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Abstrakt 

Att drabbas av diabetes typ II innebär att drabbas av en kronisk sjukdom, vilket 
innebär en förändrad livssituation för personen. Syftet med denna litteraturstudie 
var att beskriva personers upplevelse av att leva med diabetes typ II. Tolv 
internationella vetenskapliga artiklar analyserades med kvalitativ innehålls analys 
med manifest ansats och resulterade i fyra kategorier: Att förneka sjukdom och 
känna skuld och rädsla, Att dagligt liv förändras och begränsas, Att ha brist på stöd 
och information, Att lära sig leva med sjukdomen och uppskatta en god livsstil. 
Litteraturstudien visade att personer med diabetes typ II beskrev det som en stor 
livskris att få sjukdomen med känslor som rädsla, skuld och förnekelse. De beskrev 
att det var svårt att hantera diabetes utan hjälp från någon och därför var vikten av 
stöd och information från sjukvården nödvändig. I och med att livet förändrades 
ledde det till begränsningar i det dagliga livet. De flesta lärde sig dock att leva med 
sjukdomen och såg livsstils förändringar som något positivt. Resultatet i 
litteraturstudien kan bidra till ökad kunskap och förståelse för hur det är att leva 
med diabetes typ II. Därmed kan sjuksköterskan och övrig vårdpersonal säkerställa 
en god omvårdnad till personer som lever med diabetes typ II. 

 
Nyckelord: Diabetes typ II, att leva med, kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, 
upplevelser 
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Att drabbas av diabetes som är en kronisk sjukdom kan vara omvälvande. Sjukdomen 

påverkar ofta hela livssituationen som kräver att den drabbade ändrar invanda mönster och 

anpassar sig efter sjukdomen (Broom & Whittaker, 2004).  Emotionella upplevelser som 

osäkerhet och förlorad kontroll är vanligt vid kroniska tillstånd. Att ha en kronisk sjukdom 

påverkar kroppsfunktionerna på ett tydligt sätt och kroppen kan inte längre tas som självklar 

(Delmar et al., 2006; Söderberg & Lundman, 2001). Enligt Toombs (1993, s.51) representerar 

kroppen vår identitet, den gestaltar vem vi är. När människan är frisk reflekterar de inte över 

kroppen och dess funktioner, men vid sjukdom blir kroppen mer påtaglig som en komplex 

organism. 

 

Enligt (World Health Organisation [WHO], 2008) tillhör diabetes en av de kroniska 

sjukdomar som ökar bland världens befolkning. Idag beräknas över 180 miljoner människor 

lida av diabetes. Fram till år 2030 uppskattas antalet personer med diabetes ha fördubblats. 

Diabetes är en metabolisk sjukdom som karaktäriseras av hyperglykemi. Hyperglykemi 

uppkommer när bukspottkörteln inte kan producera insulin eller när kroppen inte kan ta upp 

insulinet. Insulinets funktion är att reglera kroppens blodsocker nivå. Det finns två huvudtyper 

av diabetes, typ I och II. Typ I innebär att bukspottkörteln saknar insulinproduktion helt. 

Människor som lider av denna form är helt beroende av insulin i injektionsform. Enligt 

(WHO, 2008) utvecklas diabetes typ II i vuxen ålder men blir allt vanligare i yngre åldrar 

vilket bör uppmärksammas. 

 

Uppkomsten av diabetes typ II tros bero på övervikt, inaktivitet och dålig diet samt genetiska 

faktorer. Vid typ II kan bukspottkörteln fortfarande producera insulin men mängden räcker 

inte för kroppens behov. Behandlingsmetoderna inriktas i första hand mot motion, rätt kost 

och viktnedgång, även om det kan det vara nödvändigt med medicinsk behandling i form av 

insulintabletter eller injektioner. Enligt (WHO, 2008) lider 90 % av alla personer med 

diabetes typ II, den största ökningen sker framförallt i utvecklingsländer på grund av 

förbättrad ekonomi och ökad välfärd. 

  

Den ökade prevalensen av diabetes medför oro för sekundärsjukdomar och de ekonomiska 

kostnader som uppstår. Allvarliga komplikationer som retinopati, nefropati och icke 

traumatiska extremitets amputationer är skador som framförallt orsakas av diabetes. En ökad 

risk för hjärt- och kärlsjukdomar föreligger även för personer som lider av diabetes. Idag 

lägger sjukvården ner resurser för att behålla livskvaliteten hos personer med diabetes genom 
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att förebygga akuta och kroniska komplikationer som sjukdomen kan medföra (Ghanbari, 

Parsa-Yekta, Roushan & Lakeb, 2005; Gåfvels & Wändell, 2005; Madden, Loen & Smith, 

2008).  

 

Behandling av diabetes typ II riktas mot egenvård, ett stort ansvar läggs på patienten själv. 

Egenvård av sjukdomen är essentiell i förebyggandet av allvarliga följdsjukdomar (Ghanbari 

et al., 2005; Gåfvels & Wändell, 2005). Daglig kontroll av blodsocker, matrestriktioner och 

motion är tre betydande faktorer som påverkar vardagen för personer som lever med diabetes 

typ II (Broom & Whittaker, 2004). God egenvård främjar bättre livskvalitet för personen 

(Ghanbari et al., 2005; Gåfvels & Wändell, 2005). Hantering av egenvård kan ses som en 

”coping” process som pågår under hela livet. De drabbade måste anpassa sin livsstil efter 

sjukdom och behandling (Richardson, Adner & Nordström, 2001).  

 

Att förändra sin livsstil radikalt kan leda till känslan av förlorad kontroll (Richardson, Adner 

& Nordström, 2001). Den pågående anpassningsprocessen och transitionen som personer med 

kronisk sjukdom genomgår innebär att anpassa sig efter sin nya livssituation. Transition pågår 

under hela livet hos personer med kronisk sjukdom, då sjukdomen kan förändras och kräver 

nya åtaganden (Kralik, Visentin & Van Loon, 2005; Söderberg & Lundman, 2001). Enligt 

Huang och Hungs (2007) måste personer som har diabetes typ II acceptera att de drabbats av 

en livslång sjukdom som kräver daglig kontroll och behandling. Enligt Corbin och Strauss 

(1987) spelar hoppet om en bättre framtid en viktig roll i vägen till acceptans. Hoppet ger den 

drabbade styrkan att hantera svåra situationer såsom förlust och lidande (Delmar et al., 2006).   

 

King, Willougbhy, Specht och Brown (2006) beskriver betydelsen av stöd vid kronisk 

sjukdom. Stödet är viktigt för att personer ska kunna hantera den livsförändring de ställs inför, 

det minskar stressfaktorer och ger en känslomässig stabilitet. Personer med kronisk sjukdom 

beskriver hur socialt stöd har en positiv påverkan i deras liv. Det sociala stödet finns genom 

emotionellt stöd, vägledning och information.  

