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Abstrakt 

Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som blir allt mer vanlig och är ett stort 

folkhälsoproblem. Upplevelsen av att drabbas av sjukdomen är individuell och kan innebära 

en förändring för hela personen och dennes liv. Syftet med denna litteraturstudie var att 

beskriva upplevelsen av att drabbas av diabetes typ 2. I litteraturstudien ingick 13 artiklar som 

analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen 

resulterade i fem kategorier; Att diagnosen gav känslomässiga reaktioner, Att uppfattningen 

av sig själv förändrades, Att den dagliga tillvaron förändrades och blev en kamp, Att 

sjukdomen var väntad och inte besvärande samt Att den dagliga tillvaron förbättrades och gav 

ett ökat välbefinnande. Den första tiden efter diagnosen gav upphov till känslor av bland annat 

chock, sorg och osäkerhet. Diagnosen ledde även till att personerna upplevde sig annorlunda 

och att det dagliga livet krävde förändringar. Diagnosen kunde också upplevas som positiv 

och inte besvärande. Denna litteraturstudies resultat kan ge en ökad förståelse för personers 

upplevelser av att drabbas av diabetes typ 2, vilket ger goda möjligheter till att utforma en 

personcentrerad vård och på så sätt kunna främja hälsa och välbefinnande.    

 

 

Nyckelord: litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, diabetes typ 2, upplevelser, omvårdnad.  
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Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom vilket innebär en sjukdom som varar under en lång tid, 

ofta livet ut. En kronisk sjukdom kan orsaka permanenta förändringar i kroppen och påverkar 

ofta personens livskvalitet (Martz & Livneh, 2007). Att drabbas av en kronisk sjukdom kan 

utgöra ett hot mot hälsa och välbefinnande och kräver anpassning till det dagliga livet. Hur 

personen hanterar detta är avgörande för den framtida livskvaliteten (Kristofferzon, Lindqvist 

& Nilsson, 2011). Upplevelsen av att drabbas av en kronisk sjukdom är individuell, det finns 

inget förutbestämt mönster hur en person förväntas uppleva det (Kralik & Van Loon, 2009). 

Personer som drabbas av en kronisk sjukdom kan uppleva en förlust av sig själv och kan 

ifrågasätta sitt eget värde, de kan även uppleva att tillvaron blir begränsad samt att de kan 

känna sig som en börda för andra (Charmaz, 2008). En kronisk sjukdom kan liknas vid en 

berg och dalbana och är en orsak till ständig sorg, lidande och osäkerhet (Kralik & Van Loon, 

2009).  

Diabetes är en sjukdom som blir allt mer vanlig världen över och är ett stort folkhälsoproblem 

(Meetoo & Allen, 2010). De vanligaste typerna av diabetes är diabetes typ 1 och diabetes typ 

2 vilka båda är obotliga. Vid typ 1, som i vardagligt tal ofta kallas barn/ungdomsdiabetes, 

produceras inget eller mycket lite insulin och är då insulinberoende. Vid typ 2 har 

insulinresistens utvecklats vilket innebär att glukosen inte kan transporteras in i cellerna och 

ger på så sätt höga halter av glukos i blodet. Diabetes typ 2 uppkommer antingen när kroppen 

inte längre kan använda det insulin som produceras effektivt eller när bukspottkörteln inte 

producerar tillräckligt med insulin (WHO, 2013a). Diabetes typ 2 är inte alltid 

insulinberoende (Turkoski, 2006). År 2012 hade 347 miljoner personer diagnosen diabetes 

varav 90 % hade diagnosen diabetes typ 2. Övervikt och fetma, osunda kostvanor, fysisk 

inaktivitet samt socioekonomiska svårigheter anses till stor del vara orsak till den kraftiga 

ökningen (WHO, 2013a).  

Diabetes typ 2 är en mer smygande form av diabetes eftersom insulinresistensen utvecklas 

under många år, därför är ofta sjukdomen vid sjukdomsdebuten asymtomatisk varpå 

symtomen sedan succesivt framträder (Turkoski, 2006). De vanligaste symtomen är trötthet, 

stora mängder utspädd urin, dehydrering, törst, dimsyn och koncentrationssvårigheter (Casey, 

2011; Turkoski, 2006). Enligt Wu, Huang, Liang, Wang, Lee och Tung (2011) krävs lärande 

och beteendemässiga förändringar för att kunna hantera och må bra i sin sjukdom. 

Nödvändiga livsstilsförändringar vid diabetes är bland annat kontroll av blodsocker, 

medicinering kombinerat med hälsosam kost och motion.  
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Redan i förstadiet till diabetes typ 2 finns risk för komplikationer varför en tidig diagnos är av 

vikt för att i ett tidigt stadium kunna förebygga komplikationer som sjukdomen medför. En 

tidigt insatt behandling kan rätta till en del av de rubbningar som förekommer men kan inte 

återställa det till det normala. Risken minskar dock för att komplikationer blir mer omfattande 

(Socialstyrelsen, u.å.). De komplikationer som diabetes typ 2 bland annat kan medföra är ökad 

risk för skador på hjärta och blodkärl, stroke, njurskador, nervskador, blindhet, sexuell 

impotens samt gangrän på fötterna (WHO, 2013b). Risken för en för tidig död är dubbelt så 

hög för personer med diabetes som för friska personer.  Både förebyggande åtgärder och 

behandling av diabetes typ 2 innefattar en hälsosam kost, att sträva efter en hälsosam 

kroppsvikt, regelbunden fysisk aktivitet samt att undvika tobak. Behandlingen innefattar även 

utbildning och information samt övervakning av blodsocker och läkemedel såsom insulin för 

att sänka blodsockernivån i kroppen. Målet med behandlingen är att personen med sjukdom 

ska kunna leva ett normalt liv och uppleva välbefinnande och hälsa trots sjukdom (CDC 

Provides National Estimates, 2012).  

 

För att kunna hjälpa och stödja personen med sjukdom är kunskap viktigt. Kunskap är även 

viktigt för att kunna utbilda och informera personen om sin sjukdom (Turkoski, 2006). 

