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Abstrakt 

Diabetes typ 2 är ett växande folkhälsoproblem, det är en kronisk 
sjukdom med allvarliga följdsjukdomar. Syftet med denna 
litteraturstudie var att beskriva människors upplevelser av att leva med 
typ 2 diabetes. Studien baserades på åtta internationella vetenskapliga 
artiklar publicerade mellan 1999 till 2006. Artiklarna analyserades med 
en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i 
tre kategorier; Att livet med diabetes typ 2 innebär förlust, förnekelse 
och brist på kontroll, Att det är viktigt med ett gott bemötande och bra 
relationer och Att ha lärt sig leva med diabetes typ 2 leder till frihet och 
självbestämmande. I resultatet framkom att personer saknade livet innan 
sjukdomens inträde och de strävade efter att hantera situationen de 
befann sig i. Studien belyste vikten av information och kunskap om 
diabetessjukdomen. Genom ökad förståelse hur personer upplever sin 
situation kan sjuksköterskor erbjuda bättre omvårdnad, där personligt 
anpassat stöd och information utgör grunden.   
 

 
 
 
Nyckelord: Diabetes typ 2, upplevelse, osäkerhet, begränsningar, kunskap, kontroll. 
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Diabetes är en av vår tids snabbaste växande folksjukdomar. WHO (2003a) beskriver att 

diabetes typ 2 ökar globalt, speciellt i utvecklings länderna. I dag beräknas 150 miljoner 

människor leva med sjukdomen. Det förutspås att antalet kommer att dubbleras före 2025. 

Från att ha varit en sjukdom som drabbat endast medelålder och äldre människor, så återfinns 

nu sjukdomen i alla åldersgrupper. WHO (2003b) klassificerar Diabetes typ 1 och typ 2 och 

andra typer av sekundära diabetesformer. Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom. Typ 1 

diabetes innebär att kroppens egen insulinproduktion upphört och att personen som lever med 

denna form kräver insulinbehandling för att överleva. Typ 2 kännetecknas av en samverkan 

av en markant nedsatt känslighet samt svikt av insulinproduktion som leder till ett ökat 

glukosvärde i blodet. De flesta personer som lever med diabetes mellitus har typ 2. WHO 

(2003a) beskriver typ 2 diabetes som en kronisk sjukdom med många olika komplikationer i 

organ som hjärta, kärl och njurar samt sjukdomar som stroke. Vidare beskrivs typ 2 som ett 

resultat av interaktionen mellan genetiska och miljömässiga faktorer. Den största ökningen av 

sjukdomen sker i länder där kost och motionsvanorna har förändrats, vilket leder till övervikt 

och fetma.  

 

I dagens samhälle lever många människor med kronisk sjukdom. I Söderbergs och Lundmans 

studie (2001) beskrivs hur livet dramatiskt kan förändras när en person drabbas av en livslång 

sjukdom. Sjukdomen blir det som styr det vardagliga livet i stor utsträckning. Detta framställs 

som en fortgående process som inte alltid är synlig för omgivningen. Den fortgående 

processen från frisk till kronisk sjuk beskrivs i Söderberg och Lundman (2001) med 

begreppet transition. Transition kan vara knuten till en kroppslig förändring eller 

livsstilsförändring. Vidare beskrivs även att transition sker integrerat i hela personens 

livssituation. Då diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom så förmodas de personer som lever med 

denna sjukdom genomgå denna process. 

 

Diabetes är en sjukdom som inte syns utanpå men som för individen leder till stora 

förändringar i dennes livsföring (Thorne, Paterson & Russell, 2003). Vidare beskriver de att 

det krävs planering för att leva med kronisk sjukdom och organisering som även involverar 

omgivningen. Personen som lever med sjukdomen och dennes beslut om sin dagliga 

livsföring kommer att ha både en direkt och indirekt påverkan på sjukdomen. När en person 

lever med kronisk sjukdom så påverkas den närståendes liv och vardag eftersom kronisk 

sjukdom leder ofta till stora förändringar i vardagen. I Eriksson och Svedlunds (2006) studie 

beskriver kvinnor sina upplevelser av att dela livet med en partner som lever med kronisk 
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sjukdom. Det beskrivs hur sjukdomen uppfattas som en ovälkommen gäst som kräver ett stort 

engagemang och uppmärksamhet. Studien belyser hur kvinnorna strävar för att upprätthålla 

relationen och vardagen så normal som möjligt. Det framkommer hur dessa kvinnor känner 

sig ensamma trots att de lever med en partner, på grund av de begränsningar som sjukdom 

medfört. Livet är tvunget att planeras och omstruktureras utifrån sjukdomen, detta gör att 

framtid upplevs osäker även för den närstående men det finns samtidigt hopp om att 

sjukdomen inte ska vara styrande i livet och att relationen ska vara så normal som möjligt.  