 

Sjukdomen diabetes typ II anses av många vara en ”självförvållad” sjukdom på grund av 

ohälsosamma vanor vilket kan vara kränkande mot identiteten för den som drabbats (Broom 

& Whittaker, 2004).  Telford, Kralik och Koch (2006) beskriver att personer med kronisk 

sjukdom är medvetna om att de inte uppfyller sociala normer. Upplevs stigmatisering är det 

lätt att den rollen som givits av andra antas. Att märka personer har ofta en negativ påverkan 
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på den sjukes självkänsla, i vissa fall kan det mottas annorlunda, faktorer som påverkar är 

beroende på om personen accepterat sin sjukdom eller inte (Telford et al., 2006).  

 

Eftersom diabetes typ II är en kronisk sjukdom antas personer som lider av sjukdomen 

genomgå de processer som beskrivits ovan. Med den ständiga ökningen av diabetes är det 

mycket troligt att blivande sjuksköterskor ständigt kommer att möta personer som lider av 

sjukdomen. Därför är forskning om personers upplevelser viktig för att vårdpersonal ska 

kunna få en förståelse om hur dessa människor upplever sitt liv med sjukdomen. Det skapar 

möjlighet för att ge rätt information och stöd till personer med diabetes typ II. Mot denna 

bakgrund var syftet med litteraturstudien att beskriva personers upplevelser av att leva med 

diabetes typ II.  

 

Metod 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning 

Data från internationella vetenskapliga artiklar har legat till grund för denna litteraturstudie. 

Sökningen har skett systematiskt, detta för att skapa struktur och kunna hantera den mängd 

information vi fått. Databaserna vi sökte i var; den bibliografiska referensdatabasen Academic 

Search, CINAHL och PUBMED (tabell 1). Litteratursökningen har skett genom 

fritextsökning, kombinationer av sökord och genom manuell sökning i vetenskapliga 

tidskrifters referenslistor. I enlighet med Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 56-59) har 

vi strävat efter att samla in så många relevanta studier som möjligt inom området samt 

undvika de studier som inte besvarar frågeställningen. Inklusionskriterierna var att artiklarna 

skulle vara kvalitativa och publicerade mellan åren 1995-2008. Exklusionskriterierna var att 

studierna inte skulle vara skrivna på annat språk än svenska och engelska.  

 

Artiklarna kvalitetsgranskades enligt ett förenklat protokoll (bilaga 1) utifrån Willman et al. 

(2006. s.156-157). Kriterierna för att artiklarna skulle få ingå i analysen var att det skulle vara 

av medel eller av hög kvalité. Sökord som användes var; diabetes type II, experience, coping, 

chronic illness, living, patient, non- insulin-dependent. Tolv artiklar valdes ut som svarade 

mot studiens syfte och har därmed ingått i analysen (tabell 2). En artikel som ingick i analysen 

hittades genom manuell sökning. 
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 Tabell 1 Översikt av litteratursökning  
                                                                                                                              
 
Söknr Söktermer Antal 

ref. 
Utvalda 

    
Academic Search Elite, Limits: full text, 1995-2008 
1 Diabetes type 2 31  
2 Diabetes type 2 ”AND” experience 2  
3 Type 2 diabetes ”AND” experience ”AND” patients 61 1 
4 Non-insulin-dependent ”AND” experiences 29  
5 Experiences ”AND” diabetes type 2 ”AND” chronic illness 0  
6 Patients ”AND” type 2 diabetes ”AND” living 40  
7 Living ”AND” diabetes type 2 ”AND” experience 0  
8 Diabetes type 2 ”AND” coping ”AND” patients 0  
    
Pub Med, Limits: full text, 1995-2008 
9 Diabetes type 2 53302  
10 Diabetes type 2 ”AND” experience 687  
11 Type 2 diabetes ”AND” experience ”AND” patients 529  
12 Non-insulin-dependent ”AND” experiences 40  
13 Experiences ”AND” diabetes type 2 ”AND” chronic illness 27 2 
14 Patients ”AND” type 2 diabetes ”AND” living 2225  
15 Living ”AND” diabetes type 2 ”AND” experience 138 3 
16 Diabetes type 2 ”AND” coping ”AND” patients 117 1 
    
CINAHL, Limits: full text, 1995-2008 
17 Diabetes type 2 38  
18 Diabetes type 2 ”AND” experience 2  
19 Type 2 diabetes ”AND” experience ”AND” patients 108 1 
20 Non-insulin-dependent ”AND” experiences 108 1 
21 Experiences ”AND” diabetes type 2 ”AND” chronic illness 0  
22 Patients ”AND” type 2 diabetes ”AND” living 47 2 
23 Living ”AND” diabetes type 2 ”AND” experience 0  
24 Diabetes type 2 ”AND” coping ”AND” patients 0  
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Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=12)                                                                    
 
Författare (år) 
 

Typ av studie Urval Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 
(Låg, medel, 
hög) 

      
      
Edvall et al. 
(2007) 

Kvalitativ 10 
kvinnor/1
0 män 

Narrativa 
intervjuer/fenomeno
logisk-hermeneutisk 
metod. 
 
 

Personerna 
upplevde det som 
positivt att ha 
kontinuerliga 
kontroller. Det 
påverkade deras 
förståelse för 
sjukdomen på ett 
positivt sätt. 
 

Hög 

 
Gillibrand & 
Flynn (2001) 

 
Kvalitativ 

 
18 
personer 

 
Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Etnografisk metod 
 
 

 
Deltagarna 
försökte upprätta 
hålla en god hälsa 
för att minska 
risken för 
komplikationer. 
 

Hög 

Gregory et al. 
(1999) 

Kvalitativ 20 
personer. 
Mestadels 
kvinnor 
(60%). 

Semistrukturerade 
intervjuer/Kvalitativ 
innehålls analys. 
 

Diabetes är en 
omöjlig sjukdom 
att kontrollera, 
förutom högt 
blodsocker skadar 
diabetes kroppen, 
interaktionen med 
vårdpersonal är 
blandad. 
 

Hög 

Hernandez et 
al. (1999) 

Kvalitativ 6 kvinnor, 
4 män.  

Open-ended 
intervjuer/ 
Grounded Theory  

Deltagarnas fokus 
låg på att vara 
”normala”. Tre 
åtgärder blev 
identifierade: 
förnekelse, inte 
tänka på det, leva 
som tidigare innan 
diagnosen. 
 
 

Hög 

Hörnsten et al. 
(2004) 

Kvalitativ 44 
personer 

Narrativa 
tematiserade 
intervjuer/Kvalitativ 

Beskriver hur det 
är att leva med 
diabetes typ och 

Hög 
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Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=12)                                                                    
 
Författare (år) 
 

Typ av studie Urval Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 
(Låg, medel, 
hög) 

      
innehållsanalys integrera det till  

 
det vardagliga 
livet.  
 

Hörnsten et al. 
(2004)  

Kvalitativ 21 
kvinnor 
och 23 
män.  

Semistrukturerad 
intervju/Kvalitativ 
innehålls analys 
med manifest 
ansats. 

Deltagarna 
upplevde vård 
mötet som endera 
otillfredsställt eller 
tillfredställande. 
 

