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Abstract 

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en av dagens stora folksjukdomar med 347 

miljoner drabbade världen över. Sjukdomen ökar även i prevalens. 

Syfte: Syftet med detta examensarbete var att beskriva individers upplevelser av att leva 

med diabetes mellitus typ 2. 

Metod: En litteraturstudie har genomförts där 15 artiklar analyserats enligt Evans 

metod för innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet redovisades i fyra huvudteman: upplevelsen av att drabbas av 

díabetes typ 2, sjukdomshantering, betydelsen av sociala relationer samt att vårdas för 

diabetes typ 2. Resultatet visade en variation i upplevelser hos informanterna, beroende 

på tidigare erfarenheter, kunskap och kön. Stöd från anhöriga och vårdpersonal samt 

individanpassad information var av stor vikt för att informanterna skulle kunna hantera 

sin sjukdom.   

Slutsats: Då alla individer upplever sjukdomen på olika sätt är det viktigt att vården 

individanpassas.   

 

 

Nyckelord 

Diabetes mellitus typ 2, upplevelser, kvalitativ ansats 

 

Tack 

till vår handledare för stöd och uppmuntran. 
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1 Inledning 

Diabetes mellitus typ 2  är en allvarlig kronisk sjukdom och en av dagens stora 

folksjukdomar. Omkring 347 miljoner människor världen över är drabbade av diabetes. 

I Europa uppgår siffran till cirka 60 miljoner. Diabetes mellitus typ 2 står för 90 procent 

av alla diabetesdiagnoser. Sjukdomens prevalens ökar inom alla åldrar. Detta beror 

framförallt på ökad övervikt, fetma, en ohälsosam kosthållning och fysisk inaktivitet 

(WHO, 2013). 

   Vi har under praktik och arbete inom hälso- och sjukvård vårdat patienter i olika 

sammanhang. Många patienter har varit drabbade av diabetes typ 2, men på grund av 

deras primära inläggningsorsak har diabetessjukdomen ofta hamnat i skymundan. Vi 

identifierar en brist på kunskap om patienternas upplevelse av att leva med med diabetes 

mellitus typ 2 och dessa upplevelser vi vill undersöka vidare. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Diabetes mellitus Typ 2 

Diabetes mellitus typ 2 är ett metabolt tillstånd som främst kännetecknas av ökad 

insulinresistens, då insulinets effekt på kroppens organ är sämre än normalt 

(Quittenbaum, 2007). Glukos är kroppens källa till energi. I bukspottkörtelns betaceller 

bildas insulin som behövs för att muskler och fettvävnader ska kunna ta upp glukos från 

blodet (Berne & Fritz, 2011). Vid insulinresistens, som kännetecknar diabetes mellitus 

typ 2, blir kroppens celler mindre känsliga för insulin vilket leder till ökad 

insulinsekretion. Så småningom minskar antalet betaceller vilket också resulterar i en 

minskad sekretion av insulin. Detta orsakar förhöjt blodglukos. Symptomen vid höga 

blodglukosvärden är trötthet, avmagring, ökad törst, ökade urinmängder, muntorrhet 

och svampinfektion i underlivet. Vid långvarigt förhöjda blodglukosvärden kan 

patienten utveckla senkomplikationer. Sjukdomen är ärftlig men även kopplad till 

övervikt, fysisk inaktivitet och ålder. Konstant förhöjda blodglukosvärden med de 

typiska symptomen skall påträffas för att kunna ställa diagnos (Quittenbaum, 2007). I 

examensarbetets resultat och diskussion används diabetes typ 2 som sjukdomens 

benämning. Deltagande i studierna som använts i examensarbetets resultat benämns 

som informanter. 
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2.1.1 Komplikationer 

Vid diabetes mellitus typ 2 kan patienten vid långvarig hyperglykemi drabbas av 

senkomplikationer såsom mikro- och makrovaslulära komplikationer. Mikrovaskulära 

komplikationer kan orsaka nefropati, retinopati och nervskador. Makrovaskulära 

komplikationer kan i sin tur orsaka hjärtsjukdom och stroke (Quittenbaum, 2007). Just 

hjärtsjukdom och stroke är de vanligaste dödsorsakerna hos patienter med diabetes typ 2 

(Ahmad & Crandall, 2010).  

 

2.1.2 Behandling 

Viktnedgång och livsstilsförändringar bör vara förstahandsvalet vid behandling av 

insulinresistens, då det finns ett tydligt samband mellan fysisk inaktivitet och risken för 

att drabbas av diabetes mellitus typ 2 (Prasad, Ryan, Celzo & Stapleton, 2012). 

Sjukvårdspersonal rekommenderas att erbjuda råd och stöd angående fysisk aktivitet 

och kost till dessa patienter. Fysisk aktivitet i minst 30 till 60 minuter dagligen beroende 

på vikt är rekommenderat. Ytterligare positiva hälsoeffekter kan observeras vid 

konditionskrävande aktivitet minst två till tre gånger i veckan (Hellénius, 2008). Först 

om effekt av livsstilsförändringar uteblir bör läkemedelsbehandling ordineras (Prasad et 

al., 2012). Läkemedelsbehandlingen utgörs av tablettbehandling och/eller 

insulinbehandling. Syftet med tablettbehandling är att uppnå ökad sekretion av insulin 

från bukspottkörteln eller att minska kroppens insulinresistens. När detta inte är 

tillräckligt för att hålla blodglukosen på rekommenderad nivå ordineras 

insulinbehandling i form av insulininjektioner (Quittenbaum, 2007). 

 

2.1.3 Diabetesvården 

Diabetesvården i Sverige bedrivs i team bestående av diabetessjuksköterska, läkare, 

dietist, fotterapeut och kurator. Teamet sätter tillsammans med patienten upp mål för 

diabetesbehandlingen. För att kunna uppnå de uppsatta målen är det viktigt att patienten 

själv är insatt och tar stort ansvar för sin sjukdom. Utbildningen patienten får av 

diabetesteamet är därför viktig. Den bör anpassas efter patienten individuella behov 

samt kulturella bakgrund. Patienten bör få stöd i livsstilsförändringar och 

blodglukossänkande behandling (Socialstyrelsen, 2010). 

 

2.1.4 Socialt stöd 

Socialt stöd har en viktig praktisk nytta för patienter som tvingas anpassa sig till kronisk 

sjukdom. Med socialt stöd menas stöd från vänner och familj. Betydelsen av socialt stöd 
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i samband med kronisk sjukdom associeras till ökad självkänsla, vilket i sin tur medför 

ökad optimism och kan relateras till minskad depression (Symister & Friend, 2003). 

   Att se familjen som ett system är en teori som utgår från uppfattningen att mänskliga 

relationer skapas i ett system där helheten är mer än delarna och alla delar påverkar 

varandra. Om en familjemedlem insjuknar i en kronisk sjukdom kommer detta således 

att påverka hela familjen och inte bara den sjuke (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). 

 

2.2 Teoretisk referensram 

Levines bevarandemodell ligger till grund för examensarbetets teoretiska referensram. 

Centralt för teorin är att människan är en individuell, odelbar helhet och att ingen 

individs känslor och reaktioner inför sjukdom liknar någon annans. Bevarande, 

conservation, refererar till att hålla ihop och skapas som en produkt av anpassning, 

adaption, som i sin tur kan härledas till förhållandet mellan människans inre krafter och 

de yttre krafter som påverkar henne. Sjuksköterskans uppgift blir enligt modellen att 

anpassa vården efter individens reaktioner och behov, samt att hjälpa patienten att 

anpassa sig till sjukdomen (Fawcett, 2005). 

   Levines bevarandemodell utgår från fyra bevarandeprinciper: Bevarande av energi, 

bevarande av strukturell integritet, bevarande av personlig integritet samt bevarande av 

social integritet (Fawcett, 2005). 

   Bevarande av energi refererar till förmågan att finna en balans mellan den energi som 

skapas och den energi som förbrukas. Hos en person med sjukdom påverkas denna 

balans på ett eller annat sätt, exempelvis genom att energin omfördelas för att främja 

patientens läkningsprocess. För sjuksköterskan innebär detta att försäkra sig om att 

patientens grundläggande behov, exempelvis behovet av sömn och nutrition, tillgodoses 

(Fawcett, 2005). 