Enligt Casey (2011) kommer all vårdpersonal någon gång att vårda patienter med diagnosen 

diabetes typ 2. Det är sjuksköterskans ansvar att lyssna och möta personens upplevelse av att 

leva med sin sjukdom samt använda sig av sin kunskap för att kunna tillgodose personens 

såväl psykiska, fysiska, sociala som andliga och kulturella omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen, 

2005). Att ha kunskap om personers upplevelse av att drabbas av diabetes typ 2 ger en bättre 

förståelse och underlättar på så sätt för vårdpersonal att kunna tillgodose de behov och 

önskningar personen med sjukdom har. Personer som drabbats av en kronisk sjukdom 

upplever att vårdpersonalens fokus ofta riktar sig mot den medicinska delen av vården, och att 

personen bakom sjukdomen förbises. För att den drabbade personen ska uppleva en god vård 

som ser till helheten är det viktigt att vårdpersonal har kunskap och förståelse om upplevelsen 

av att drabbas av en kronisk sjukdom så som diabetes typ 2 (Kralik & Von Loon, 2009). Mot 

denna bakgrund var syftet med denna studie att beskriva personers upplevelse av att drabbas 

av diabetes typ 2.  
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Metod 

Litteraturstudien har ett inifrånperspektiv vars syfte var att beskriva personers upplevelser av 

att drabbas av diabetes typ 2. Eftersom syftet med studien var att beskriva personers 

upplevelser användes en kvalitativ analysmetod (Holloway & Wheeler, 2010, s. 3). En 

kvalitativ metod har en helhetssyn och strävar efter att förstå personliga erfarenheter (Polit & 

Beck, 2012, s. 487).  

 

Litteratursökning 

Denna studie inleddes med en pilotsökning vid de bibliografiska databaserna CINAHL och 

PubMed i syfte att undersöka kunskapsläget inom detta ämne samt för att undersöka om det 

fanns tillräckligt med material för att kunna genomföra denna litteraturstudie.  

 

Litteratursökningen (Tabell 1) genomfördes via CINAHL, PubMed och PsycINFO vilka alla 

har fokus på vetenskapliga studier inom omvårdnad. Litteratursökningen genomfördes utifrån 

sökorden: Diabetes Mellitus type 2, type 2 Diabetes, experience, experiences, living och 

adaptation, psychological. Sökorden kombinerades med ordet AND i syfte att få ett mer 

avgränsat område (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). MESH-termer, CINAHL headings, 

thesaurustermer samt Fritextsökningar användes. För att finna relevanta MESH-termer 

användes databasen Svensk MESH. Enligt Polit och Beck (2012, s. 103) innebär MESH-

termer olika termer för samma begrepp vilket också ger ett metodiskt sätt att finna 

information på. MESH-termerna användes endast vid litteratursökningen i PubMed. 

Fritextsökningar användes eftersom databasen då inkluderar alla referenser som någonstans 

innehåller det sökta ordet, på så sätt ökar sensitiviteten enligt Willman, et al. (2006, s. 68). För 

att förhindra en omkastning av de sammansatta sökorden i fritextsökningen användes 

citationstecken, på så sätt söker databasen orden inom citationstecken i den ordningsföljd som 

sökorden är skrivna i (Willman, et al., 2006, s. 68).  

 

Att använda sig av inklusionskriterier ger ett mer specifikt resultat på sökningen (Willman, et 

al., 2006, s. 69). Inklusionskriterier i denna studie var vetenskapliga studier, vuxna personer 

från 18 år, studier publicerade mellan 2006-2013, studier som är skriva på engelska, peer 

rewied och free full text. Vid litteratursökningen lästes först titel och sedan abstrakt på de 

studier där titeln var av intresse, detta för att få en övergripande uppfattning om artikelns 
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innehåll. Om innehållet svarade mot studiens syfte lästes hela artikeln igenom för att 

konstatera dess relevans i litteraturstudien.  

 

Tabell 1 Översikt av systematisk litteratursökning 

 

Syftet med sökningen: upplevelsen av att drabbas av diabetes typ 2 

  

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

CINAHL 2013 01 29 

       

1 CH Diabetes Mellitus type 2   1698  

2 FT Type 2 diabetes 1817  

3 FT Experience 11215  

4 FT Experiences 8653  

5 FT Living 7516  

6 CH Adaptation, psychological  1677  

7 

8 

 1 AND 4 

2 AND 4 

37 

39 

1 

3 

9  1 AND 6 12 2 

10 

11 

 2 AND 6 

1 AND 3 AND 5 

12 

8 

1 

12 

 

 2 AND 3 AND 5 9  

PubMed 2013 01 29 

     

1 MSH Diabetes Mellitus type 2   9135  

2 FT Type 2 diabetes 12358  

3 FT Experience  25653  

4 FT Experiences 6985  

5 FT Living 88547  

6 MSH Adaptation, psychological 4541  

7 

8 

 1 AND 4 

2 AND 4  

44 

61 

1 

9  1 AND 6 15  

10 

11 

 2 AND 6 

1 AND 3 AND 5 

18 

34 

 

1 

12 

 

 2 AND 3 AND 5 46  

PsycINFO 2013 01 29 

     

1 TH Diabetes Mellitus type 2   105  

2 FT Type 2 diabetes 449  

3 FT Experience 19603  

4 FT Experiences 19603  

5 FT Living 4037  

6 FT Adaptation, psychological 173  

7 

8 

 1 AND 4 

2 AND 4 

6 

134 

 

1 

9  1 AND 6 3  

10 

11 

 2 AND 6 

1 AND 3 AND 5 

19 

25 

1 

2 

12  2 AND 3 AND 5 19  

     

*CH – CINAHL Headings i databasen Cinahl, MSH – Mesh termer i databasen PubMed, TH – Thesaurus termer 

i databasen PsycINFO, FT – Fritext sökning. 
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Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes med hjälp av ett protokoll för kvalitetsbedömning 

av kvalitativa studier (Willman et al., 2006, s. 156). Protokollet är uppbyggt på 

frågeställningar där varje frågeställning besvarades med ja, nej eller vet ej. Dessa svar gav 

olika poäng, ett positivt svar gav ett poäng och ett negativt svar eller vet ej gav noll poäng. 

Poängen räknades sedan ihop och, antalet poäng dividerades med antalet frågor i bilagan 

vilket utgjorde en procentsats som gav studiens kvalitet. Artiklarna graderades i hög, medel 

eller låg kvalitet. Hög kvalitet motsvarade 80-100 %, medel motsvarade 70-79 % och låg 

motsvarade 60-69 (Willman et al., 2006, s. 96). Femton valda studier granskades varav två 

exkluderades eftersom de inte svarade mot syftet.  De valda artiklarna presenteras i tabellen 2.      