Hög 

Koch et al. 
(1999) 

Kvalitativ 
aktionsstudie 

6 män Semistrukturerade 
gruppdiskussioner/
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Männen upplevde 
att diabetes hade 
en positiv effekt på 
deras livsstil. 
 
 

Medel 

Koch et al. 
(1999)  

Kvalitativ  6 kvinnor Semistrukturerade 
intervjuer/Systemati
sk innehålls analys. 

Kvinnorna 
upplevde det som 
stressfullt att leva 
med diabetes. De 
kände sig 
begränsade på 
grund av 
sjukdomen. 
 

Hög 

Naithani et al. 
(2005) 

Kvalitativ 8 kvinnor, 
17 män.  

Semistrukturerade 
intervjuer/kvalitativ 
innehålls analys 
 

Upplevelsen av att 
kontinuerlig vård 
innebär god 
relation med 
vårdpersonal, att 
personalen är 
lättillgängliga, en 
vård som hela 
tiden är pågående. 
Vårdpersonal som 
kan tala med 
varandra 
 

Hög 
 
 
 
 
 
 

Phillips (2006) Kvalitativ 4 män, 4 
kvinnor.  

Ostrukturerade 
intervjuer/Fenomen
ologisk metod 
 

Att leva med 
diabetes är stress 
fullt och kräver 
engagemang från 
individen. 

Hög 
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Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=12)                                                                    
 
Författare (år) 
 

Typ av studie Urval Datainsamling/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 
(Låg, medel, 
hög) 

      
 

Rayman & 
Ellison (2003) 

Kvalitativ 14 
kvinnor 

Intervjuer/Grounded 
Theory 

Upplevelser som 
ensamhet i 
sjukdomen. Brist 
på 
stöd/information 
från sjukvård. 
 

Hög 

Yamakawa & 
Makimoto 
(2007) 

Kvalitativ 7 kvinnor, 
8 män. 

Open-ended 
intervjuer/kvalitativ 
innehålls analys 
 

Alla deltagare hade 
positiva 
upplevelser i och 
med sin hantering 
av sin diabetes. 
 

Hög 

 

 

Analys 

Eftersom syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva 

med diabetes typ II, valdes den kvalitativa forskningsansatsen. Analysmetoden som användes 

var kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Manifest ansats innebär att forskaren inte 

får göra egna tolkningar av texten, utan beskriver utifrån den synliga och uppenbara 

informationen (Graneheim & Lundman, 2004). Analysarbetet skedde systematiskt enligt 

Burnards (1991) modell för innehållsanalys. Analysen startade genom upprepad läsning av 

valda artiklar för att få en känsla av helhet i texten. Ur studierna markerades textenheter som 

motsvarade syftet. Varje artikel fick en enskild bokstav. Textenheterna från varje studie 

kodades med siffror. Detta återkom då textenheterna skrevs på ett fristående dokument, för att 

underlätta återfinnandet av textenheten i originalskick. Vid analysen utelämnades ”dross”, 

texter som inte motsvarade syftet (jfr Burnard, 1991). Kondenseringen skedde genom att vi 

tog bort överflödig text och lämnade kvar det viktigaste för att inte förlora kärnan (Downe-

Wamboldt, 1992). Av de kondenserade textenheter skapades olika kategorier, som steg för 

steg sammanfördes. Textenheter med liknande innehåll sorterades under samma kategori. 

Senare fördes kategorierna ihop till bredare kategorier, detta tills kategorierna var uteslutande 

varandra. De slutgiltiga kategorierna belyste personers upplevelse av att leva med diabetes typ 

II.  
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Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier. Kategorierna presenteras i löpande text och illustreras 

med citat från artiklarna. 

 

 

Tabell 3 Översikt över kategorier (n=4)  

Kategorier   

 

Att förneka sjukdom och känna skuld och rädsla  

Att dagligt liv förändras och begränsas  

Att ha brist på stöd och information 

Att lära sig leva med sjukdomen och uppskatta en god livsstil 

 

 

Att förneka sjukdom och känna skuld och rädsla  

Personer beskrev att de inte ville tro att de hade diabetes och att de inte heller ville tänka på 

den. De ignorerade sin diabetes och struntade i om blodsockret var högt och kunde även 

medvetet äta mat som inte ingick i den föreskrivna dieten. De beskrev att det var lätt att inte 

bry sig om sin diabetes eftersom den inte gav dem några problem eller symtom och att de inte 

gjorde något förrän behandling blev livsnödvändig (Gillibrand & Flynn, 2001; Hernandez, 

Antone & Cornelius, 1999; Koch, Kralik & Sonnack, 1999). Personer kände att det inte var 

lönsamt att gå till läkare eller att kontrollera sin diabetes då det förr eller senare ändå ledde till 

döden (Gregory et al., 1999). I Gillibrand och Flynns (2001) studie beskrev personer att 

diabetes var något de försökte komma ifrån men som ändå fanns där hela tiden som en last. 

 

I ignore the diabetes…if it's high [blood glucose level] what can I do? (Koch et al., 
1999, p. 171) 

 …I thought, Well, maybe I don´t have diabetes then. So I eat whatever I wanted to 
eat. (Hernandez et al., 1999, p. 223)  

 

I ett flertal studier (Gregory et al., 1999; Koch, Kralik & Taylor, 2000; Phillips, 2007) beskrev 

personer med diabetes att de upplevde skuld. De skyllde på sig själv för att ha gjort för lite 

livsstils förändringar som skulle ha kunnat förhindra uppkomst av diabetes. De anklagade sig 
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själva för symtom och komplikationer och ett försämrat tillstånd medan andra inte brydde sig 

då de åt något olämpligt utanför dieten (Gregory et al., 1999; Koch et al., 2000). Phillips 

(1999) beskrev hur personer med diabetes typ II hade skuld för att de varit ohälsosamma och 

därför behövt ta insulin. De trodde att insulinbehandling innebar att de hade en allvarligare 

form av diabetes. I studier av Gregory et al. (1999) och Koch et al.(1999) beskrev personer 

med diabetes typ II att de kände sig rädda för sin läkare, då han hotade med död och insulin 

om de inte skötte sin diabetes på ett adekvat sätt. I Hörnsten, Lundman, Kihl-Selstam och 

Sandströms (2005) studie beskrev personer att de kände sig skuldbelagda av sin läkare och att 

kritik riktades mot deras livsstil, de beskrev också att läkaren klagade på att de inte skötte sin 

vikt och att de borde äta nyttigare.    

 
 I had been a naught boy, not done the right thing, so now it was insulin (Phillips, 
2007, p.39). 