   Bevarande av strukturell energi refererar till att främja ett läkande av kroppens 

strukturer. Förändring av kroppens strukturer förändrar också människans funktion och 

det är vårdens uppgift att minimera dessa skadliga förändringar (Fawcett, 2005). 

   Bevarande av personlig integritet innebär bevarandet av individens identitet, självbild 

och självförtroende Att vara i behov av vård är att vara i en utsatt situation då individen 

kanske inte längre upplever sig som oberoende utan måste acceptera hjälp av andra 

människor. Vårdpersonalen måste här visa respekt för patienten och låta denne vara en 

delaktig i sin vård samt även hjälpa patienten finna sitt eget sätt till anpassning relaterat 

till sjukdom (Fawcett, 2005). 



  
 

4 

   Bevarande av social integritet refererar till att individen är en social varelse och att 

hela människan inte kan ses om inte denna placeras i sin sociala kontext. Det är viktigt 

att som vårdare ta hänsyn till bland annat patientens familjesituation, kulturella och 

religiösa bakgrund samt socioekonomiska situation (Fawcett, 2005). 

 

3 Problemformulering 
 

Diabetes mellitus typ 2 är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna som omhändertas i 

vården. Vård av personer med diabetes mellitus typ 2 står för 6 procent av svenska 

samhällets hälso- och sjukvårdskostnader (Socialstyrelsen, 2009). Sannolikheten att 

möta en patient med diabetes är således stor inom samtliga områden av sjukvården. I 

enlighet med det holistiska perspektiv som ska genomsyra vården bör sjuksköterskan 

sträva efter att vårda hela människan (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). En 

persons upplevelser av, samt attityder till sjukdomen kommer enligt Polonsky (2002) att 

påverka förmågan att hantera sjukdomen och eventuell egenvård. Det är då av största 

vikt att sjuksköterskan är medveten om den enskilde individens upplevelser av 

sjukdomen och tar hänsyn till dennes livsvärld. 

 

4 Syfte 
 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva individers upplevelser av att leva med 

diabetes mellitus typ 2. 

 

5 Metod 

5.1 Val av metod 

Examensarbetet är en systematisk litteraturstudie med en analysmetod beskriven av 

Evans (2002). Evans metod grundar sig i metasyntes och är speciellt anpassad till analys 

av kvalitativa studier. Metoden är indelad i fyra steg: Datainsamling med inklusions- 

och exklusionskriterier samt kvalitétsgranskning, identifikation av nyckelfynd i de valda 

studiernas resultat, sammanställning och jämförelse av de olika studiernas nyckelfynd 

samt beskrivning av fenomenet i ett slutgiltigt resultat (Evans, 2002). 
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5.2 Datainsamling 

Litteratursökningen har skett i Cinahl och PubMed med sökord funna i Svensk MeSH. 

Sökstrategin och sökorden redovisas i bilaga A och B.  

   I examensarbetet har studier som ansetts svarat på syftet använts. Endast 

vetenskapliga studier med kvalitativ ansats skrivna på engelska har inkluderats. 

Studierna beskriver forskning utförd på vuxna patienter och är publicerade mellan 2003 

och 2013. Ytterligare inklusionskriterier har varit studier i fulltext med tillgängliga 

abstrakt, detta för att underlätta urvalsprocessen. 

   Studier som i rubrik eller abstrakt behandlat specifika etniska eller sociala grupper 

samt geografiska områden har exkluderats för att på så sätt få ett smalare sökresultat och 

ett mer allmängiltigt resultat i examensarbetet. Även studier skrivna utifrån annat 

perspektiv än patientens har exkluderats.  

   Provsökningar gjordes där de olika sökorden kombinerades med varandra för att ringa 

in ämnet. De kombinationer som gav för många träffar och irrelevanta resultat har inte 

redovisats. Många av de valda studierna fanns både i Cinahl och PubMed och då 

sökningen påbörjades i Cinahl är störst antal studier valda därifrån.  

   Först gjordes en bedömning utifrån huruvida studiens titel uppfattades svara på syftet. 

I dessa fall lästes studiens abstrakt. Om studien därefter fortfarande var intressant lästes 

hela studien och innehållet kvalitetsgranskades. Kvalitetsgranskningen utfördes efter 

Fribergs (2012) kriterier för vetenskapliga kvalitativa studier. Störst vikt lades på 

huruvida studiens resultat svarade på syftet och om en större förståelse av fenomenet 

erhölls efter granskning av studien. En artikel föll bort i kvalitetsgranskningen då den 

inte ansågs hålla tillräckligt hög kvalitet. 15 kvalitativa studier  inkluderades i 

examensarbetets resultat. 

 

5.3 Identifiering av nyckelfynd 

Evans (2002) beskriver ett analysarbete som går från helhet till delar till en ny helhet. 

Utvalda och kvalitetsgranskade studier redovisade i bilaga C lästes därför enskilt ett 

flertal gånger för att att få en känsla av studiernas innehåll. Studiernas resultat 

sammanställdes sedan och skrevs ner för att få en övergripande förståelse och en 

diskussion fördes om vad som framkommit. Därefter jämfördes de tre enskilda 

sammanställningarna för att försäkra att vi uppfattat resultaten på samma sätt. 

Nyckelfynden i studiernas resultat identifierades enskilt genom att plocka ut de 

meningsenheter som svarade på examensarbetets syfte, detta för att reducera studierna 



  
 

6 

till sina huvudbeståndsdelar (Evans, 2002). Därefter jämfördes gruppmedlemmarnas  

nyckelfynd med varandra. Tillsammans exkluderade vi nyckelfynd som inte längre 

ansågs relevanta för examensarbetets syfte. Nyckelfynd som beskrev samma fenomen 

blev i lästa studier understrukna i en viss färg för att se hur de kunde relateras till 

varandra. 

 

5.4 Sammanställning av nyckelfynd och skapandet av teman 

Nyckelfynd som beskrev samma fenomen jämfördes utifrån skillnader och likheter, 

diskuterades av gruppmedlemmarna och sammanfördes till fyra teman. Nyckelfynden i 

varje tema som berörde samma område indelades i subteman. För att säkerställa yttre 

heterogenitet och inre homogenitet påbörjades sedan en process för att säkerhetsställa 

att subteman inte berörde samma område. Vissa subteman sammanfördes och nya 

skapades. Slutligen identifierades fyra teman och sex subteman. 

 

Tabell 1: Exempel på skapandet av teman och subteman 

 

NYCKELFYND                                                                                                 TEMA                       SUBTEMA 

 

 

Kvinnorna utryckte att det var svårt att dagligen dela måltider med sin 

partner när hen föredrog mat som inte passade diabetiker. Detta kunde 

kvinnorna använda som en ursäkt för att själva fortsätta med sina 

ohälsosamma vanor (Ahlin & Billhult, 2012). 

 

Familjemedlemmar och vänner hade en stor inverkan på vilka hälsomål 

informanterna hade. Observationen av vänner eller familjemedlemmar 

som led av komplikationer på grund av diabetes kunde bidra till att 

motivationen ökade att söka hjälp för preventiv vård. Vissa minimerade 

istället sina egna problem för att de jämförde sin diabetes med vänner och 

familjemedlemmar som de ansåg hade det värre (Huang, Gorawara-Bhat 

& Chin, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betydelsen av 

sociala relationer 

Familj och 

vänner - hjälpa 

eller stjälpa 

 

Deltagarna såg inget värde i att berätta att de hade diabetes på sin 

arbetsplats då de inte förväntade sig få stöd från arbetsgivare och kollegor. 

De upplevde att arbetsgivarna var mer måna om att jobbet skulle bli gjort 

än deras anställdas välmående (Ruston, Smith & Fernando, 2013). 

 

Många av kvinnorna var oroliga att de inte skulle bli accepterade på sin 

arbetsplats. De kände sig inte bekväma med att ta blodglukos eller 

insulininjektioner vid exempelvis lunch i andras sällskap då de var rädda 

för reaktionerna (Rayman & Ellison, 2004). 