 

Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=13) 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/Analys  

Huvudfynd Kvalitet 

Ahlin & 

Billhult, 

2012 

Kvalitativ 10 deltagare 

(10 kvinnor) 

Djup 

intervjuer/Fenomenologisk  

Att drabbas av 

diabetes typ 2 

upplever kvinnorna 

i studien som en 

ständig kamp. 

 

Hög 

Handley, 

Pullon & 

Giiford,  

2010 

Kvalitativ 9 deltagare 

(5 kvinnor, 4 

män) 

Semistrukturerade 

intervjuer/Tematisk  

 

Att drabbas av 

diabetes typ 2 

upplevde deltagarna 

som en förlust av 

kontroll. 

 

Hög 

Heuer, 

2006 

Kvalitativ 12 deltagare 

(6 kvinnor, 6 

män) 

Intervju guide – 

Kleinman´s Explanatory 

Model/Fenemenologisk 

Deltagarna har 

skilda upplevelser 

av att drabbas av 

och leva med 

diabetes typ 2.  

 

Hög 

Kneck, Klang 

& Fagerberg, 

2011 

Kvalitativ 13 deltagare 

(4 kvinnor, 9 

män) 

Narrativa 

intervjuer/Kvalitativ 

innehållsanalys  

I samband med 

diagnosen diabetes 

typ 2 upplevde 

deltagarna en ny 

verklighet. 

Hög 

Kokanovic & 

Manderson, 

2006 

Kvalitativ 16 deltagare. 

(16 kvinnor) 

Djup intervjuer/tematisk Att drabbas av 

diagnosen diabetes 

typ 2 upplevdes 

olika av kvinnorna. 

Hög 

 

Lin et al., 

2007 

 

  

  

 

Kvalitativ 

 

41 deltagare 

(19 kvinnor, 

22 män) 

 

Fokusgrupper/Tematisk 

 

Deltagarna 

upplevde diabetes 

typ 2 som en 

påverkan på livet 

och en process för 

självreglering samt 

en omvandlings-

process. 

 

Hög 
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Fortsättning Tabell 2 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Manderson & 

Kokanovic, 

2009 

Kvalitativ 30 deltagare  Ostrukturerade 

intervjuer/Tematisk 

 

I samband med 

diagnosen diabetes 

typ 2 upplevde 

deltagarna oro, 

stress och 

nedstämdhet samt 

att de upplevde sin 

vardag annorlunda. 

 

Hög 

 

 

 

 

Mathew et al., 

2012 

Kvalitativ 35 deltagare 

(18 kvinnor, 

17 män) 

Fokusgrupper/Tematisk Kvinnorna och 

männen hade skilda 

upplevelser av att få 

diagnosen diabetes 

typ 2 samt att 

hantera sjukdomen. 

 

Hög 

Moser et al., 

2008 

Kvalitativ 15 deltagare  Djup intervjuer/Kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagarna har 

skilda upplevelser 

av att drabbas av 

diabetes typ 2. 

 

Hög 

Philips, 2007 Kvalitativ 8 deltagare 

(4 kvinnor, 4 

män) 

Ostrukturerade 

intervjuer/Tematisk 

Att börja med 

insulin upplevde 

deltagarna som 

skrämmande men 

de upplevde även 

att de fick en bättre 

förståelse för sin 

diabetes typ 2. 

 

Hög 

Smide & 

Hörnsten, 2009 

 

Kvalitativ 

 

23 deltagare 

(13 kvinnor, 

10 män) 

 

Narrativa 

intervjuer/Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Deltagarna blev inte 

särskilt berörda av 

att få diagnosen 

diabetes typ 2 

 

Hög 

 

Wallin & 

Ahlström, 

2008 

Kvalitativ 19 deltagare 

(11 kvinnor, 

8 män) 

Semistrukturerade 

intervjuer/Kvalitativ 

innehållsanalys 

Diagnosen diabetes 

typ 2 gav upphov 

till olika känslor. 

Även 

föreställningar om 

hälsa framkom. 

 

Hög 

Yamakawa & 

Makimoto, 

2008 

 

Kvalitativ 15 deltagare 

(7 kvinnor, 8 

män) 

Semistrukturerade 

intervjuer/Kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagarna 

upplevde positiva 

erfarenheter av 

diagnosen diabetes 

typ 2. 

Hög 

 

 

Analys 

Eftersom litteraturstudiens syfte var att beskriva upplevelsen av att drabbas av diabetes typ 2 

användes kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) betyder manifest ansats att beskriva det texten faktiskt säger, det synliga och det 
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uppenbara. Artiklarna lästes igenom grundligt upprepade gånger och gav på så sätt en känsla 

av helheten. Meningar, så kallade meningsenheter, som innehåller relevant information för 

litteraturstudiens syfte extraherades ur artiklarnas resultat. Även omgivande text extraherades 

i syfte att sammanhanget skulle kvarstå. De valda artiklarna märktes med siffror och 

meningsenheterna med bokstäver detta för att organisera arbetet och underlätta återgång till 

det ursprungliga materialet. Meningsenheterna översattes sedan från engelska till svenska. 

Därefter kondenserades de 200 meningsenheterna i syfte att korta ner texten men behålla 

kärnan från den ursprungliga texten. De kondenserade meningsenheterna kategoriserades 

sedan in i 55 kategorier. Kategorierna återspeglade meningsenheter som har liknande innehåll 

och det centrala budskapet (Graneheim & Lundman, 2004). Kategoriseringen genomfördes i 

fyra steg till fem kategorier, se Tabell 3. Kategorierna svarar mot syftet och utgör resultatet. 

Under hela analysprocessen diskuterades kondenseringen samt kategoriseringen mellan 

författarna.  

 

 

Resultat  

Resultatet innefattar fem kategorier som redovisas i Tabell 3. Resultatet redovisas i brödtext 

och de centrala aspekterna i resultatet styrks av citat från ursprungstexten. 