 

Att få diagnosen diabetes upplevdes som chockartad (Gillibrand & Flynn, 2001), som en stor 

livskris som genomgåtts (Koch et al., 1999). Personer kände sig orättvist behandlade av 

diagnosen och kände sig som en fånge i sin kropp och utan kontroll (Rayman & Ellison, 

2004). Personer kände rädsla över att inte kunna styra och inte veta vad som kommer att 

hända i framtiden. Att behöva acceptera att det inte går att ta sig ur och att sjukdomen finns 

med för resten av livet var skrämmande (Koch et al., 1999). Personer var medvetna om 

komplikationer och de allvarliga följder som diabetes kan orsaka. De kände rädsla över 

komplikationer såsom försämrad syn, ögonsjukdomar, nedsatt njurfunktion, amputationer, 

lågt blodsocker och oro över att diabetes kan leda till döden (Gillibrand & Flynn, 2001; 

Gregory et al., 1999; Phillips, 2007; Rayman & Ellison, 2003). I Koch et al. (1999) uttryckte 

en person rädsla för att drabbas av lågt blodsocker under sömnen, några funderade även över 

insulinets effekt.  
 

…I mean the diabetes can have horrible affects on your body and that, I mean you 
can die from it can't you? That's something that I worry about, that it's going to 
take years off my life (Gillibrand & Flynn, 2001, p. 506) 

 

Diabetes scares me. It scares me because I could lose my feet. Lose my hands and 
lose my sight (Gregory et al., 1999, p. 105) 
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Att dagligt liv förändras och begränsas  

I ett flertal studier (Gregory et al., 1999; Hernandez et al., 1999; Hörnsten, Sandström & 

Lundman, 2004; Hörnsten et al., 2005; Koch et al., 1999; Koch et al., 2000; Phillips, 2007; 

Rayman & Ellison, 2004; Yamakawa & Makimoto, 2008) beskrev personer med diabetes typ 

II att det dagliga livet förändrades och att begränsades. I Koch et al. (1999) beskrev personer 

trötthet som en konsekvens av diabetes och att det höga blod sockret lett till att de inte orkade 

göra saker som de brukade eller som de ville göra. Personer i Koch et al. (1999) och Rayman 

och Ellison (2004) beskrev att personer med diabetes typ II kände sig inte glada längre, i 

stället kände de sig trötta, oroliga och isolerade. De beskrev det som en begränsning i 

tillvaron, som en isolering, de ville inte gå på bjudningar mer då det ofta var mat involverat, 

att utföra vardagssysslor som dammsugning eller att läsa en bok upplevdes som ansträngande. 

En person upplevde ilska varje gång det blev nödvändigt att ta insulinsprutan.  

 

Efter sjukdomsdebuten beskrev personer med diabetes typ II upplevt att de blivit mer 

självfokuserade vilket kändes påfrestande och ledde till känslor av förlust av självständigheten 

(Hernandez et al., 1999; Hörnsten et al., 2004; Koch et al., 1999; Rayman & Ellison, 2004). 

Att leva med sjukdomen var som att aldrig ha semester, att veta att sjukdomen aldrig 

försvinner och att det tog upp en alldeles för stor del av livet (Koch et al., 2000; Rayman & 

Ellison, 2004).  

 

”…there’s no time off, no vacation from managing diabetes” (Rayman & 

Ellison, 2004, p. 907) 

 

Förutom trötthet beskrev personer att de kände sig deprimerade efter att de fått sin diabetes 

(Koch et al., 1999). Trötthet och depression ledde till att personer isolerade sig (Rayman & 

Ellison, 2004). Andra upplevde att det var svårt att göra något spontant som att åka ut och resa 

vilket också ledde till känslor av isolering (Koch et al., 1999). I Hörnsten et al. (2004) studie 

upplevde en person diabetes typ II som ett rent helvete, att gå på strikt diet och motionera var 

inget som uppskattades.   

 

Teresa felt isolated from her daughter in Canada because she felt she could not 
travel. She also often felt tired and depressed and would isolate herself for long 
periods of time. (Koch et al., 1999, p.715) 
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Personer med diabetes typ II beskrev att i samband med diagnos fanns en förtvivlan över att 

ha drabbats av diabetes (Hörnsten et al., 2004). Personer uttryckte det som orättvist att just de 

drabbats (Rayman & Ellison, 2004). Det fanns oro över att inte kunna handskas med problem 

som aldrig tidigare funnits och de upplevde det svårt att ändra sin livsstil på kort tid. Några 

personer såg de dagliga blodsocker kontrollerna som ett problem, eftersom det krävdes 

mycket planering för att få det dagliga livet att fungera (Rayman & Ellison, 2004; Gregory et 

al., 1999). De upplevde sjukdomen som något onormalt, som en svaghet i kroppen (Hörnsten 

et al., 2004) och det fanns en vilja om att få leva som en normal person (Hernandez et al., 

1999).  

 

It is a sign of weakness of the body. Something is just not in balance when such 
things appear. It’s just not a normal state. (Hörnsten et al., 2004, p.177) 

 

Personer med diabetes typ II beskrev att de blivit tvungna att tänka på kosten samt förändra 

den efter att de fått diagnos (Gregory et al., 1999; Hörnsten et al., 2005; Koch et al., 2000; 

Yamakawa & Makimoto, 2008). Att behöva tänka på sin diet inverkade på deras vardagliga 

liv och innebar en stor begränsning i tillvaron, I studien av Hernandez et al. (1999) beskrev 

personer att diabetes inte passade in i deras rutiner och gjorde att de kände sig upptagna hela 

tiden. De kände det som en förlust att inte kunna äta när och vad de ville (Hörnsten et al., 

2004; Koch et al., 1999; Rayman & Ellison, 2004). För några innefattade det dagliga livet 

med diabetes typ II att kämpa och försöka förstå varför blodsockret steg trots strikta regler 

(Yamakawa & Makimoto, 2008). 

 

Att ha brist på stöd och information 

Vikten av stöd var tydlig för personer med diabetes typ II. De uttryckte det svårt att hantera 

sjukdomen utan hjälp från någon. Behovet av att få prata med någon upplevdes som 

nödvändigt (Gregory et al., 1999; Hernandez et al., 1999). Det framkom att vissa personer 

med diabetes typ II inte hade någon kunskap om sin sjukdom, i stort sett bara kunskap om 

namnet, trots att några av dem haft diabetes i flera år (Gregory et al., 1999; Hernandez et al., 

1999; Hörnsten et al., 2005). Personer beskrev att läkaren inte hade tid och läkarbesöken 

upplevdes som stressiga (Gillibrand & Flynn, 2001; Gregory et al., 1999; Naithani, Gulliford 

& Morgan, 2005), en person kände att det inte alls fanns tid för information (Gregory et al., 

1999).  
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You see- the doctor I went to- he never took time to talk to me at all. He was always 
in a rush. (Gregory et al., 1999, p. 109) 

 

Personer uttryckte att deras behandlande läkare inte alls var intresserade av dem, endast av 

sjukdomen (Hörnsten et al., 2005; Gillibrand & Flynn, 2001). Hopplöshet fanns bland 

personer, de beskrev att de inte blev betrodda och att läkaren inte såg deras lidande (Hörnsten 

et al., 2005). Rayman och Ellison (2004) beskrev att personer med diabetes typ II hade svårt 

att berätta för andra människor om sin sjukdom och avstod därför från att göra det. Personer 

kände även stigmatisering relaterad till sjukdomen. En person var oroad för att inte bli 

accepterad på sin arbetsplats. 