 

Att hantera sin 

diabetes typ 2 

på arbetsplatsen 

 

 



  
 

7 

5.5 Forskningsetiska aspekter 

Överväganden angående urval och hur resultatet presenterats har gjorts som Forsberg 

och Wengström (2008) beskriver ska göras vid en systematisk litteraturstudie. Att välja 

studier som har etiska överväganden eller tillstånd från etiska kommittéer är också av 

stor vikt. Alla studier som presenteras i examensarbetet skulle ha etiska överväganden 

och om även tillstånd från etiska kommittéer fanns ökade detta studiens kvalité. Alla 

studier som svarat an på syftet och ansetts ha god kvalité har redovisats. Resultaten 

redovisas i sin helhet oavsett om det stödjer vår personliga åsikt eller ej. 

 

6 Resultat 

Totalt konstruerades fyra teman: upplevelsen av att drabbas av diabetes typ 2, 

upplevelsen av sjukdomshantering, upplevelsen av sociala relationer samt upplevelsen 

av att vårdas för diabetes typ 2. Till dessa teman konstruerades sex subteman som 

presenteras i tabell 2. 

 

Tabell 2: Teman och subteman 

 

 

TEMAN     SUBTEMAN 

 

Upplevelsen av att drabbas av  

diabetes typ 2 

 

 

Sjukdomshantering 

 

Egenvård och livsstilsförändringar 

 

Rädslan för komplikationer 

 

 

 

Betydelsen av sociala relationer 

 

Familj och vänner - hjälpa eller stjälpa 

 

Att hantera sin diabetes typ 2 på arbetsplatsen 

 

 

 

Att vårdas för diabetes typ 2 

 

Integration med vårdpersonal 

 

Upplevelsen av informationsgivning 

 



  
 

8 

6.1 Upplevelsen av att drabbas av diabetes typ 2 

Reaktionerna vid diagnostillfället skiljde sig mellan informanterna. De kunde få 

omedelbara reaktioner som ilska, förnekelse, sorg, rädsla och chock (Handley, Pullon & 

Gifford, 2010; Péres, Franco & Santos, 2008) Det fanns också informanter som kände 

lättnad vid beskedet, då de fick bekräftat att de inte inbillat sig sjuka (Handley et al., 

2010; Peel, Parry, Douglas & Newton, 2004; Phillips, 2007). 

   Olika vägar till att diagnosen ställdes hade också inverkan på de känslomässiga 

reaktionerna. Informanter som misstänkte att de hade diabetes typ 2 på grund av bland 

annat ärftlighet och symptombild blev inte lika chockade över diagnosen som de som 

inte hade dessa misstankar. Att dessa patienter var förberedda gjorde det även lättare för 

dem att acceptera sin sjukdom (Hörnsten, Sandström & Lundman, 2004; Peel et al., 

2004). 

   Det fanns även de informanter som kände sig sjuka men inte misstänkte diabetes. När 

de sedan sökte vård och blev diagnostiserade blev de överraskade men också lättade då 

de befarat det “värsta” i sjukdomsväg och känt sig väldigt sjuka (Peel et al., 2004; 

Phillips, 2007). De informanter som av en slump fick sin diagnos genom rutinmässiga 

hälsokontroller där höga blodglukosvärden påträffats kände sig rädda och chockade. Det 

fanns även i denna kategori informanter som upplevde en tacksamhet över att 

sjukdomen upptäcktes i tid för att kunna förebygga komplikationer (Peel et al., 2004).  

   Rayman och Ellison (2004) beskriver hur kvinnor fick en ny syn på sig själva vid 

diagnostillfället. De ansåg sig nu sjuka, och att vara frisk och hälsosam upplevdes som 

att leva ett liv utan diabetes och de restriktioner den drabbade nu måste anamma. 

Informanterna upplevde känslan av att vara sjuk som obehaglig och uttryckte det som 

att vara annorlunda. Kvinnorna upplevde också att de förlorat kontrollen över sina liv 

och blev sedda som offer. 

   Det fanns även en skillnad i hur män och kvinnor upplevde diagnosbeskedet. 

Sammanfattningsvis upplevde kvinnor diagnosen som mindre dramatiskt än män. 

Männen tänkte på diabetes som något livshotande medan kvinnor snarare kände 

besvikelse och sorg. Män upplevde även sjukdomen som skamlig och genant (Mathew, 

Gucciardi, Mello & Barata, 2012; Rayman & Ellison, 2004). 

”So when I was diagnosed with diabetes, I thought I was 

going to die. I thought I was different than the others. I 

couldn’t face people, because I said, ‘Oh this is a terrible 
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sickness! Oh my god I’m going to die!’” (Mathew et al., 

2012, s. 5) 

Synen på diabetes typ 2 som sjukdom varierade. Sjukdomen kunde ses som ett naturligt 

steg i livet till följd av åldrande eller på grund av ärftlighet men även som något 

avvikande och sjukligt där kroppen uppfattades som svag. Informanternas olika syn på 

sjukdomen berodde i många fall på deras tidigare erfarenheter av diabetessjukdomen 

(Hörnsten et al., 2004). 

 

6.2 Sjukdomshantering 

De två subteman som konstruerades till huvudtemat sjukdomshantering var egenvård 

och livsstilsförändringar samt rädslan för komplikationer. 

 

6.2.1 Egenvård och livsstilsförändringar 

För informanterna var att diagnostiseras med diabetes i många fall inte förenligt med att 

acceptera sjukdomen eller erkänna att man var sjuk. Det fanns ett samband mellan att å 

ena sidan förstå diagnosen och inse att livet inte kan fortgå som tidigare och att å andra 

sidan vägra se diagnosen som en anledning att förändras. När informanterna väl 

accepterat att de var sjuka sågs “tvånget” att leva ett nytt, hälsosammare liv mer som 

något positivt och i vissa fall även en lättnad (Hörnsten et al., 2004). 

   Att göra livsstilsförändringar upplevde många informanter som påfrestande. För 

många var det en daglig kamp att hålla sig till diet- och motionsplaner. De hade svårt att 

se fördelen med livsstilsförändringarna på kort sikt och på grund av detta hade de svårt 

att finna motivation till att göra dessa förändringar. Informanterna kände sig tyngda av 

kraven som ställdes på dem och dessa krav var även de en faktor till att motivationen till 

livsstilsförändring var låg. De upplevde också att det inte spelade någon roll ifall de 

levde hälsosamt eller inte, ingenting skulle förändras ändå. Många informanter såg sig 

själva som offer för sjukdomen och orättvist behandlade av livet. Detta gjorde det 

svårare för dem att ta sig an livsstilsförädringar (Ahlin & Billhult, 2012; Handley et al., 

2010; Phillips, 2007). 

   Det fanns även de informanter som snabbt efter diagnosen kunde acceptera sin 

sjukdom och inse vikten av att skaffa sig kunskap om sjukdomen och hur man han 

hanterar den (Mathew et al., 2012). En del informanter upplevde att framtida mål, 

exempelvis att bevara självständighet och hälsa, motiverade till att göra 
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livsstilsförändringar (Huang, Gorawara-Bhat & Chin, 2005). Många informanter 

upplevde också genomförandet av multipla livsstilsförändringar som produktivt, då en 

hälsosam diet kunde hjälpa informanterna att finna motivation till att motionera och 

vice versa (Malpass, Andrews & Turner, 2008). 

   Informanterna upplevde att de var tvungna att i större utsträckning än tidigare planera 

sina liv och införa struktur där det inte tidigare behövts, exempelvis vid resor och 

måltidsplanering, för att kunna kontrollera sina blodglukosnivåer (Penckofer, Estwing 

Ferrans, Velsor-Friedrich & Savoy, 2007; Rayman & Ellison, 2004). Sjukdomen 

beskrevs av en kvinna som att vara instängd i en bur. Hon upplevde sin frihet och 

självständighet som begränsad och vågade på grund av de, som hon upplevde dem, 

strikta förhållningsreglerna inte leva lika fritt som hon gjort tidigare (Holmström & 

Rosenqvist, 2005). 