 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att diagnosen gav känslomässiga reaktioner  

Att uppfattningen av sig själv förändrades 

Att den dagliga tillvaron förändrades och blev en kamp 

Att sjukdomen var väntad och inte besvärande 

Att den dagliga tillvaron förbättrades och gav ett ökat välbefinnande 

 

Att diagnosen gav känslomässiga reaktioner 

Studier (Ahlin & Billhult, 2012; Handley, Pullon & Gifford, 2010; Heuer & Lausch, 2006; 

Kneck, Klang & Fagerberg 2011; Kokanovic & Manderson, 2006; Lin, Anderson, Hagerty & 

Lee, 2006; Manderson & Kokanovic, 2009; Mathew, Gucciardi De Melo & Barata, 2012; 

Moser, Bruggen, Spreeuwenberg & Widdershoven, 2008; Philips, 2007; Wallin & Ahlström, 

2010) visade att känslomässiga reaktioner uppstod hos personer i samband med att de fick 

diagnosen diabetes typ 2. Den första reaktionen inkluderade chock, stress, ångest, trötthet, 

sorg, känsla av hopplöshet, upplevelser av sömnlöshet samt en ständig oro och osäkerhet över 
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den kroniska sjukdomen och dess komplikationer (Manderson & Kokanovic, 2009). En studie 

(Wallin & Ahlström, 2010) visade att särskilt de personer som inte misstänkte sin diabetes 

upplevde rädsla och chock i samband med diagnosen. Enligt studier (Heuer & Lausch, 2006; 

Kokanovic & Manderson, 2006; Philips, 2007) väcktes en rädsla på grund av kunskapen om 

möjliga komplikationer. Personerna ansåg därför diabetes typ 2 som en allvarlig sjukdom 

(Heuer & Lausch, 2006; Kokanovic & Manderson, 2006).  

 

I feel uncomfortable. I have become a chronic patient. I will be ill for the rest of my 

life. I will never be healthy again. I am afraid of all the long-term complication. 

(Moser et al., 2008, s. 213) 

 

Studier (Heuer & Lausch, 2006; Mathew et al., 2012; Wallin & Ahlström, 2010) visade även 

att tankar kring döden uppkom i samband med diagnosen. Personer upplevde en tro om att 

sjukdomen skulle leda till döden om de inte klarade av att hantera den (Heuer & Lausch, 

2006). En studie (Manderson & Kokanovic, 2009) visade också att personer upplevde sig 

stressade av sjukdomen när det gällde att hantera den. Även känslor av frustration och att inte 

vilja bry sig uppstod eftersom personer upplevde en omöjlighet i att uppnå kontroll över sin 

diabetes (Kokanovic & Manderson, 2006; Phillips, 2007). Studier (Kokanovic & Manderson, 

2006; Lin et al., 2006; Manderson & Kokanovic, 2009; Mathew et al., 2012) visade att 

personer upplevde en oro i samband med diagnosen. Personer beskrev upplevelser av oro om 

vad framtiden skulle föra med sig (Moser et al., 2008). Det förekom även känslor av ångest 

och sorg om framtiden (Wallin & Ahlström, 2010). 

 

I am 73 years old. Since I was diagnosed with diabetes, my future expectations are 

somehow different. Somehow I have fewer expectations. Sometimes I think I do not 

have a life anymore. Damn it, this disease has destroyed my future! (Moser et al., 

2008, s. 213) 

 

En studie (Mathew et al., 2012) beskrev att i samband med diagnosen upplevde personer sorg 

och besvikelse. Personer beskrev att de upplevde sorg på grund av sämre hälsa och förlust av 

funktioner (Manderson & Kokanovic, 2009), men också på grund av de komplikationer som 

sjukdomen kan medföra samt sjukdomens inverkan på vardagen (Kokanovic & Manderson, 

2006). Känslan av sorg och lidande pågick regelbundet (Manderson & Kokanovic, 2009). 

 

I just don’t feel like doing anything at all. I don’t feel like cooking. I don’t feel like 
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doing anything at all. It’s just that I keep feeling sad about everything. But I never 

feel that all my life is not going well. I never get bad feelings. I just keep feeling 

sad. You just have this sadness in you and you don’t know how to get out of it.  

(Manderson & Kokanovic, 2009, s. 27) 

 

En studie (Kneck et al., 2011) visade att personer upplevde osäkerhet som en dominerande 

känsla i den nya situationen. Osäkerheten förekom ofta i samband med frågor gällande kost, 

hantering av mediciner samt hur olika handlingar påverkade sjukdomen, detta på grund av 

otillräcklig kunskap och erfarenhet. Studier (Heuer & Lausch, 2006; Manderson & 

Kokanovic, 2009) visade att i samband med diagnosen upplevdes känslan av att vara 

misslyckad och dålig. Personen beskrev även att diagnosen gav upplevelser av utanförskap 

och ensamhet (Kokanovic & Manderson, 2006; Manderson & Kokanovic, 2009), skam och 

förlägenhet (Mathew et al., 2012) samt känslor av maktlöshet (Moser et al., 2008).  

 

Att uppfattningen av sig själv förändrades 

En studie (Manderson & Kokanovic, 2009) beskrev att personer som drabbats av diabetes typ 

2 upplevde sig själva som förändrade i samband med att de fick diagnosen. De beskrev att 

sjukdomen ledde till brist på motivation, känsla av förlorad kompetens och prestation samt 

minskad kondition, självständighet och självtillit. Förändringarna påverkade uppfattning om 

jaget och identiteten. Personer beskrev känslor om att ha varit en person som varit framåt och 

social till att förändras till någon som håller sig i bakgrunden och tittar på. Personer upplevde 

även sig själva som mer känsliga för stress än tidigare (Kneck et al., 2011). En studie 

(Manderson & Kokanovic, 2009) visade att personer upplevde sig ineffektiva på grund av 

sjukdomen och upplevde även ett ökat behov av sömn.  

 

I’ve always been the type to get out there and do things. But now it’s different. I 

just tend to fall back and allow things to happen around me more, you know. I 

mean, that’s caused by a lack of confidence. I never used to have a problem like 

that. I used to just sort of grab people and just talk to them. (Manderson & 

Kokanovic, 2009, s. 25-26) 

 

Studier (Manderson & Kokanovic, 2009; Mathew et al., 2012) visade även att personer 

upplevde sig annorlunda i samband med diagnosen. Enligt Manderson och Kokanovic (2009) 

beskrev personer att de såg sig själva som en patient, de upplevde även att detta påverkade 
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självförtroendet och att de saknade den person de tidigare var. Personer beskrev att de 

upplevde sig som stigmatiserade i samband med diagnosen diabetes typ 2 (Lin et al., 2007). 

Ahlin och Billhult (2012) beskrev att personerna ansåg sig vara till besvär för andra samt att 

de uppfattar sig själva som offer då de upplevde sjukdomen som orättvis.   