 

…I mean when you go to the clinic they don't really have the time to talk to you do 
they? They've got so many people to see and they seemed to be more interested in 
the sugar levels than anything else. (Gillibrand & Flynn, 2001, p. 505) 

 

…They see me as a hypochondriac and don’t understand my suffering… (Hörnsten 
et al., 2005, p. 613) 

 

I mötet med vårdpersonal uttryckte personer med diabetes typ II att de kände sig i vägen för 

personalen, de kände sig ovälkomna och personalens bemötande upplevdes emellanåt som 

mycket otrevligt och opassande. Förtroendet för personal förlorades om de upplevdes osäkra 

och ha bristande kunskap (Hörnsten et al., 2005; Phillips, 2007). De fick ofta träffa olika 

läkare som inte kände till deras situation, det uttrycktes också att det fanns brister i kontinuitet 

och speciellt de långa väntetider som många personer fick utstå (Naithani et al., 2005). 

Personer beskrev att de inte fick vara delaktiga i sin behandling, de kände att de inte kunde 

fråga läkaren om råd och att det inte fanns utrymme för deras egna åsikter och tankar om 

sjukdomen (Naithani et al., 2005; Phillips, 2007) en person hade försökt förklara för sin 

läkare om vad hon trodde orsakade sin diabetes men han avfärdade hennes tankar (Hörnsten 

et al., 2005) 

 

I told a doctor about what I thought was causing the diabetes, but he said that he 
had never heard anything so stupid. (Hörnsten et al., 2004, p. 613)   
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Personer med diabetes typ II var oroliga över att läkaren inte skulle vara tillräckligt noggrann 

och kände att läkaren inte talade om för och nackdelar om olika behandlingsalternativ. Vidare 

beskrev personer att läkare sagt till dem att diabetes är något som de själva måste ansvara för 

och att de bör göra det de blivit tillsagda att göra för att förhindra symtom(Gregory et al., 

1999). Gillibrand och Flynn (2001) Hörnsten et al. (2004) och Hörnsten et al. (2005) beskrev 

att personer inte alltid litade på läkaren, eller gjorde som han sa, de kunde uppleva att de inte 

fick tillräckligt med information och vissa personer kände att de inte fick uppdaterad 

information. I Naithani et al. (2006) beskrev att personer med diabetes typ II tyckte att de fick 

mer information av andra som led av diabetes än av sin behandlande läkare. I Koch et al. 

(1999) beskrev att personer på egen hand sökte all information de kunde komma åt efter att de 

fått diagnosen. För att kunna övervaka ett stigande blodsocker beskrev personer att de 

noggrant följde vårdpersonalens riktlinjer (Gillibrand & Flynn, 2001). 

 

Well at that time they didn't tell me anything about it really and all they did was to 
say well...we'll give you a diet sheet. (Gillibrand & Flynn, 2001, p. 505) 

 

En person beskrev att hon inte fick tillräckligt med stöd och förståelse från sin syster (Rayman 

& Ellison, 2004) medan en man upplevde att hans fru var mycket noga med att se till att han 

åt rätt och tränade för att kontrollera hans diabetes (Koch et al., 1999). 

 

“My sister invited me to eat and then cooked with sugar. Why doesn’t she just shoot 
me?” (Rayman & Ellison, 2004, p. 907) 

 

Trots många beskrivningar av brist på stöd och information i sin diabetes fanns det personer 

som upplevde motsatsen, bland annat goda relationer till sin läkare och annan vårdpersonal. 

De kände sig mer villiga att acceptera svårigheter och förändringar om de hade en god 

relation till vårdpersonalen (Naithani et al., 2006). Vid goda relationer upplevde personer att 

deras läkare och sjuksköterska lyssnade, visade förståelse och bemötte dem på ett respektfullt 

sätt. Personer kände att läkaren var intresserad och tog sig tid för att lyssna på deras åsikter, 

de upplevde även kontinuitet och trygghet när de fick träffa vårdpersonal som de kände 

eftersom dessa var insatta i problemen och det fanns ett förtroende för att deras behandlande 

läkare gav rätt mediciner (Hörnsten et al., 2005; Naithani et al., 2006). Att få komma till 

läkaren för regelbundna medicinska kontroller upplevdes av personer som säkert och de 

kunde lättare förebygga följdsjukdomar (Yamakawa & Makimoto, 2008). Personer hade 
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också ett förtroende för sjukvården att vid akut försämring skulle de få tillfredställande vård 

på sjukhuset (Hörnsten et al., 2005). 

 

…I explained the problems to him and he really listened and learnt. (Hörnsten et 
al., 2005, p 612) 

 

Personer upplevde ett gott bemötande från sjukvården, vilket avspeglades i att läkare eller 

sjuksköterska hjälpte dem med alternativa behandlingsmetoder, hjälpmedel och att de kunde 

föra en diskussion med sin vårdpersonal. En person tyckte att sjuksköterskan såg henne som 

en hel individ, En annan person trodde att det goda bemötandet berodde på att han tidigare 

deltagit i forskningsprojekt.( Hörnsten et al., 2005) vidare beskrev personer att det hade en 

god kontakt med sin sjuksköterska, de kände en trygghet i att hon ofta fanns tillgänglig till 

deras förfogande( Edwall, Hellström, Öhrn & Danielsson, 2008) 

 

…I was helped by a new method of treatment…I must say that I really trust him and 
am grateful. (Hörnsten et al., 2005, p. 613) 

     

Att lära sig leva med sjukdomen och uppskatta en god livsstil 

Personer beskrev att de lärt sig leva med diabetes typ II och såg det som en del av sitt liv 

(Gillebrand & Flynn, 2001; Gregory et al., 1999; Hernandez et al., 1999; Koch et al., 1999). 

Några beskrev det som det bästa som hänt dem då de inte längre behövde oroa sig för tidigare 

symtom eftersom dessa var relaterade till deras diabetes (Hernandez et al., 1999; Koch et al., 

2000). Andra trodde att diabetes tillhörde den normala åldrande processen (Hörnsten et al., 

2004) eller såg det mer som ett tillstånd som går att förändra än som en sjukdom (Hernandez 

et al., 1999).  