   Klyftan mellan kunskap och beteenden var vid hos många informanter. Ökad kunskap 

kunde ibland leda till förnekelse och skapandet av ursäkter. Trots nödvändig kunskap 

om sjukdomen var livet fortfarande en kamp och kunskapen betraktades som en börda. 

Informanterna ville göra rätt men ville inte anstränga sig. De kände press då de inte 

kunde tillämpa hälsosamma vanor och det bidrog till enorm ångest. När de väl gjorde ett 

försök att hålla sig till diet- och motionsrekommendationer fann de en variation av 

orsaker som de upplevde rättfärdigade dem att behålla sin tidigare livsstil (Ahlin & 

Billhult, 2012; Rayman & Ellison, 2004). 

   Att inte längre få äta sin favoritmat utgjorde en känsla av förlust. Informanterna 

beskrev hur de förändrade sin matlagning och måltidsplanering. Synen på mat som 

något socialt förändrades och de kände sig annorlunda i sociala sammanhang (Ahlin & 

Billhult, 2012; Mathew et al.,2012). 

“I have this enforcement that I have to think about 

what I eat and I have to exercise and others who do 

not “have sugar” can of course do whatever they 

want. I think it’s boring, I think it’s unfair. It is 

terribly hard.” (Ahlin & Billhult, 2012, s. 42) 

Mathew et al. (2012) beskriver skillnader i upplevelser mellan kvinnor och män. 

Kvinnor hade en mer ångestfylld relation till mat. Då deras läkare berättat för dem att de 

kunde äta vad de ville i mindre proportioner upplevde kvinnorna ändå att de måste 

utesluta viss mat för att nå full kontroll. Avvikelser från dieten upplevdes av kvinnorna 

som att “fuska” och mat som passade in i deras diet beskrevs som “förbjuden”. Män 
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använde ett mindre känslomässigt laddat språk när de beskrev sin kosthållning. De 

diskuterade inte restriktion utan snarare motivation och var mer neutrala i sina 

beskrivningar av de tillfällen då de avvek från dieten. 

    Kvinnor upplevde också ett behov av att “ta en paus” från att vara diabetiker. Många 

kvinnor uppgav att detta var sättet de hanterade sin diabetes på. Andra copingstrategier 

involverade att äta vad de ville, be, sova, träna och andra förströelseaktiviteter, 

exempelvis handarbete. Detta var direkt relaterat till de negativa känslor kvinnorna 

upplevde i samband med hanteringen av sin diabetes (Penckofer et al., 2007; Rayman & 

Ellison, 2004). 

   Både män och kvinnor beskrev oro, frustration och rädsla inför att själva mäta sina 

blodglukosnivåer. Framförallt kvinnor upplevde rädsla och oro inför mätning, rädsla för 

nålar och att regelbundet behöva mäta blodglukos upplevdes som en belastning. 

Männen fokuserade mer på logistik och tekniska aspekter. De flesta informanter 

rapporterade dock en följsamhet i att mäta sina blodglukosnivåer och alla uppgav att de 

tog sina mediciner på egen hand (Mathew et al., 2012; Huang et al., 2005). 

   Rayman och Ellison (2004) beskriver tre olika sätt kvinnor valt att hantera sin 

sjukdom på. För en del av informanterna bestod livet endast av diabetessjukdomen, och 

de saknade sina tidigare liv. Kvinnor i denna kategori använde inte erfarenhet eller 

kroppsliga parametrar för att bestämma hur de skulle sköta och hantera sin diabetes, 

utan fokuserade endast på att följa regler. Dessa kvinnor upplevde också att de inte 

lyckades med sin behandling och levde i tron att det var något “fel” på dem. De hade 

inte heller insett att de kunnat söka vård och hjälp för att förbättra sin självbild. 

   Andra kvinnor upplevde sin diabetes som en del av livet, men de upplevde sig inte 

styrda av sjukdomen. De såg hanteringen av sin sjukdom som ett jobb och följaktligen 

något de kunde hantera, även om det i vissa fall innebar svårigheter för dem. De kunde 

också experimentera i hanteringen av sjukdomen, lyssnade på sina kroppar och 

upplevde att de kunde sköta sin diabetes utan att följa reglerna till punkt och pricka 

(Rayman & Ellison, 2004). 

   En tredje grupp kvinnor upplevde inte att diabetes påverkade deras liv i någon större 

utsträckning. De såg inte hanteringen av sjukdomen som något problem. De hade 

kunskap om hur de skulle hantera sin diabetes, men valde att inte göra det såvida de inte 

kände fysiska symptom på hyper- eller hypoglykemi (Rayman & Ellison, 2004). 
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6.2.2 Rädslan för komplikationer 

Att drabbas av komplikationer upplevdes som ett hot och fanns ständigt i tankarna hos 

många informanter. Vissa informanter såg komplikationer som ofrånkomligt, och 

upplevde detta som ett stort orosmoment. Det hände också att informanter varit så 

oroliga för komplikationer att nytillkomna symptom, exempelvis tecken på 

hypoglykemi, tolkades som möjliga komplikationer (Holmström & Rosenqvist, 2005; 

Lai, Chie & Lew-Ting, 2007; Phillips, 2007; Péres et al., 2008). 

   Rädslan för komplikationer relaterade till cirkulationsstörningar, exempelvis 

ögonkomplikationer, minskad perifer cirkulation och framtida njursjukdomar var stor. 

Informanterna var dock i många fall inte medvetna om hjärt- och kärlsjukdomar som en 

sekundär komplikation till diabetes typ 2 (Holmström & Rosenqvist, 2005; Lai et al., 

2005; Penckofer et al., 2007). 

   De informanter som upplevt och sett komplikationer hos andra personer med diabetes 

förväntade sig också att de värsta komplikationerna skulle drabba dem (Holmström & 

Rosenqvist, 2005). Att se familjemedlemmar och vänner som led av komplikationer 

kunde även motivera informanterna att ta bättre hand om sig själva (Huang et al., 2005). 

Andra kunde minimera sin egen sjukdom och sina problem genom att jämföra sig själv 

med de anhöriga och närstående som hade det “värre”. Det förekom även informanter 

som förnekade att komplikationer var ett hot - en man uttryckte att han inte skulle hinna 

leva tillräckligt länge för att uppleva komplikationer (Huang et al., 2005). 

   Att se fördelen med att hålla blodsglukos på en jämn nivå för att förhindra 

komplikationer upplevde många informanter som svårt då de inte kände sig sjuka eller 

inte upplevde att något var “fel” i deras kroppar (Holmström & Rosenqvist, 2005). 

 

6.3 Betydelsen av sociala relationer 
 

De två subteman som konstruerades till huvudtemat betydelsen av sociala relationer var 

familj och vänner - hjälpa eller stjälpa samt att hantera sin diabetes typ 2 på 

arbetsplatsen. 

 

 

6.3.1 Familj och vänner - hjälpa eller stjälpa 

De flesta informanter vände sig till familj och vänner för praktiskt och moraliskt stöd, 

då de upplevde att de livsstilsförändringar som krävdes blev svårare att genomföra utan 
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stöd från familj och vänner (Malpass et al., 2008; Mathew et al., 2012). Många 

informanter upplevde dock en brist på förståelse för sjukdomen hos sina anhöriga. Vissa 

informanter upplevde att deras anhöriga ”la sig i” informantens kosthållning och 

motionsvanor. Ilska riktades mot informanternas familjer på grund av att dessa 

tillrättavisade informanterna utan att förstå deras upplevelse av att vara sjuka. Även 

arbetskamrater, vänner och till och med främlingar kunde ingripa i informanternas 

sjukdom (Mathew et al., 2012; Penckofer et al., 2007). 

”If they [family] see me, you know, eating anything that I 

know I shouldn’t eat, they say ‘Well you can’t have that’ 

or something like that, you know.” (Mathew et al., 2012, 

s. 8). 