 

Att den dagliga tillvaron förändrades och blev en kamp 

Studier (Kneck et al., 2011; Lin et al., 2007) visade att diagnosen hade en stor påverkan på 

livet vilket innebar att det dagliga livet förändrandes, vardagen upplevdes som annorlunda. 

Personer upplevde att de inte kunde göra samma saker som tidigare på grund av deras ökade 

trötthet (Heuer & Lausch, 2006; Kokanovic & Manderson, 2006). Diagnosen diabetes typ 2 

sågs som ett uppvaknande av att inse behovet av förändringar i tillvaron vilket resulterade i 

funderingar över vilka förändringar som behövde göras i samband med de nya förhållandena 

(Kneck et al., 2011).   

 

I en studie (Kneck et al., 2011) beskrev personer att diagnosen förde med sig nya behov av 

förberedelser och planering samt att tidigare okomplicerade situationer helt plötsligt krävde 

eftertanke. Situationer som innan diagnosen varit enkla och vardagliga har nu blivit ett 

problem som hänsyn måste tas till. De insåg alltså vikten av att prioritera, lyssna till sin egen 

kropp och känna vad som är viktigt samt ta hand om sig själv.  

 

For example, now when I´m going abroad, and then of course I have to find out if 

there´s something special that I need to think of … I mean you´ve got to take 

insulin with you just in case, so well it´s all this kind of thing that means you´ve got 

to think and plan too, which also takes a lot of time, keeping one step ahead. 

(Kneck et al., 2011, s. 560) 

 

En studie (Ahlin & Billhult, 2012) visade att personer upplevde att tillvaron medförde nya 

villkor och krav som upplevdes som tröttsamma. Kraven upplevdes som övermäktiga och 

deprimerande vilket i sig ledde till att personerna kände sig omotiverade till förändringarna 

och ville skjuta dem ifrån sig. Enligt Mathew et al. (2012) upplevdes kraven om 

förändringarna av kosten som jobbiga och svåra att anpassa sig till. 
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…all I can feel is that pressure; now you have to do this and now you have to do 

that. That ‘have to’ makes me so tired. Everything gets so hard and then I find 

something else to do. (Ahlin & Billhult, 2012, s. 43) 

 

Studier (Moser et al., 2008; Yamakawa & Makimoto, 2008) visade att personer upplevde att 

det krävdes en hel del ansträngning för att följa behandlingsformerna, den rekommenderade 

livsstilen och beteendeförändringarna. Personer upplevde kraven på en förändrad livsstil som 

en ständig kamp (Ahlin & Billhult, 2012; Yamakawa & Makimoto, 2008) samt orättvist och 

tråkigt (Ahlin & Billhult, 2012). Att förändra sin livsstil upplevdes som en stor omställning 

(Kokanovic & Manderson, 2006) och omöjliga att genomföra (Kneck et al., 2011).  

 

Studier (Smide & Hörnsten, 2009; Wallin & Ahlström, 2010; Yamakawa & Makimoto, 2008) 

visade att personer upplevde svårigheter med kostförändringarna. Detta på grund av dess 

regelbundna tider eftersom hänsyn även måste tas till familjen (Ahlin & Billhult, 2012). 

Andra upplevde kostförändringarna så svåra att de beskrev det som en kamp (Ahlin & 

Billhult, 2012; Kokanovic & Manderson, 2006; Lin et al., 2007; Mathew et al., 2012). De 

upplevde även svårigheter att bryta sig loss från tidigare vanor samt förlust och sorg över den 

”tidigare kosten” (Mathew et al., 2012). 

 

I en studie (Yamakawa & Makimoto, 2008) förklarade personer att deras livssituation vid 

diagnostillfället försvårade de förändringarna som krävdes. Enligt Ahlin & Billhult, (2012) 

var det inte alla personer som ville förändra sin livsstil utan de skapade ursäkter, hittade 

argument och tryckte undan kraven för att kunna fortsätta med tidigare vanor. Detta i sig 

skapade en inre kamp och de upplevde sig som dåliga när de inte klarade av att kämpa. Att gå 

in helhjärtat för förändringarna var inte självklart (Handley et al., 2010). 

 

Studier (Handley et al., 2010; Manderson & Kokanovic, 2009; Wallin & Ahlström, 2010) 

visade att i samband med diagnosen förnekade personerna sjukdomen. Enligt Wallin och 

Ahlström (2010) trodde inte personerna på att de drabbats av diabetes typ 2 utan försökte 

övertala sig själva att de inte hade sjukdomen. Enligt Smide och Hörnsten (2009) beskrev 

personer att sjukdomen endast finns om den behandlas och att kostförändringar inte är någon 

behandling. Andra ville inte förvärva kunskap om sjukdomen eftersom de helst ville glömma 

att de hade den (Wallin & Ahlström, 2010). 
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He tried to persuade himself that he hasn’t got the disease, he says. (Wallin & 

Ahlstrlöm, 2010, s. 360) 

 

En studie (Moser et al., 2008) visade att personer som drabbats av diabetes typ 2 upplevde att 

det var svårt att förstå att de är kroniskt sjuka och kämpade med det faktum att de har förlorat 

sin hälsa.  I samband med diagnosen beskrev personer upplevelser av att de förlorat kontrollen 

över sitt eget liv (Handley et al., 2010) och fått ett försämrat socialt liv (Manderson & 

Kokanovic, 2009). Andra personer beskrev en vilja av att lära sig mer om sin sjukdom och på 

så sätt få bättre kontroll (Kneck et al., 2011).  

 

Att sjukdomen var väntad och inte besvärande 

Studier (Moser et al., 2008; Smide & Hörnsten, 2009) visade att personer upplevde att 

diagnosen diabetes typ 2 inte var en överraskning eftersom de hade familjemedlemmar med 

diagnosen och även kunskap om sjukdomens ärftlighet. Detta även för att de hade faktorer 

som de visste innebar en ökad risk för att drabbas av sjukdomen (Smide & Hörnsten, 2009).  