 

James believed that having diabetes was `one of the best things that had happened' 
to him because he realized that most things wrong with his health were 
interconnected (Koch et al., 2000, p. 250) 

 

Personer med diabetes typ II beskrev att de från början varit oroliga över problem som skulle 

komma med diabetes men vant sig med tiden och accepterat. De såg det som en kamp där de 

måste vinna för att inte låta diabetes ta över livet, andra beskrev att de haft diabetes runt om 

sig hela sitt liv då många i familjen/släkten hade drabbats av det, så därför var det inte något 
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nytt för dem (Gillebrand & Flynn, 2001). En del lät sig inte oroas och levde som vanligt och 

såg sin diabetes som något som man kan leva med (Hernandez et al., 1999; Hörnsten et al., 

2004). Sjukdomen fanns där och försvann inte, personer upplevde att det blev lättare om de 

insåg att diabetes inte går att dölja och att den inte försvinner. Några personer beskrev att de 

kunnat fortsätta som tidigare och inte behövt ändra sin livsstil efter diagnosen (Hernandez et 

al., 1999; Yamakawa & Makimoto, 2008). Enda gången personer påverkades av sjukdomen 

var när dieten skulle ändras, när de missat att ta mellanmål eller sina mediciner (Hernandez et 

al., 1999). Vissa upplevde att diabetes endast innebar att de behövde ta fler mediciner vilket 

inte var någon större förändring i deras liv (Hernandez et al., 1999) medan andra beskrev att 

de fått kompromissa och göra justeringar i livet så att sjukdomen skulle passa in i deras 

vardagliga liv (Koch et al., 1999).  

 
I´ve learned to live with it, within I´d say the last 5 years ...and like I said it´s 
(diabetes has) become a part of my daily routine and it´s just- it´s part of me and 
I´ve learned to live with it (Hernandez et al., 1999, p.225) 

 

“And I don´t feel any different. I get along just like I did before” (Hernandez et al., 
1999, p. 223) 

 

Personer med diabetes typ II beskrev att de själva kontrollerade sin diabetes genom egenvård 

och med regelbundna blodsocker kontroller (Koch et al., 1999; Koch et al., 2000; Rayman & 

Ellison, 2004). Personer med diabetes typ II hade inte några problem att hantera sin sjukdom 

genom de dagliga blodsocker kontrollerna (Rayman & Ellison, 2004). Personer i Koch et al. 

(1999) beskrev att de måste ta eget ansvar och lära sig lyssna till sin kropp och vara 

uppmärksam på hur de kände, detta gjorde det lättare för dem att känna igen förändringar som 

kunde relateras till dåliga blodvärden.  

 

I studier (Hernandez et al., 1999; Hörnsten et al., 2004; Koch et al., 2000; Yamakawa & 

Makimoto, 2008) beskrev personer som levde med diabetes typ II uppskattningen av ett nytt 

hälsosamt liv. De kände att diabetes ändrat livet till det bättre, de insåg vikten av att sköta sin 

hälsa och fortsatte att fokusera mer på sin hälsa efter diagnosen. Personer som redan innan 

diagnosen levt ett hälsosamt liv kände inte några större problem med att behöva träna och äta 

nyttigt. Personer med diabetes kände sig också beslutsamma att leva hälsosamt och ta hand 

om sig själv för att kunna leva längre och en av drivkrafterna för att klara detta var viljan att 
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vara med sina barn (Hernandez et al., 1999). De var glada över att blodvärdena höll sig stabila 

och så länge de inte kände några symtom var de lättade (Edwall et al., 2008; Hörnsten et al., 

2004; Koch et al., 2000;Yamakawa & Makimoto, 2008). 

  

The diagnosis of diabetes has provided me with a good opportunity to regularize 
my lifestyle and diet (Yamakawa & Makimoto, 2008, p.1036) 

 

The changes in his lifestyle since being diagnosed with diabetes made him happier 
and he felt that diabetes had had a very positive impact on his life (Koch et al., 
2000, p.250) 

 

Hörnsten et al., (2004) och Yamakawa och Makimoto (2008) beskrev att personer levt ett bra 

liv trots diabetes och var tacksamma över att inte ha några större problem eller svårigheter 

med sin diabetes och ville gärna förklara för andra med diabetes att sjukdomen inte var något 

problem om man skötte om den.  

 
In fact I live very well even if I have diabetes. It’s not a big deal (Hörnsten et al., 
2004, p.178) 

 

Flera personer var villiga att ta eget ansvar över sin diabetes och sökte information på egen 

hand förutsatt att de hade kunskap om hur man söker klinisk information (Gregory et al., 

1999; Hörnsten et al., 2004; Koch et al., 1999; Naithani et al., 2006). Personer med diabetes 

typ II ansåg att det är de själva som har ett eget ansvar att ta reda på tillräckligt med 

information för att tillsammans med läkaren kunna hitta passande behandlingar (Hörnsten et 

al., 2004). 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av att leva med diabetes typ II. 

Resultatet blev följande fyra kategorier: Att förneka sjukdom och känna skuld och rädsla, Att 

dagligt liv förändras och begränsas, Att behöva stöd och information och Att lära sig leva med 

sjukdomen och uppskatta en god livsstil. Diskussionen utgår från resultatets olika kategorier 

och diskuteras ur olika perspektiv. 
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Resultatet i litteraturstudien visade att förneka sin sjukdom var en känsla som fanns bland 

personer som lever med diabetes typ II. De förnekade att de hade diabetes, ignorerade 

symtomen och struntade ibland i behandlingen.  I en studie av Garay-Sevilla, Malacara, 

Gutiérrez-Roa och Gonxález (1998) framkom det att personer med diabetes typ II förnekar sin 

diabetes oavsett om de hade komplikationer eller inte.  

 

Resultatet visade vidare att personer kände skuld över att de levt ohälsosamt och drabbats av 

diabetes. Delmar, Bøje, Dylmer, Forup, Jakobsen, Møller, Sønder och Pedersen, (2005) 

beskriver att känslor som skuld förekommer vid kroniska sjukdomar och att skuldkänslor ofta 

är relaterade till personens eget ansvar. Kroniska sjukdomar kräver ofta mycket av den 

drabbade personen vilket kan leda till känslor av skuld och hopplöshet inför sjukdomen. 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att personer med diabetes typ II kände rädsla inför 

sjukdomen och osäkerheten över vad som kommer att hända i framtiden. Rädsla fanns också 

för komplikationer men även för döden. En studie av Broström, Johansson, Strömberg, 

Albers, Mårtensson och Svanborg (2006) fanns upplevelser av rädsla hos personer med 

sömnapné. De kände rädsla över att dö under sömnen och för komplikationer relaterade till 

sjukdomen, samt även hopplöshet som beskrevs så jobbig att de bara ville dö.  Enligt Oxlad, 

Wade, Hallsworth och Koczwara (2007) led kvinnor med bröstcancer av rädsla för om 

cancern verkligen var borta, rädsla för framtiden och möjliga återfall.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att personer med diabetes typ II upplevde att livet 

förändrades och begränsades i samband med att de fick diabetes. De orkade inte göra saker 

som de brukat göra tidigare på grund av trötthet, oro och depression och vanliga 

vardagssysslor kändes ansträngande att utföra. De upplevde att de inte längre kunde göra 

något spontant och ville inte heller gå på bjudningar vilket ledde till känslor av isolering. 

Asbring (2001) beskriver liknande fynd där personer med kronisk sjukdom upplevde 

förändringar i det dagliga livet speciellt sociala förändringar i arbetet och i mötet med andra 

människor. Söderberg, Lundman och Norberg (1999) beskriver att personer med kronisk 

sjukdom upplevde att de inte längre kunde göra saker som de tidigare gjort. Samband som kan 

ses mellan vårt och andra studiers resultat är att rädsla och oro förekommer vid olika 

sjukdomstillstånd, även vid tillstånd som inte är kroniska. 