Gemensamma måltider var ett problem för många informanter. I vissa familjer ändrade 

alla familjemedlemmar sin kost och började äta hälsosammare, medan andra 

informanter upplevde sig tvungna att laga två olika måltider. Detta antingen för att 

familjemedlemmarna inte kunde eller ville anpassa sig till de nya hälsosammare 

vanorna, eller att informanterna inte ville tvinga på sin familj sitt nya sätt att leva. Att 

behöva äta annorlunda än familj och vänner upplevdes som svårt för informanterna 

(Mathew et al., 2012; Penckofer et al., 2007). 

   Att ta hand om familjen och samtidigt vårda sin egen sjukdom beskriver Penckofer et 

al. (2007) som ett problem för många kvinnor. Informanterna upplevde att tiden inte 

räckte till och detta resulterade i att de inte kunde ta hand om sig själva och sina 

hälsobehov. Att kunna äta regelbundet var också svårt för informanter med barn. 

Kvinnorna kämpade med kombinationen att ta hand om familjen och att ta hand om sig 

själva (Ahlin & Billhult, 2012; Penckofer et al., 2007). 

 

 
6.3.2 Att hantera sin diabetes typ 2 på arbetsplatsen 

Att hantera sin diabetes på arbetet upplevdes av många informanter som problematiskt. 

De oroade sig för hur sjukdomen skulle accepteras av kollegor och chefer och vissa 

informanter ville inte att deras kollegor skulle få reda på att de var sjuka. Detta ledde 

bland annat till att informanterna upplevde det som obekvämt att äta lunch tillsammans 

med sina kollegor, då de skulle vara tvungna att ta blodglukos och injicera insulin bland 

dem. De ville inte bli sedda som annorlunda. Att kunna äta regelbundet och finna 

passande platser att administrera insulin på upplevde informanterna också som 
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problematiskt (Rayman & Ellison, 2004; Ruston, Smith & Fernando, 2013). 

   Många informanter såg inget värde i att berätta på sin arbetsplats att de hade diabetes 

då de inte trodde att de skulle få stöd från arbetsledare eller kollegor. De upplevde att 

arbetsgivarna endast var intresserade av huruvida arbetet blev gjort och att de inte 

brydde sig om sina anställdas välbefinnande. De flesta informanter ansåg även att det 

var deras eget ansvar att hantera sin sjukdom på arbetsplatsen och att säkerställa att de 

hade vad som krävdes för att upprätthålla en lämplig blodglukosnivå. De tyckte inte att 

de skulle räkna med att arbetsplatsen tog något ansvar för deras sjukdom (Ruston et al., 

2013). 

   Informanterna rapporterade att de vidtog vissa åtgärder för att se till att deras sjukdom 

inte påverkade deras arbete. De tog sitt blodglukos mer frekvent och de kunde till och 

med låta sitt blodglukos vara högt för att förebygga hypoglykemi (Ruston et al., 2013). 

 

6.4 Att vårdas för diabetes typ 2 

Två subteman konstruerades till huvudtemat att vårdas för diabetes typ 2, integration 

med vårdpersonal samt upplevelsen av informationsgivning. 

 

6.4.1 Integration med vårdpersonal 

Edwall, Hellström, Öhrn och Danielsson (2008) beskriver hur informanterna upplevt 

hur bekräftelse från vårdpersonalen bidragit till en större motivation till 

livsstilsförändring och förståelse för hur dessa förändringar påverkar konsekvenser av 

sjukdomen. Studien visar hur stöd från tillgänglig vårdpersonal ökade viljan att ta 

ansvar för sin egenvård hos informanterna. Stödet informanterna fick var också till stor 

hjälp när informanterna upplevde att de misslyckats med sin hantering av sjukdomen. 

Det gav dem självförtroende och nytt hopp för framtiden, vilket medförde att 

informanterna inte klandrade sig själva när de mötte svårigheter i sin 

sjukdomshantering. Stödet från vårdpersonalen medförde också att informanterna kände 

sig mindre ensamma i sin sjukdom. De kände en större trygghet i att deras sätt att 

hantera sjukdomen minskade framtida komplikationer, då de hela tiden hade stöd från 

vårdpersonal. Deltagarna ville att deras läkare skulle känna till de resurser som fanns 

tillgängliga för diabetespatienter, samt att vårdpersonalen skulle vara villiga att erbjuda 

dessa resurser till patienterna. Informanterna ville också tillhandahållas regelbundna 

uppföljningar av blodglukosnivåer, justeringar av mediciner och att vårdpersonalen 
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skulle lyssna på patientens personliga berättelser (Edwall et al., 2008; Mathew et al., 

2012). Informanterna i en studie uttryckte ilska och frustration då de upplevde att deras 

vårdgivare inte lyssnade till deras individuella behov (Mathew et al., 2012; Penckofer et 

al., 2007). 

   Kommunikationen mellan vårdpersonal var en viktig sida av diabeteshanteringen. 

Informanter kände att en bristfällig kommunikation ofta förekom mellan olika 

vårdprofessioner. Olika förhållningsregler angående kost förekom och detta  upplevdes 

som problematiskt för många informanter (Holmström & Rosenqvist, 2005; Phillips, 

2007). En informant uppgav att deras allmänläkare, utan diskussion med informanten, 

tog beslutet att byta till insulin. 

“The doctor, he didn´t discuss with me the pros or cons. 

He marched me down to the nurses’ office and said ‘she 

will sort you out’. He was very abrupt, it wasn´t handled 

in the right way. […]” (Phillips, 2007, s. 39). 

  Många informanter upplevde också att deras allmänläkare saknade kompetens att 

hjälpa dem. De var också oroliga över att söka akutvård, då de inte upplevde att 

tillräcklig kompetens fanns på plats på akutvårdsavdelningarna (Rayman & Ellison, 

2004). 

 

6.4.2 Upplevelsen av informationsgivning 

Behovet av information om sjukdomen var uttalat hos informanterna i många av 

studierna. Många informanter upplevde frustration över vad de identifierade som en 

brist på information från vårdpersonalen. De upplevde också att de hade många frågor 

de inte fick tillfälle att ställa till sina läkare. Informanterna blev istället ofta presenterade 

med en broschyr med information som de ansåg otillräcklig. 

“Information at that point, at the actual point of diagnosis 

is insufficient, for say maybe more vulnerable people they 

would leave that surgery feeling absolutely devastated 

sort of clutching a leaflet y’know.” (Peel et al., 2004, s. 

273). 

En del deltagare upplevde dock informationsbroschyrerna som ett stöd när de snabbt 

ville ta reda på någonting om sin sjukdom (Phillips, 2007). I kontrast fanns 



  
 

16 

även informanter som upplevde att de vid diagnostillfället inte varit i stånd att ta in den 

information de fick och att informationen gavs alldeles för snabbt och utan hänsyn till 

deras individuella förutsättningar (Peel et al., 2004). 

   Information som informanterna upplevde sig vara i behov av vid diagnostillfället var 

framförallt angående framtida livsstilsförändringar, och då främst förändringar av 

dieten. De upplevde också ett behov av att få kontinuerlig och uppdaterad information 

under sjukdomsförloppet för att på så sätt få bättre insikt i hur sjukdomen påverkade 

kroppen och då på bättre sätt kunna hantera sin diabetes (Edwall et al., 2008; Peel et al., 

2004). En kvinna med negativa erfarenheter berättade att läkaren endast upprepat 

samma information vid varje besök (Penckofer et al., 2007). 

   Informanterna upplevde sjukdomens utveckling, framtida komplikationer och 

svårigheter att hålla sitt blodglukos på en jämn nivå som något de själva kunde 

förebygga med tillräcklig kunskap och information (Handley et al., 2010). 

 
7 Diskussion 

 

7.1 Metoddiskussion 

Fribergs (2012) beskrivning av litteratursökning och litteratururval har legat till grund 

för vårt utförande. Enligt Friberg syftar en inledande informationssökning till att få en 

övergripande uppfattning om både mängden studier inom ett område och studiernas typ. 

Syftet är att få tillräcklig bakgrundsinformation för att sedan kunna påbörja den 

egentliga informationssökningen. I litteratursökningen har vi kombinerat olika sökord 

för att se vilka kombinationer som gav relevanta träffar. Detta stärker uppsatsens 

resultat vi då på så sätt ringat in ett begränsat område. Vi tog även hjälp av 

bibliotekarien för att kunna förstå och hantera de olika databaserna.  