 

I had expected it since all of my siblings have diabetes. In my case, it was not about 

if, rather when… (Smide & Hörnsten, 2009, s. 256) 

 

I studier (Mathew et al., 2012; Smide & Hörnsten, 2009) beskrev personer att de kanske borde 

ha varit mer rädd för diagnosen än vad de blev, men deras vetskap om att många människor 

lever ett normalt liv trots sjukdomen gjorde att de inte upplevde diagnosen som alarmerande 

eller dramatisk. Enligt Wallin och Ahlström (2010) upplevde personer som hade vetskap om 

att sjukdomen är välkänd och visste att den gick att behandla sig som lugna i samband med 

diagnosen. Personer beskrev även att de försökte tänka positivt och menade att det hade 

kunnat vara värre. Enligt Moser et al. (2008) beskrev personer som led av andra sjukdomar att  

de tyckte att det var mer problematiska än diabetes typ 2, så personerna upplevde inte 

diagnosen som något problem. En studie (Smide & Hörnsten, 2009) visade också att personer 

inte tagit sjukdomen på allvar, de tog ingen hänsyn till den och brydde sig inte om den.  

 

Att den dagliga tillvaron förbättrades och gav ett ökat välbefinnande 

En studie (Handley et al., 2010) visade att diagnosen kunde upplevas som en lättnad. Personer 

beskrev att de haft känslan av att något varit fel och upplevde diagnosen som en bekräftelse. 

En annan studie (Yamakawa & Makimoto, 2008) visade att personer upplevde diagnosen 
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diabetes typ 2 som en fördel, eftersom hälsan efter diagnosen blev mer central i tillvaron. 

Personer uttryckte att de efter diagnosen börjat förbättra sin livsstil, eftersom de ansåg att 

diagnosen var en god orsak till en förändrad livsstil och de såg även det som ett sätt att 

undvika andra livsstilsrelaterade sjukdomar. Även de regelbundna läkarundersökningarna såg 

de som ett sätt att förebygga andra sjukdomar.  

 

…However, I would rather consider diabetes in a favourable light. After the 

diagnosis I started focusing on my health.  (Yamakawa & Makimoto, 2008, s. 

1036) 

 

En studie (Moser et al., 2008) visade att personer upplevde att de återfick energin efter 

diagnosen och startad behandling, de kände sig inte lika utmattade som innan diagnosen. 

Personer upplevde att de orkade göra så mycket mer än tidigare, de kände även att det var 

roligare att göra saker. Personer upplevde också att de blivit mer avslappnade och kände sig 

inte lika stressade och aggressiva längre. Personer beskrev upplevelser av att tidigare inte 

kunnat genomföra dagliga sysslor men som efter diagnosen blivit möjligt.   

 

And I´ve got more energy. My energy has come back. I can do a lot more then 

before I was diagnosed. Now I feel that I have more fun doing things… (Moser et 

al., 2008, s. 213) 

 

I en studie (Yamakawa & Makimoto, 2008) upplevde personer en känsla av välbefinnande, på 

grund av förbättrade relationer inom familjen samt nya sociala nätverk som de utvecklat efter 

diagnosen.  

 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av att drabbas av 

diabetes typ 2. Analysen resulterade i fem kategorier; Att diagnosen gav känslomässiga 

reaktioner, Att uppfattningen av sig själv förändrades, Att den dagliga tillvaron förändrades 

och blev en kamp, Att sjukdomen var väntad och inte besvärande samt Att den dagliga 

tillvaron förbättrades och gav ett ökat välbefinnande.  
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Denna litteraturstudies resultat visade att personer som drabbats av diabetes typ 2 upplevde 

känslomässiga reaktioner i samband med diagnosen, bland annat chock, rädsla, sorg, oro och 

osäkerhet. Generellt menar Kralik, Brown och Koch (2001) att upplevelsen av att drabbas av 

kroniska sjukdomar ofta medför känslomässiga reaktioner. När en person drabbats av en 

kronisk sjukdom förekommer ofta upplevelser av osäkerhet vilket även framkom i denna 

litteraturstudies resultat. Enligt Neville (2003) uppstår osäkerheten när en person inte kan 

förstå eller förklara den situation denne befinner sig i och grundar sig ofta i rädsla för det 

okända, förvirring över situationen, oförutsägbarheten samt okunskap och bristen på 

information. Detta är stora psykologiska stressfaktorer för personen som drabbats av sjukdom 

och kan utgöra en fara för dennes hälsotillstånd eftersom få personer kan hantera osäkerhet 

väl. Personer som upplever osäkerhet i samband med sjukdom försöker ofta finna vägar eller 

lära sig strategier för att bättre kunna hantera situationen och på så sätt minska osäkerheten. 

Detta sker antingen på egen hand eller genom sociala resurser så som anhöriga och 

vårdpersonal. 

 

En viktig intervention i omvårdnaden av en person som drabbats av en kronisk sjukdom så 

som diabetes typ 2 är att ge information, vilket ofta är ett stort behov hos dessa personer. Det 

är viktigt att informationen som ges är individanpassad och konkret (Kralik et al., 2001). 

Neville (2003) menar att genom information och utbildning kan upplevelsen av osäkerhet 

minska. Utifrån denna litteraturstudies resultat kan behovet av information ses hos de 

personer som drabbats av diabetes typ 2, vilket utgör det till en viktig intervention. I mötet 

och i omvårdnaden av dessa personer är information som baseras på den individuella 

personens behov och önskningar betydelsefullt. Det är därför viktigt att vårdpersonal har 

insikt och förståelse för personers upplevelse av sin situation samt har kunskap om sjukdomen 

för att kunna utbilda och informera. Det är även viktigt att visa sig tillgänglig för samtal, 

finnas till samt vara ett stöd för personen. Information kan ges till personen på olika sätt, 

exempelvis på tu man hand eller i grupp där personer som befinner sig i liknande situationer 

medverkar. Det viktigaste är att informationen ges utifrån personens behov och önskningar. 

Målet med detta är att hjälpa personen att finna vägar i den nya situationen samt ge 

möjligheter till lärande som kan hjälpa personen att uppleva en ökad kontroll och trygghet i 

sin sjukdom. Detta leder till ett ökat välbefinnande i den främmande situationen. Enligt 

Karlsen, Oftedal och Bru (2012) har socialt stöd från sjukvårdspersonal ett positivt samband 

med välbefinnande hos personer som drabbats av diabetes typ 2.  
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Vidare i denna litteraturstudies resultat framkom att personers uppfattning av sig själva och 

identiteten förändrades i samband med diagnosen. Enligt Morse (1997) ger kroniska 

sjukdomar och dess förändringar en känsla av förlust av sig själv och påverkar uppfattningen 

av självet. Personen kan uppleva sjukdomen som ett hot mot självet och en känsla av 

osäkerhet om vem personen är i den nya situationen. En kronisk sjukdom kan tvinga den 

drabbade personen till drastiska förändringar när det gäller roller och ansvar de tidigare haft. 