 

Det centrala behandlingsmålet med diabetesvård är att människorna som lever med 

sjukdomen ska leva med så god livskvalitet som möjligt, genom att arbeta förebyggande för 

att minska risken för akuta och långsiktiga komplikationer. Detta görs främst genom 

utbildning i egenvård för att förse personen med instrument för att ta kontroll över sin 

livssituation och sin sjukdom (Socialstyrelsen, 1999). Lundman och Engström (1998) 

beskriver vikten av att ha en fungerande diabetesvård då diabetes typ 2 är en utbredd 

sjukdom. Vidare återges hur komplikationer av sjukdomen påverkar livskvalitén och orsakar 

lidande för dem som lever med diabetes typ 2. Att ha en god diabetesvård är av största vikt då 

sjukdomen innebär stora ekonomiska kostnader för samhället men den största belastningen 

blir för personen som lever med sjukdomen. Neville (2003) beskriver att upplevelser av 

osäkerhet förstärks om personen som lever med sjukdom känner att han eller hon inte får 

socialt stöd eller blir trodd vilket leder till ökade känslor av känslomässig stress.  

 

För personer som lever med typ 2 diabetes är det viktigt att vårdpersonal har kunskap och 

förståelse för vilka känslor och behov de har. Det är därför viktigt att vårdpersonal ser 

människan, litar på och tar till sig av dennes subjektiva upplevelser. För att vårdpersonal skall 

kunna ge optimalt stöd och vård krävs ökad förståelse vad det innebär att leva med typ 2 

diabetes. Då vi som blivande sjuksköterskor antas träffa många personer som lever med 

diabetes typ 2 ville vi få ökad förståelse för hur det är att leva med diabetes typ 2, för att på så 

vis kunna ge optimal omvårdnad och stöd till att öka personers egna resurser för att klara 

vardagen. Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelser att leva med typ 2 diabetes. 

 

Metod  

Denna C- uppsats byggde på åtta vetenskapliga studier. Datainsamlingen skedde via 

databaserna Medline, Cinahl, Academic search Elite, Cochrane och publicerade avhandlingar 

via Libris. Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara vetenskapligt granskade och att 

http://www.sos.se/FULLTEXT/9900-061/9900-061.htm#M�ls�ttning
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artiklarna skulle beskriva upplevelser av att leva med diabetes typ 2. Studierna skulle vara 

utförda med kvalitativ ansats. Artiklar från länder med kultur som skiljer sig starkt från den 

västerländska valdes bort. Därför gjordes en begränsning och författarna använde oss endast 

av västerländska personers upplevelser av sjukdomen. Alla studier som innefattade typ 1 

diabetes exkluderades. Sökord som författarna använde var: "Diabetes-Mellitus-Non-Insulin-

Dependent", type 2 diabetes, qualitative, experience, lived experience, education, support. 

Författarna började med att göra en bred sökning för att få en överblick om vad som fanns 

publicerat, allt eftersom smalnades sökningen av. Ganska tidigt i sökprocessen blev det 

uppenbart att få studier har publicerats i den västerländska kulturen med ett syfte att beskriva 

upplevelsen av att leva med typ 2 diabetes. Sökorden kombinerades på olika sätt för att få 

större möjlighet att hitta relevanta studier som svarade mot syftet. Oavsett vilken sökmotor 

och vilka kombinationer av sökord författarna använde återkom samma studier. Sökvägarna 

presenteras i bilaga 1. 

 
De valda artiklarna granskades senare utifrån Willman och Stoltz (2002), där ett protokoll för 

kvalitetsbedömning av kvalitativ forskning återfinns, se bilaga 2. Där beskrivs att syftet med 

studien ska tydligt framgå, urvalet ska vara välbeskrivet, en tydlig beskrivning av analys och 

metod ska finnas samt att studiens resultat ska svara mot syftet (s. 89). De funna studierna 

granskades och bedömdes. Sju av studierna ansågs vara av hög kvalité och en av medel 

kvalité, eftersom urvalet inte var tydligt beskrivet. Sammanlagt ingick åtta studier i den 

kvalitativa innehållsanalysen.  