  Friberg (2012) beskriver att det första steget i litteratururvalet görs utifrån titeln. 

Därigenom fås en överblick om vad som är intressant och vad som kan exkluderas inför 

en mer noggrann granskning. Därefter ger abstrakten en bredare bild av studiens 

innehåll och det kan då avgöras om studien är relevant för vidare granskning. 

  Studier med tillgängliga abstrakt valdes som ett inklusionskriterie. Detta kan ha 

påverkat resultatet då vi på så sätt kan ha förbisett relevanta studier. Även studier 

tillgängliga i fulltext har inkluderats. Detta kan ha påverkat vårt resultat då somliga 

studier exkluderats på grund av tidsbrist, trots relevanta titlar. Vi kan genom detta 

arbetssätt missat relevanta studier då vissa titlar inte alltid ger en rättvis bild av studiens 
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innehåll. Detta kan i sin tur ha påverkat vårt resultat.  

   Samtliga valda studier är skrivna på engelska. Detta kan ha påverkat vårt resultat då 

engelska inte är vårt modersmål och därför kan feltolkning förekommit. Vi har varit 

noga med att våra översättningar inte ska påverkat resultatet och därför har lexikon 

använts vid minsta tveksamhet. 

  Valda studier är publicerade mellan år 2003 och 2013. Friberg (2012) skriver att 

vetenskapligt material är en färskvara men nämner ingen specifik tidsbegränsning. 

Diabetesvården utvecklas ständigt och har medfört att behandling av diabetes, såsom 

mediciner och behandlingsmetoder, har förbättrats avsevärt de senaste åren 

(Diabetesförbundet, 2013). Vi frågar oss om resultatet är överförbart då upplevelser av 

livet med diabetes kan ha förändrats under tioårsperioden. Hade vi gjort om 

examensarbetet hade vi också ändrat avgränsningen till maximalt fem år gamla studier.  

   Enligt våra exklusionskriterier har studier med specifik kulturell, etnisk och 

geografisk bakgrund exkluderats från examensarbetet. Då vi i urvalets olika steg utgått 

från bland annat titel och abstrakt har det trots detta blivit stor spridning på studiernas 

ursprung. Hade vi gjort om examensarbetet hade vi avgränsat urvalet till studier med 

exempelvis europeiskt ursprung för att få större överförbarhet till vår västerländska 

kultur. 

 Enligt Friberg (2012) är det viktigt att i kvalitetsgranskningen fokusera på att studiens 

resultat beskriver och ökar förståelse för det aktuella fenomenet. Valda studier anses har 

tillräckligt hög kvalitet för att inkluderas i vårt examensarbete och fokus har lagts på 

huruvida studiernas resultat har varit relevanta för vårt syfte. Kvalitetsgranskningen 

skedde enskilt och resultaten av granskningen jämfördes och diskuterades inom gruppen 

för att försäkra att studierna höll tillräckligt kvalitet.  

  Under skapandet av nyckelfynd, teman och subteman har vi pendlat mellan helhet, 

delar och ny helhet, samt kontinuerligt återgått till originaltexterna för att på så sätt 

undvika tolkning och försäkra oss om att vi fångat det originaltexterna syftat till att 

beskriva. För att undvika tolkning har vi även försökt bortse från vår förförståelse.  

  Vårt resultat kan även ha påverkats av vårt val att använda Evans (2002) metod. Evans 

beskriver att det är till fördel för analysen att granska ett färre antal studier på djupet än 

att granska flera studier ytligt. Enligt Evans bör ett färre antal studier som svarar mot 

litteraturstudiens syfte väljas ut även om fler finns att tillgå.  

   Då examensarbetets syfte har varit att undersöka och beskriva upplevelser har 

litteratursökningen resulterat i huvudsakligen kvalitativa studier. Vi anser då att det är 
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en styrka för examensarbetet att vi valt Evans analysmetod, som är anpassad för 

innehållsanalys av kvalitativ forskning.  

   Tre av de utvalda studierna tar endast upp kvinnors upplevelser av diabetes typ 2. 

Detta kan ha påverkat examensarbetets resultat då bland andra Mathew et al. (2012) 

beskriver att kvinnors och mäns upplevelser av sjukdomen skiljer sig åt.  

   Under sökprocess, kvalitetsgranskning och analysprocess har vi använt oss av 

forskartriangulering för att undvika bias och feltolkning. Detta ökar examensarbetets 

trovärdighet (Polit & Beck, 2012). Vi har även använt oss av citat från en del studier, 

vilket enligt Friberg (2012) ökar trovärdigheten i examensarbetet.  

   Något som kan påverkat examensarbetets trovärdighet negativt är att vi inte haft 

någon utomstående granskare, vilket enligt Polit och Beck (2012) ökar trovärdigheten.  

   

7.2 Resultatdiskussion 
 

Examensarbetets syfte var att beskriva individers upplevelser av att leva med diabetes 

mellitus typ 2. Till resultatredovisningen konstruerades fyra teman: upplevelsen att 

drabbas av diabetes typ 2, sjukdomshantering, betydelsen av sociala relationer samt att 

vårdas för diabetes typ 2. Till dessa konstruerades sex subteman: egenvård och 

livsstilsförändringar, rädslan för komplikationer, familj och vänner - hjälpa eller stjälpa, 

att hantera sin diabetes typ 2 på arbetsplatsen, integration med vårdpersonal samt 

upplevelsen av informationsgivning.    

  Vid diagnostillfället skiljde sig informanternas upplevelser åt beroende på tidigare 

erfarenheter av sjukdomen, vägen till diagnos samt informanternas kön. Informanterna 

kunde uppleva chock, ilska och sorg men även lättnad över att få en förklaring till sina 

symtom.  

  Att göra livsstilsförändringar upplevdes för de flesta informanter som svårt. Andra 

upplevde livsstilsförändringar som något positivt då de hjälpte dem till ett 

hälsosammare liv. Kosten sågs som det största problemet för de flesta informanter. 

Informanterna upplevde också en konstant oro för komplikationer. 

  Stöd från familj och anhöriga upplevdes som viktigt för informanterna. Många 

upplevde dock att anhöriga visade en brist på förståelse för informanternas sjukdom och 

istället försökte tala om för dem hur de skulle leva. 

   Att hantera sjukdomen på arbetet visade sig problematiskt för många informanter då 

de inte väntade sig stöd från kollegor och arbetsgivare om de skulle välja att berätta om 
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sin sjukdom. För att sjukdomen inte skulle påverka arbetet valde en del informanter att 

medvetet ligga högt i blodglukos för att förebygga hypoglykemi. 

  Informanterna upplevde stöd, bekräftelse och kontinuerlig information från 

vårdpersonalen som viktigt för att känna större trygghet i sin sjukdomshantering. 

   Levines bevarandemodell ligger till grund för examensarbetets teoretiska referensram. 

Enligt Levines modell är människan en odelbar helhet och att ingen individs upplevelser 

eller känslor kan likställas med någon annans (Fawcett, 2005). Vårt resultat visar på en 

stor variation av upplevelser hos informanterna, vilken berodde på informanternas kön, 

olika bakgrund och erfarenheter. Människor uppfattar situationer och händelser på olika 

sätt beroende på deras individuella livsvärld (Dahlberg & Segesten, 

2010).  Informanterna hade olika föreställningar om både diagnosen och vad som 

förväntades av dem i form av livsstilsförändringar och egenvård och detta medförde att 

informanterna upplevde sin sjukdom på olika sätt. Levine menar att det är av stor vikt 

att bejaka människors olikheter och möta dem därefter. 

  Bevarande av personlig integritet är ett av begreppen inom Levines modell. 

Examensarbetets resultat visar att informanter ofta känt sig förbisedda av vårdpersonal 

och upplevt att vårdpersonalen inte tagit hänsyn till deras individuella förutsättningar. 