Sjukdomen utmanar personens identitet genom att den drabbade personen står utanför det 

normala och bekanta självet (Dickson, Knussen & Flowers, 2008). Enligt Asbring (2001) är 

det betydelsefullt att vårdpersonal har kunskap och förståelse om personers upplevelser av de 

identitetsförändringar som orsakas av sjukdom eftersom det påverkar hela personens tillvaro 

och liv. Kunskap och förståelse för dessa problem kan underlätta mötet mellan patienter och 

sjuksköterskor. Kunskapen kan även hjälpa personer som lider av sjukdom att känna en 

förståelse och därmed underlätta en del av bördan av sjukdomen.  

 

Denna litteraturstudies resultat visade att personer i samband med diagnosen diabetes typ 2 

uppfattade sig själva som förändrade, de saknade den person de tidigare var och upplevde 

detta som påfrestande. Antonovsky (1987, s. 9) menar att personer som möter påfrestningar i 

livet har olika motståndskraft för att kunna hantera och handskas med dessa och menar att en 

förutsättning för att en person ska klara av att hantera en påfrestning så som att drabbas av en 

kronisk sjukdom är att denne upplever känslan av sammanhang (KASAM). KASAM grundar 

sig på tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet ses som 

kärnan i definitionen och syftar till hur en person möter och upplever motgångar. Om den 

drabbade personen upplever situationen som begriplig har denne resurser för att kunna förstå 

och hantera situationen (Antonovsky, 1987, s. 43-45). Resultatet i denna litteraturstudie visar 

att personer upplevde en förlust av vem de tidigare var. Detta kan utifrån detta begrepp förstås 

att i det fall situationen upplevs som begriplig kan det underlätta för personen som drabbats av 

sjukdom att bevara självet. Det är därför viktigt att personen får hjälp, stöd och information 

för att finna situationen som begriplig.  

 

I denna litteraturstudies resultat framkom att diagnosen hade en stor påverkan på livet vilket 

innebar att det dagliga livet förändrades och i och med detta upplevde personerna vardagen 

som annorlunda. Situationer som innan diagnosen varit enkla och vardagliga blev ett problem. 

När en person drabbas av en kronisk sjukdom påverkas livet i sin helhet så pass mycket att en 

förändring ofta är nödvändig för att kunna hantera sin nya vardag med sjukdom (Kralik & 
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Van Loon, 2009). En sådan förändring kan ses som en transition. Enligt Kralik, Visentin och 

Van Loon (2006) är transition ett annat ord för en förändring, en inre omorientering och 

omdefinition av sig själv som personer genomgår för att införliva förändringar i livet. 

Transition uppstår när en persons sätt att leva och vara störs av till exempel en sjukdom som 

kräver påtvingade eller valda förändringar. I litteraturstudiens resultat framkom att alla 

personer inte trodde att de drabbats av diabetes typ 2 utan att de försökte förneka det. Personer 

ville inte se de förändringar som var nödvändiga. En förutsättning för transition är enligt 

Kralik et al. (2006) att personen är medveten om, har en vilja och accepterar den förändring 

som måste ske. För att kunna hjälpa och stötta personer som drabbats av sjukdom och är i 

behov av en förändring är det viktigt att vårdpersonal har kunskap om och förståelse för 

transitionsprocessen (Kralik et al., 2006). I denna litteraturstudies resultat framkom det att 

personer upplevde att det krävdes en hel del ansträngning för att förändra sin livsstil och sitt 

beteende. Enligt Kralik et al. (2006) innebär det för personen som drabbats av sjukdom att 

denne måste lämna den bekanta tillvaron som definierar vem denne var. Vårdpersonal som 

arbetar tillsammans med dessa personer kan även hjälpa dem att identifiera nödvändiga 

förändringar som sjukdomen kräver samt finna nya möjligheter och vägar att gå. Målet med 

transitionsprocessen är att uppnå välbefinnande och hälsa hos personen med sjukdom. Det är 

viktigt att vårdpersonal förstår denna process för att kunna se hela personen och dennes 

behov, vilket kommer att påverka personens välbefinnande och hälsa positivt. 

 

Fortsättningsvis framkom det i denna litteraturstudies resultat att personer upplevde diagnosen 

diabetes typ 2 som väntad och att de inte upplevde diagnosen som besvärande. Det framkom 

även att personer upplevde diagnosen som positiv och att deras välbefinnande och hälsa ökat 

efter diagnosen. Detta kan förstås utifrån begreppet empowerment som innebär att ha kontroll 

och resurser inför de motgångar en person möter. Centralt för empowerment är att både den 

personliga kunskapen och utveckling av problemlösningsförmågan ökar. Även om personer 

upplevde ett välbefinnande och hälsa är det viktigt som vårdpersonal att tillsammans med 

personen upprätthålla och utveckla känslan av empowerment (Sigurdardottir & Jonsdottir, 

2008). Detta i syfte att förbättra samt bibehålla välbefinnandet och hälsan hos de personer 

som drabbats av sjukdom (Wang, Wu, & Hsu, 2011). Empowerment kan upprätthållas och 

utvecklas genom ömsesidigt förtroende, öppen kommunikation samt ett aktivt deltagande av 

både vårdpersonal och personen med sjukdom (Sigurdardottir & Jonsdottir, 2008). En god 

kommunikation mellan den sjuka personen och vårdpersonal är en förutsättning för en god 

vård (Thorne, Harris, Mahoney, Con, & McGuinness, 2004).  
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Metoddiskussion 

I en kvalitativ studie beskrivs trovärdigheten med hjälp av begreppen pålitlighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet. Begreppet pålitlighet innebär hur väl 

forskaren har beskrivit tillvägagångssättet i processen för att komma fram till ett resultat och 

en slutsats. Detta innebär att läsarna kommer att kunna följa beslutsprocessen i studien och 

genom detta utvärdera lämpligheten av vald analys. För att uppnå en hög pålitlighet ska 

forskningen kunna upprepas under liknande omständigheter (Holloway & Wheeler, 2010, s. 