 

Resultatet visade att personer med diabetes typ II upplevde att sjukdomen tog upp en för stor 

del av livet och att de tvingats bli mer självfokuserade vilket ledde till känslor av förlust av 



20 
 

självständighet. I en studie av Thoolen, De Ridder, Bensing, Gorter och Rutten (2006) 

framkommer det hur personer med diabetes typ II mår psykiskt efter diagnos och behandling 

och man kunde se att majoriteten av personer upplevde någon komplikation som ex lägre 

självkänsla, depression och stress. Oftast var det kvinnor som drabbades hårdast.  

 

Resultatet i vår litteraturstudie visade att anpassningen för personer med diabetes typ II 

upplevdes svår och att plötsligt behöva ändra livsstilen var ansträngande. Sjukdomen 

upplevdes som något onormalt och en önskan fanns att få leva som en normal person. Enligt 

Lindsey (1995) får personer med kronisk sjukdom en god möjlighet att ändra sina 

levnadsvanor och lära sig och samtidigt växa som människa, däremot framkom det i en studie 

(Asbring, 2001) att personer tappar sin identitet när de drabbas av kronisk sjukdom. Vidare 

framkom det att sjukdomen gjorde det svårt att fortsätta leva det liv som de haft innan. 

Personerna med sjukdom upplevde att det var som och få nya liv. Personer med kronisk 

sjukdom beskrev att bli sjuk från att ha varit frisk resulterade i att gå från ett aktivt liv till ett 

mer passivt liv och ju mer aktiva de varit innan ju svårare var det att bli sjuk (Asbring, 2001). 

En slutsats som kan göras är att övergången mellan frisk och sjuk kan upplevas väldigt 

individuellt. En del är nöjda med att nytt levnadsmönster medan andra känner önskan att få 

leva som tidigare. 

 

I resultatet framkom att personer som lever med diabetes typ II hade ett stort behov av stöd 

och information för att kunna hantera sjukdomen och att sjukvårdens roll var essentiell för att 

kunna hantera sjukdomen i vardagen. Några personer upplevde att läkaren inte hade tid, inte 

tog dem på allvar eller såg deras lidande medan andra persobner hade en god relation med sin 

vårdgivare vilket skapade trygghet hos dem. Enligt Fox och Chesla (2006) påverkas patienter 

av relationen till sin vårdgivare. En god relation till sin vårdgivare hade en positiv påverkan 

hos patienterna och när läkaren hade hopp om bättre behandlingar påverkades deltagare själva 

positivt och samarbetet med läkare upplevde som positivt (Fox & Chesla, 2006).   

 

Resultatet i litteraturstudien visade även att personer med diabetes typ II hade svårt att berätta 

för andra om sin sjukdom, att de upplevde stigmatisering relaterat till sjukdomen och att de 

kände rädsla för att inte bli accepterade på sin arbetsplats.  Studier beskrev de sociala 

förändringar som drabbade personer med kronisk sjukdom. Personer hade svårt att orka arbeta 

och känslan av att inte längre vara behövd i arbetet och svårigheter i mötet med andra 

människor (Asbring, 2001; Söderberg et al., 1999; Dowsell et al., 2000).  I vår litteraturstudie 
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framkom det att efter sjukdomsdebuten blev personer mer begränsade i sitt sociala samspel. 

Dowswell et al. (2000) beskriver hur personer som drabbats av stroke har svårt att upprätta 

samma goda kontakter med vänner efter sjukdomsdebut. 

 

Brist på information och kunskap om sjukdomen framkom i resultatet. I en studie av Pooley, 

Gerrard, Hollis, Morton och Astbury (2001) beskrev vårdpersonal hur viktigt det är med 

information till patienter med diabetes typ II och att det är vårdpersonalens roll att styrka 

patientens ”empowerment” för att kunna hantera sjukdomen. Det beskrevs också att läkare 

ofta är dåliga lärare och att detta kan ha olika orsaker som tidsbrist och svårigheter med att 

förklara på ett enkelt sätt så att patienten förstår.   

 

I vårt resultat framkom det att personer upplevde att läkaren inte hade tid och var stressad. 

Pooley et al. (2001) beskriver personer att de förstår att vårdpersonal har ett stressigt 

tidschema. Ett pressat tidschema kunde relateras till att patienterna fick träffa vårdpersonalen 

mindre. Patienter beskrev att när vårdpersonalen väl kunde sitta ner var det viktigt att visa att 

det fanns tillräckligt med tid för dem.  

 

Stöd och information är oerhört viktigt vid alla sjukdomstillstånd för att patienten ska klara av 

sin vardag med sjukdomen. Detta visar vikten av att stärka patienter i deras sjukdom. 

Information, stöd och samtal från sjukvårdspersonal är oerhört viktiga faktorer i 

sjukdomsprocessen. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att förtroendet för vårdpersonalen förlorades om de 

upplevdes som osäkra samt vid bristande kontinuitet i vården. Personer med diabetes typ II 

beskrev också att de inte fick vara delaktiga i sin behandling och inte heller blev lyssnade på 

av läkaren vilket gjorde att de inte litade på denne. Enligt Kvåle och Bondevik (2008) är det 

viktigt att patienter känner sig delaktiga i sin behandling. Genom att bli sedd och respekterad 

som individ ökar patientens självkänsla. Studien visar även att information, delaktighet och 

samtal med vårdpersonal är ett steg i patientens empowerment process.  

 

Resultatet visade att relationen till andra förändrades för personer med diabetes typ II. Vissa 

upplevde att de inte fick stöd medan andra hade ett gott stöd i sina anhöriga. Även i andra 

studier (Söderberg, Strand, Haapala & Lundmans, 2003) finns beskrivet att relationen till 

anhöriga förändrades vid kronisk sjukdom. Det är även viktigt med stöd från familjen för att 
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den drabbade inte skulle känna sig ensam, få uppskattning och hjälp att förstå verkligheten 

(Hilding, Segesten & Fridlund, 1997). Trief et al. (2003) visade att personer som hade stöd 

från familj svarade bättre på behandlingar och accepterade sjukdomen bättre, men att behovet 

av stöd och hur personer upplevde stöd var individuellt.  

 

Trots saknaden av stöd för personer med diabetes typ II visade denna litteraturstudie att 

många upplevde motsatsen och hade en god relation till läkare och annan sjukvårdspersonal. 

Detta avspeglade sig i känslan av trygghet i behandlingen och ett förtroende för 

vårdpersonalen. Det ledde också till att personer med diabetes typ II kände eget ansvar för sin 

sjukdom och en delaktighet i sin behandling. I Sprague, Shultz och Branen (2006) fick 

personer med diabetes börja träna, gå på diet och kontinuerligt ta kontroller av sitt blodsocker. 