Att patienterna är delaktiga i sin vård och att vårdpersonalen respekterar patientens 

individuella upplevelser är viktigt för att patienten ska kunna behålla sin självbild, 

identitet och sitt självbestämmande (Fawcett, 2005; Dahlberg & Segesten, 2010).  

  Enligt Levine kan inte människan separeras från sin sociala kontext. Examensarbetets 

resultat visar att informanterna upplevt att stöd och hjälp från anhöriga har varit av stor 

vikt. De upplevde däremot också en brist på förståelse för sjukdomen från anhörigas 

sida och detta hade en negativ påverkan på exempelvis kostförändringar. Vissa 

informanter upplevde det som problematiskt att ändra sin kost då resten av familjen inte 

ville eller kunde anpassa sig i enlighet med informantens nya livsstil. Detta visar på att 

familjens och andra närståendes uppfattningar om sjukdomen kan ha inverkan på hur 

patienten själv hanterar sin sjukdom. 

   Resultatet visar att informanterna upplevt stöd från familj och anhöriga som mycket 

betydelsefullt, både för motivation till livsstilsförändringar och för att kunna acceptera 

sjukdomen och livet med den. Informanter som upplevt att de inte fått stöd från sina 

anhöriga har också upplevt det svårare att leva med sjukdomen och att finna sätt att 

anpassa sig till sitt nya liv. Detta kan relateras till en studie av Mayberry och Osborn 

(2012) som beskriver hur informanterna upplevde att genomförandet av 
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livsstilsförändringar blev lättare om deras familjemedlemmar var medvetna om 

sjukdomen och de speciella behov den medförde. Familjemedlemmarna kunde då också 

hjälpa informanterna att hantera symptom och de bieffekter som medicineringen kunde 

medföra. Mayberry och Osborn (2012) beskriver också hur avsaknaden av stöd kunde 

påverka informanterna. Där nämns att familjemedlemmar inte själva var motiverade att 

göra livsstilsförändringar för att stödja en anhörig med diabetes och detta minskade den 

drabbades motivation att göra livsstilsförändringar själv.  

  Resultatet visar till viss del en stor skillnad i upplevelser mellan kvinnor och män. 

Beverly, Miller och Wray (2008) beskriver hur kvinnor upplevt att de fått mindre stöd 

av sina makar vad gällande livsstilsförändringar än männen fått av sina hustrur. Trots 

detta visade sig kvinnorna ha ökad självkontroll över kosthållning jämfört med männen. 

I examensarbetets resultat beskrivs hur kvinnor hade en mer känslomässig relation till 

kost än männen, något som vi tror kan ha påverkat kvinnorna till att ta ökad kontroll 

över sitt ätande.     

  Även copingstrategier visade sig i resultatet vara annorlunda hos kvinnor jämfört med 

hos män. Även DeCoster och Cummings (2004) beskriver skillnader mellan könen. 

Kvinnor hanterade sin sjukdom genom att be och förlita sig på sin tro medan män aktivt 

kunde söka information om diabetes och ägna sig åt andra förströelseaktiviteter. 

Kvinnor hade även fler copingstrategier än män.  

  En brist på information om sjukdomen och dess hantering har genomsyrat många av 

studierna (Edwall et al., 2008; Holmström & Rosenqvist, 2005; Lai et al., 2007; Peel et 

al., 2004; Phillips, 2007)  som ligger till grund för examensarbetets resultat. Resultatet 

visar att många informanter har varit missnöjda med mängden och kvaliteten på 

informationen de fått. Detta ser vi som en av anledningarna bakom de missförstånd om 

sjukdom, komplikationer och nödvändiga livsstilsförändringar som informanterna 

upplevt. Rädslan för framtida komplikationer och oförmågan att hörsamma 

livsstilsförändringar, främst vad gällande kost, har varit stor hos informanterna och detta 

tolkar vi som en följd av en brist i kommunikationen mellan informanter och 

vårdpersonal. Beverly, Miller och Wray (2008) beskriver hur tillräcklig information kan 

underlätta både livsstilsförändringar och syn på framtiden för individen med diabetes. 

Resultatet visar även att kontinuerlig kontakt med vårdpersonal har varit av stor vikt. 

Diabetes mellitus typ 2 är en livslång sjukdom och för att i kunna underlätta för den 

drabbade anser vi att fokus i vården borde ligga på att så mycket som möjligt informera 

patienterna om hur de kan leva ett så normalt och hälsosamt liv sjukdomen till trots. 
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7.3 Vidare forskning 

Resultatet visar att stöd från familj och anhöriga påverkar patientens 

sjukdomshantering. Ytterligare forskning skulle kunna visa på hur mycket och på vilket 

sätt stöd från familj och anhöriga påverkar patienten. Forskningen skulle också kunna 

visa på hur patientens sjukdomshantering påverkas av vilken kunskap familj och 

anhöriga besitter om sjukdomen. Eventuellt skulle då ytterligare information till 

familjemedlemmar till en person med diabetes kunna vara till hjälp för att familjen på 

ett bättre sätt ska kunna stödja sin anhöriga med sjukdomen.  

  Resultatet visar också skillnader i upplevelser mellan kvinnor och män. Då dessa 

skillnader varit betydande är detta något som borde observeras i fortsatt forskning.  

  Brist på information och stöd från vårdpersonal har genomsyrat många av de studier 

som ligger till grund för examensarbetets resultat. Ytterligare forskning skulle kunna 

visa om eller hur mer information, till större grad individanpassad information samt ett 

mer kontinuerligt stöd från vårdpersonal skulle påverka patientens upplevelser av 

sjukdomen.  

 

7.4 Kliniska implikationer 

Studiens resultat visar att alla informanter upplever sin sjukdom på olika sätt. Alla 

individer är olika och det är därför viktigt att vården anpassas efter individens behov.  

För att på bästa sätt individanpassa vården måste patienten erbjudas delaktighet, vilket 

också visas i resultatet. Informanterna har känt större säkerhet i sin hantering av 

sjukdomen när de själva varit delaktiga i sin vård och fört en kontinuerlig dialog med 

vårdpersonalen. Då resultatet visat att patienterna i många fall känt sig exkluderade och 

utlämnade är det vårdpersonalens ansvar att inkludera patienterna i vården exempelvis 

genom att låta patienten delta i upprättandet av en vårdplan. 

   Informanterna i studien har upplevt en brist på information. Denna brist har ofta lett 

till missförstånd, både om sjukdomen, komplikationer och om förväntade 

livsstilsförändringar. Det är då viktigt att vårdpersonalen kan bistå med tydlig och 

individanpassad information till patienterna. 
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8 Slutsatser 

Diabetes mellitus typ 2 är en av de vanligaste sjukdomarna som omhändertas inom den 

svenska sjukvården och sannolikheten att som vårdpersonal möta personer med 

sjukdomen är mycket stor. Detta examensarbetes syfte har varit att beskriva individers 

upplevelser av att leva med diabetes typ 2. Resultatet har visat att alla individers 

upplevelser skiljer sig åt och att de uppfattar sjukdomen och sjukdomshanteringen på 

olika sätt, vilket stöds av övrig aktuell forskning. Detta medför att vården måste vara 

individanpassad och för att uppnå detta bör patienterna få vara delaktiga i sin vård.  
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aktivitet i strategiska sätt att hjälpa skötsel av sjukdomen 

och de flesta patienter tycker flera livsstilsförändringar är 

hjälpsamma. 
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hantering av det dagliga livet. 

Holmström, I. & Rosenqvist, U. 
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typ 2 har om sin sjukdom och 

behandling. 

Kvalitativ studie. Induktiv metod 

inspirerad av fenomenologi. 

18 patienter, män och kvinnor, 40-

80 år. Videoinspelning av besök 

hos diabetes vårdgivare, efter blev 

patienten intervjuad i en 

halvstrukturerad intervju om 

förståelse och missförståelse av 

besök sjukdom & behandling. 

Missförståelse av sjukdom och behandling är vanligt 

trots regelbundna kontroller och lättillgänglig kontakt 

med vårdgivare. Personerna var följdsamma till 

behandling och gjorde som vårdpersonal sade men 

förstod inte varför de gjorde det. 
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Författare, titel och tidsskrift Syfte Metod Resultat 

Phillips, A. (2007) 

 

Experiences of patients with type 2 

diabetes starting insulin therapy.  