302-303). I denna litteraturstudie är den systematiska litteratursökningen väl redovisad i både 

brödtext och i Tabell 1. Författarna valde att använda sig av free full text som ett 

inklusionskriterium vilket ansågs som relevant med tanke på den tidsbegränsade period som 

studien genomfördes under. Författarna är dock medvetna om att litteraturstudien kunnat 

resultera i fler relevanta artiklar i det fall detta inklusionskriterium ej valts och på så sätt 

möjligtvis kunnat visa ett annorlunda resultat. En kvalitetsgranskning av varje vald artikel är 

genomförd med hjälp av ett granskningsprotokoll av Willman et al. (2006) som är avsedd för 

kvalitativa studier och är redovisad i brödtext samt i tabell 2. En svaghet i denna 

litteraturstudie kan vara att kvalitetsgranskningen av artiklarna har genomförts gemensamt av 

författarna. Willman et al. (2006, s. 83) menar att kvalitetsgranskningen får en större tyngd 

om den utförs separat av författarna som sedan sammanför sina tolkningar. Även val av 

analys och analysprocessen är välbeskriven vilket enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) 

styrker studiens pålitlighet eftersom studien på så sätt skulle kunna upprepas. 

 

Begreppet tillförlitlighet innebär att deltagarna ska kunna känna igen sig i resultatet. För att 

uppnå en hög tillförlitlighet lästes de 13 utvalda artiklarna upprepande gånger för att få en 

känsla av helheten, sedan extraherades meningsenheter ur artiklarna som svarade mot studiens 

syfte. För att bevara sammanhanget extraherades även omgivande text. Meningsenheterna 

översattes från engelska till svenska. Eftersom engelska inte är författarnas modersmål kan 

dock en möjlig brist finnas i studien då misstolkningar av språket kan ha skett. För att minska 

denna risk har lexikon använts. Författarna har även gått tillbaka till originaltexten ett antal 

gånger, detta för att inte gå miste om kärnan och för att styrka både bekräftbarheten och 

tillförlitligheten i studien. Vidare kondenserades meningsenheterna för att sedan kategoriseras 

i 4 steg. Även här gick författarna fram och tillbaka i processen, författarna diskuterade också 

med varandra under analysens gång, detta för att undvika tolkningar och för att stärka 

tillförlitligheten i möjligaste mån. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innehåller 

kvalitativt material flertalet underliggande betydelser, vilket gör att tolkningar är svåra att 
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undgå, detta är viktigt att ha i åtanke och är en viktigt fråga när tillförlitligheten i en studie 

diskuteras. Resultatet i denna litteraturstudie stärks av citat från ursprungstexten, även detta 

för att öka tillförlitligheten i studien.  

 

Begreppet överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

liknande sammanhang och populationer (Graneheim och Lundman, 2004; Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 303). Denna litteraturstudies resultat bygger på studier som är genomförda i 

olika delar av världen och ett samband kan ses mellan personernas upplevelser vilket styrker 

överförbarheten i studien. I denna litteraturstudie är analysprocessen och resultatet väl 

beskrivna, studiens resultat innefattar även citat från ursprungstexten vilket enligt Graneheim 

och Lundman (2004) styrker överförbarheten. Polit och Beck (2008, s. 585) menar dock att 

kvalitativa studiers resultat inte kan överföras till alla som befinner sig i ett liknande 

sammanhang, men menar på att resultatet kan ge en sorts uppfattning om hur personer i 

liknande sammanhang kan uppleva sin situation.  

 

Begreppet bekräftbarhet innebär att resultatet ska spegla den information som personer har 

uppgett och ska inte innehålla forskarens tolkningar eller förförståelser (Polit och Beck, 2012, 

s. 585). Holloway och Wheeler (2010, s. 303) menar att informationen som ingår i studien lätt 

ska kunna härledas till dess ursprungstext för att uppnå bekräftbarhet, detta har beaktas genom 

att författarna har använt en korrekt och tydlig referenshantering. I denna litteraturstudies 

analys har författarna märkt alla meningsenheter, detta för att lätt kunna gå tillbaka till 

ursprungstexten för att försäkra sig om att inga eventuella tolkningar har skett. En brist i 

denna litteraturstudies bekräftbarhet kan vara att författarna genomförde kategoriseringen 

tillsammans, vilket innebär att författarnas eventuella tolkningar inte kunde jämföras. 

Författarna har dock gått tillbaka ett antal gånger i analysprocessen för att minimera risken för 

eventuella tolkningar, vilket i sin tur styrker bekräftbarheten. I denna litteraturstudie har även 

en lämplig metod valts för studiens syfte, i kvalitativa manifesta innehållsanalysen är inga 

tolkningar tillåtna utan endast det som personer i ursprungstexten faktiskt säger (Graneheim 

& Lundman, 2004), även detta och det tydliga resultatet styrker bekräftbarheten i studien.   

 

Under studiens gång har opponenter och handledare under seminarium kritiskt granskat 

processen, vilket i sig kan ses som en styrka för trovärdigheten.  
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Slutsatser 

Denna litteraturstudies resultat kan ge en ökad förståelse för personers upplevelser av att 

drabbas av diabetes typ 2. Det är vanligt att personer som drabbas av kroniska sjukdomar ofta 

upplever en osäkerhet vilket uppstår när en person inte kan förstå eller förklara den nya 

situation som denne befinner sig i. Detta grundar sig ofta i rädsla, förvirring, oförutsägbarhet 

samt okunskap och brist på information. Det är därför viktigt att vårdpersonal finns tillgänglig 

som stöd och informerar och utbildar den drabbade personen utifrån dennes individuella 

behov. Detta medför en minskad osäkerhet för personen samt att begripligheten ökar vilket 

leder till ett ökat välbefinnande. Att drabbas av diabetes typ 2 innebär en förändring på hela 

tillvaron som kan införlivas genom transition. Även för de personer som upplevde diagnosen 

som positiv och inte besvärande är det viktigt som vårdpersonal att vara tillgänglig samt 

utbilda och informera personen i syfte att upprätthålla välbefinnandet. Den ökade förståelsen 

ger vårdpersonal goda möjligheter att utforma vården efter den individuella personen och dess 

behov. Upplevelser om att leva med diabetes typ 2 är ett relativt väl forskat område. Däremot 

upplevs forskningen om hur personer som drabbats av diabetes typ 2 upplever diagnostillfället 

och en kort tid därefter som begränsad. Därför anses att ytterligare forskning behövs för att 

kunna utveckla samt öka kunskapen och förståelsen inom detta område.      
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