Närmare hälften av personer var nöjda med behandlingen. De personer som varit nöjda med 

insatt behandling hade lättare att hålla blodsockret normalt. I vår litteraturstudie framkom det 

att personer med diabetes typ II kände sig beslutsamma att leva hälsosamt och ta hand om sig 

själv för att kunna leva längre. 

 

I litteraturstudien framkom det att personer med diabetes typ II inte lät sig oroas, levde som 

vanligt och såg diabetes som något som man kan leva med. I en studie av Lindsey (1995) 

upplevde personer med kronisk sjukdom hälsa trots sjukdom. De faktorer som var viktiga för 

att upprätta god hälsa var relationer till andra, att de fått nya vänner i deras liv och att de 

kunde hjälpa andra människor i liknande situationer. Morris, McEwen, Baird, Pasvogel och 

Gallegos (2007) visade i sin studie att det blivit en signifikant positiv skillnad på psykosociala 

och hälsorelaterade problem samt en bättre sjukdoms insikt när hälsa upplevdes vid sjukdom. 

En slutsats av detta är att det finns personer som lever med sjukdom upplever hälsa.  

 

I resultatet framkom det att personer med diabetes typ II som levt ett aktivt liv hade lättare att 

uppskatta ett nytt liv med diabetes. Diabetes gav nya rutiner i livet och personer beskrev att de 

levt ett bra liv trots diabetes typ II och var tacksamma över att inte ha några större problem 

eller svårigheter med att hantera sjukdomen. Asbring (2001) beskriver att personer med 

kronisk sjukdom upplevde positiva saker i och med att de fick ett nytt liv efter sjukdom. Det 

var upplevelser som att få en djupare förståelse för sig själv, att lära sig ta hand om sina 

vänner som man inte hade hunnit med tidigare och att inte arbeta så hårt. I studien av Lindsey 

(1995) beskriver att personer med kronisk sjukdom hade lärt känna sig själv på ett djupare 

plan efter sjukdomsdebuten och att relationen till andra hade förändrats till det bättre.  
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Metoddiskussion 

 I denna litteraturstudie har kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats använts. 

Analysmaterialet utgörs av tolv vetenskapliga artiklar från olika länder. Detta är en fördel då 

vi kunnat ta del av upplevelser från människor i olika länder, samtidigt som det kan det vara 

en brist att inte ha mer material från liknande områden som kan styrka varandra. Holloway 

och Wheeler (2002, s.252-253) menar att överförbarheten ökar om vi kan föra över resultatet 

till personer i liknande situationer. Resultatet i vår litteraturstudie anser vi är överfört bart till 

andra människor som lever med diabetes typ II.  

 

Eftersom kvalitativ innehållsanalys beskriver kommunikationen mellan människor är denna 

metod lämpad inom omvårdnadsforskning (jfr Downe-Wamboldt, 1992). Genom att använda 

sig av kvalitativ innehållsanalys som forskningsmetod har vi fått fram resultat som beskriver 

personers subjektiva upplevelser ur ett inifrånperspektiv. En kvalitetsgranskning av 

analysmaterialet är genomförd enligt ett förenklat protokoll av Willman et al. (2006, s.156-

157) dock kan missbedömningar ha gjorts på grund av brist på erfarenhet och kunskap om 

kvalitets granskning.  

 

Analysen har beskrivits detaljerat så att det olika stegen kan följas av läsaren och denne kan 

gå tillbaka till originaltexten vilket stärker studiens validitet, trovärdigheten och noggrannhet. 

Att kunna beskriva i detalj hur man gått till väga ökar pålitligheten och bekräftelsebarheten 

enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 251-254). Trovärdigheten innebär att studien har 

undersökt det fenomen som ursprungligen var tänkt. Under analysens gång har vi varit 

textnära, låtit bli att tolka samt hela tiden gått tillbaka och bedömt materialet så att det svarar 

på vårt syfte enligt Burnard (1991) och Downe-Wamboldt (1992) Validering gjordes genom 

att textmassa som valts till analys jämfördes med primärdokumenten (Burnard, 1991). Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) stärks även trovärdigheten då citat används eftersom läsaren 

genom detta kan se hur forskaren har uppfattat materialet. 

 

En studies innehåll ska kunna diskuteras öppet och ärligt och ska kritiskt bedömas (Holloway 

& Wheeler, 2002, s.250-255). Detta innebär att andra forskare och handledare har granskat 

materialet under arbetets gång vilket ökar trovärdigheten ytterligare.  

I denna litteraturstudie ingår endast engelska artiklar som översatts till svenska. Trots 

noggrann översättning kan information ha gått förlorad, på grund av felaktig översättning. När 
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forskaren översätter information görs en viss egen tolkning detta leder till att vi skapar en 

större risk för att upplevelser misstolkas (Downe-Wamboldt, 1992).  

 

 

Slutsats 

Litteraturstudiens syfte var att få en bild av personers upplevelser som lever med diabetes typ 

II. För sjuksköterskan är det viktigt att kunna anpassa omvårdnaden efter personens egna 

behov samt få förståelse om olika reaktioner personer kan få vid diagnosen diabetes. Oavsett 

var sjuksköterskan arbetar kommer hon ständigt möta personer som lever med diabetes typ II. 

Vi anser därför att det är sjuksköterskans uppgift att kunna stötta personer som lever med 

diabetes. Viktiga faktorer är att personer som lider av diabetes typ II får tillräcklig kunskap 

och stöd i sin sjukdom. Att ha kunskap och förståelse är viktiga förutsättningar för att hantera 

och ändra sitt levnadssätt. Stöd är något som sjuksköterskan och annan vårdpersonal bör 

erbjuda dem. Sjuksköterskan ansvar är i första hand att bemöta personer med diabetes och 

dennes närstående, på ett sätt som ger personen bästa möjliga möjlighet till att klara 

förändringar i levnadssättet. Genom att lyssna till personers berättelser och se till deras behov 

kan sjuksköterskor stödja och hjälpa personer som lever med diabetes typ II och grunda 

omvårdnaden på bästa tänkbara sätt.  

 

I denna litteraturstudie framkom det dock i liten grad om hur personer med diabetes typ II 

upplevde att livsstilsförändringarna påverkade familjen och det stöd de fick från familjen. Den 

diabetesdrabbade genomgår stora livsstilsförändringar och att studera hur familj och 

närstående upplever situationen vore en intressant fråga för vidare forskning eftersom 

diabetessjukdomar är ett växande problem. I framtiden skulle även forskningen se över om 

sjuksköterskan har tillräcklig kunskap för att möta diabetessjuka på ett korrekt sätt och ge 

dem adekvat vård.  

 

Resultatet kan användas för fördjupning och kunskap när det handlar om personers 

upplevelser av att leva med diabetes typ II.  Detta för att möjliggöra en bättre omvårdnad där 

personer med diabetes typ II själv räknas in. Genom vår kunskap om hur personer med 

diabetes typ II kan uppleva sin situation ges tillåtelse att ställa frågor och söka svar och hjälp, 

utforma en egen väg och anpassning till ny livssituation för att kunna leva med sjukdom. 
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