostiserade 
med diabetes typ 
två, erfarenheter 
av att göra flera 
livsstilsförändring
ar.  

Kvalitativ 
metod. 
Longitudinell
a 
fenomenolog
isk. 30 
intervjuer.  

2008 
Storbr
itannie
n 
Patien
t 
educat
ion 
and 
couns
eling. 

Dietförändringarna 
gjorde informanterna 
motiverade till att göra 
motionsförändringar 
och vice versa. 
Kunskapen och 
rädslan om vad som 
kunde hända med 
kroppen motiverade 
dem till 
livsstilsförändringar. 

God 
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study.  De fick en bra balans 
mellan diet- och 
motionsförändringarna
. Vissa kände 
självsäkerhet efter att 
de hade klarat av dessa 
förändringar.  

Olshans
ky, E., 
Sacco, 
D., 
Fitzgera
ld, K., 
Zickmu
nd, S., 
Hess, 
R., 
bryce, 
C., 
McTigu
e, K. & 
Fischer, 
G. 

Living with 
diabetes: 
Normalizin
g the 
process of 
managing 
diabetes.  

Utforska personer 
med diabetes 
uppfattningar om 
deras upplevelser 
av att leva och 
hantera sin 
diabetes. 

Kvalitativ 
metod. 
Grounded 
theory. 10 
fokusgrupper
.  

2008 
USA 
The 
diabet
es 
educat
or. 

Samhörighet med 
”diabetes personer”. 
De försökte tänkta på 
livsstilsförändringarna 
som något hälsosamt. 
De blev motiverade till 
att göra positiva 
livsstilsförändringar. 
Deltagarna beskrev 
hur de tillslut kunde 
anpassa sig till sin nya 
sjukdom.   
 

God 

Perry, 
O., 
Peel, E., 
Douglas
, M., & 
Lawton, 
J.  

Issuses of 
cause and 
control in 
patient 
accounts of 
type 2 
diabetes. 

Undersöka 
patienter 
nydiagnostiserade 
med typ två 
diabetes, 
erfarenheter och 
syn på 
diabetesservice, 
utforska 
innebörden av 
servicetillhandahå
llande i det sättet 
patienten tänker 
och själva 
hanterar deras 
tillstånd, 
identifiera vilken 
information 
patienten föredrar 
för diabetesvård 
samt ges 
rekommendatione
r för den framtida 
diabetesvården. 

Kvalitativ 
metod. 40 
halvstrukture
rade 
intervjuer. 
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Två konstruktioner 
kom fram: ”Down to 
me” och ”Up to them”. 
I den första 
konstruktionen 
menade de att 
informanterna tog full 
ansvar för att hantera 
sjukdomen. De 
minimerade rollen från 
sjukvården. I den 
andra konstruktionen 
stod informanterna 
utanför kontrollen av 
att hantera sjukdomen. 
De såg sig även 
utanför varför de fick 
sjukdomen.  
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