 

Nursing Standard 

Att utforska de levda 

erfarenheterna hos patienter 

med typ 2 diabetes som startar 

en insulin behandling. 

Kvalitativ studie, Fenomenologisk 

metod 

8 patienter, män och kvinnor som 

insulinbehandlats i ett år, 49-72 år 

gamla. Enskilda semistrukturerade 

intervjuer.  

  

Patienterna förstod utvecklingen av sjukdomen och att de 

var tvungna att börja behandling med insulin, patienterna 

var rädda för att själva administrera insulininjektionerna 

men de vande sig och kunde fortsätta njuta av det dagliga 

livet. Patienterna upplevde också att de fick en bättre 

förståelse för diabetes när de började med insulin 

behandlingen.  

Peckofer, S., Estwing Ferrans, C., 

Veslor-Friedrich, B., & Savoy, S. 

(2007) 

 

The psychological impact of living 

with diabetes: Women’s day-to-day 

experiences 

 

The Diabetes Educator 

Förstå känslor av depression, 

ångest och ilska hos kvinnor 

med typ 2 diabetes och 

känslornas inverkan på 

livskvalité 

Kvalitativ, deskriptiv, explorativ 

studie. 

41 kvinnor  >40år, med diabetes 

diagnos i minst 6 månader och 

pågående medicinering. 4 fokus 

grupper indelade efter etnicitet.  

Patienterna kämpar med de livsförändringar som krävs 

efter en diabetes diagnos, de upplever utmaningar i 

relationen till sig själva samt familj, vänner och 

vårdpersonal. Patienterna kände sig oroliga över nuet och 

framtiden och ibland tog de en ”paus” från sin diabetes 

för att orka hantera sin situation och sjukdom. 

Handley, J., Pullon, S., & Grifford, 

H. (2010) 

 

Living with type 2 diabetes. `Putting 

the person in the pilot’s seat´ 

 

Australian Journal of Advanced 

Nursing 

Bättre förstå levda erfarenheter 

hos vuxna med diabetes typ 2, 

speciellt deras tidigare förmåga 

och nuvarande förmåga till 

egenvård. 

Kvalitativ artikel. Forskarna 

använder sig av en Grounded 

Theory design och fenomenologisk 

design 

9 patienter män och kvinnor mellan 

43-79 år, diagnos mellan 1-23 år 

sedan. Semistrukturerade intervjuer. 

Patienterna upplevde att de förlorade kontrollen när de 

fick sin diagnos. Barriärer och spänningar kring 

livsstilsförändringar gav dem mindre framgång och 

resultaten av förändringarna var inte greppbar på kortsikt. 

Support och självförtroende hjälpte dem att hitta balans. 
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Författare, titel och tidsskrift Syfte Metod Resultat 

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

 

Lifestyle changes – a continuous, 

inner struggle for women with type 2 

diabetes: A qualitative study 

 

Scandinavian Journal of Primary 

Health Care 

Beskriva hur kvinnor hanterar 

nödvändiga livsstilsförändringar 

vis en kronisk sjukdom med 

diabetes som modell. 

Kvalitativ fenomenoligisk studie.  

10 kvinnor mellan 37-87 år gamla. 

Semistrukturerade intervjuer.  

Kvinnorna upplevde en inre kamp gällande 

livsstilsförändringarna. De såg sig själva som offer och 

orättvist behandlade av livet. De upplevde att det var svårt 

att förändras om männsikor i deras omgivning fortsatte 

med gamla vanor och vissa använde det som en ursäkt för 

att inte förändra sig själva.   

Peel, E., Parry, O., Douglas, M., & 

Lawton, J. (2004) 

 

Diagnosis of type 2 diabetes: a 

qualitative analysis of patients' 

emotional reactions and views about 

information provision. Patient 

Education & Counseling. 

 

Patient Education and Counseling 

Att utförska diabetespatienters 

känslomässiga reaktioner 

angående diagnosen samt deras 

syn på den information de fick 

då de diagnostiserades 

Kvalitativ studie med grouded 

theorydesign. 40 nydiagnostiserade 

(<6 månader) patienter, 21-77 år. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Författarna identifierar tre olika "vägar" till att diagnosen 

ställs - misstänkt diabetes, känsla av sjukdom och 

rutinbesök och konstaterade att dessa vägar påverkar 

känslorna patienten får inför sin diagnos. De påverkar 

också vilken information patienter behöver. 

Huang, E., Gorawara-Bhat., & Chin, 

M. (2005) 

 

Self-reported goals of older patients 

with type 2 diabetes mellitus. 

 

Journal of the American Geriatrics 

Society 

Utforska äldre patienters 

indivuduella mål för sin 

diabetes typ 2. 

Kvalitativ explorativ studie. 

Grounded Theory. 28 personer, >65 

år. Semistrukturerade intervjuer. 

En majoritet av patienterna utryckte sina mål i ett social 

och funktionellt språk. De ville behålla sin självständighet 

och kunna fortsätta med deras vanliga dagliga aktiviteter. 

Vänner, familj, vårdpersonal och jämförörelse me andra 

jämnlika personer påverkade patienternas mål. 

Följdsamhet till självvård var stor men en fjärdedel följde 

inte kost och motions rekomendationer. 
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Författare, titel och tidsskrift Syfte Metod Resultat 

Ruston, A., Smith, A., Fernando, B. 

(2013).  

 

Diabetes in the workplace - 

diabetic’s perceptions and 

experiences of managing their 

disease at work: a qualitative study 

 

BMC Public Health 

Att utforska hur personer med 

diabetes typ 1 och 2 erhåller 

stöd samt sköter sin diabetes på 

arbetsplatsen i syfte att 

identifiera eventuella 

arbetsplatsrelaterade hinder för 

egenvård 

Kvalitativ fenomenologisk studie. 

43 informanter i åldrarna 30-65 år 

intervjuades med semistrukturerade 

intervjuer. Resultatet redovisas 

genom innehållsanalys. 

Informanterna hade informerat sina arbetsgivare om 

sjukdomen, men trots detta upplevde informanterna att 

deras arbetsgivare visade låg förståelse för hur miljön på 

arbetsplatsen kunde påverka deras egenvård. De 

upplevde inte att de fick något stöd eller någon förståelse 

från sina arbetsgivare och arbetet prioriterades högre än 

deras diabetes, vilket ledde till att informanterna 

misskötte sin diabetes. 

Lai, W.A., Chie, W.C., & Lew-Ting, 

C.Y. (2007) 

 

How diabetic patients’ ideas of 

illness course affect non-adherent 

behaviour: a qualitative study 

 

British Journal of General Practice 

Att få ökad insikt I hur patienter 

med diabetes uppfattar sin 

diagnos och hur denna 

uppfattning påverkar 

patienternas egenvård. 

Kvalitativ studie. 

75 informanter, 41-80 år. 

Semistrukturerade intervjuer 

individuellt med 22 informanter och 

resterande fokusgrupp intervju. 

Diabetes anses vara en obotbar sjukdom med många 

kroniska komplikationer. Patienter trodde att njursvikt 

följt av blindhet, amputation av benen och dålig perifer 

cirkulation var de vanligaste komplikationerna. 

Mathew, R., Gucciardi, E., De Melo, 

M., & Barata, P. (2012) 

 

Self-managem-entexperiences 

among men and women with type 2 

diabetes mellitus: a qualitative 

analysis 

 

BMC Family Practice 

Att bättre förstå skillnader i 

diabetes-egenvård, speciella 

behov, barriärer och utmaningar 

bland män och kvinnor som 

lever med diabetes mellitus typ 

Kvalitativ induktiv studie. 35 

patienter intervjuades (9 per telefon 

och resterande i fokusgrupper) med 

semistrukturerade frågor. 

Fem teman skapades: Identitet och (disclosure?) 

utlämnande när patienten lever med diabetas; 

egenkontroll av blodglukos; svårigheter med diet 

beroende på sammanhang; utnyttjande av 

diabetesresurser och socialt stöd. 