 

Analys 

Eftersom att målet med analysen var att få ökad förståelse och kunskap om upplevelser hos 

personer med typ 2 diabetes och deras livsvärld valdes en kvalitativ ansats med ett 

inifrånperspektiv (Holloway & Wheeler, 2003, p. 10). Analysen av de utvalda artiklarna 

genomfördes med en metod för kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Att använda 

sig av en manifest metod innebär att hålla sig ”textnära” och beskriva tydliga och självklara 

element för att i största mån undvika tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004). 

Innehållsanalys gör att forskaren på ett objektivt, systematiskt och trovärdigt sätt kan beskriva 

ett fenomen (Downe-Wamboldt, 1992). I enlighet med Graneheim och Lundman (2004) 

lästes studierna ett flertal gånger för att få en känsla för vad som förmedlades. Sedan 

plockades textenheter ut som svarade mot syftet. De textenheter som plockades ut valdes med 

omsorg för att bibehålla det centrala i fenomenet. Vidare kondenserades textenheterna. Detta 
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beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) som ett sätt att korta ner textenheten med 

bevarad kärna. Efter kondensering kodades dessa för att få en klar överblick av materialet.  

Ett flertal kategoriseringssteg utfördes, där text med liknande innehåll sammanfördes. 

Kontroller utfördes fortlöpande under hela analysarbetet där kategorier jämfördes med 

ursprungsmaterialet. Detta görs enligt Downe- Wamboldt (1992) som en försäkran om att inte 

tolkningar gjorts. Slutligen formades tre kategorier.  

 

Tabell 1. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=8) 
Författare 
År 
Land 
 

Typ av 
studie 
 

Deltagare Metod 
Data 
Insamling 
Analysmetod 
 

Huvud 
Fynd 
 

Kvalitet 
(Hög, 
medium 
Låg) 

Hörnsten et al. 
(2005). 
Sverige 

Kvalitativ  44 deltagare 
varav 21 
kvinnor och 
23 män  

Narrativa 
intervjuer  
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Upplevelser i mötet 
med 
sjukvårdspersonal 
tolkades som 
antingen belåten eller 
missbelåten. 

Hög 

Hörnsten et al. 
(2004). 
Sverige 
 

Kvalitativ  44 deltagare 
varav 21 
kvinnor och 
23 män  

Narrativa 
intervjuer 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Beskrivning av 
viktiga aspekter att 
leva med diabetes typ 
2. Skillnader att få en 
diagnos och att ta den 
till sig.  

Hög 

Karas Montez 
& Karner. 
(2005). 
Amerika 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 8 deltagare 
varav 5 män 
och 3 kvinnor  

Semistrukturerade 
intervjuer, 
strategisk analys 
 

Oavsett bakgrund, 
kön, levd tid med 
sjukdom. Deltagarnas 
upplevelser angående 
kroppsuppfattning 
skiljde sig 
häpnadsväckande lite. 

Hög 

Koch et al. 
(1999).  
Australien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 
aktionsstudie  

6 kvinnor Upprepande 
intervjuer.  
Systematisk 
innehålls analys  
 

Det var stressfullt att 
leva med diabetes typ 
2. Deltagare upplevde 
sig leva med ständig 
oro över sjukdomen 
och de upplevde 
utanförskap och 
begränsningar mot 
omgivningen på 
grund av sin 
sjukdom.  
 
 

Hög 
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Tabell 1. (forts.) Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=8) 
Författare 

År 

 
 

Typ av 

studie 
 

Deltagare Metod 
Data 
Insamling 
Analysmetod 
 

Huvud 

Fynd 

 

Kvalitet 
(Hög, 

medium 

Låg) 

Koch et al. 
(2000). 
Australien 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 
aktionsstudie 

6 män Semistrukturerade 
gruppdiskussioner. 
Systematisk 
innehålls analys  
 

Deltagarna ansåg att 
diabetes inte var en 
sjukdom utan en del 
av livet vilket ledde 
till positiva 
livsstilsförändringar. 
 

Medel 

Nagelkerk et 
al. (2006). 
Amerika 

Kvalitativ 24 deltagare 
varav12 män 
och  
12 kvinnor 

Semistrukturerade 
gruppdiskussioner 
Innehållsanalys 
 

Två huvudfynd, 
Upplevda hinder, 
deltagare upplevde 
sig sakna kunskap om 
kost; och  
Effektiva strategier, 
som beskrevs utifrån 
deltagarnas 
upplevelser.  
 

Hög 

Rayman & 
Ellison. 
(2004). 
Amerika 

Kvalitativ 14 kvinnor Semistrukturerade 
intervjuer 
Grounded theory 
 

Upplevelser av att 
vara ensamma i 
sjukdomen och 
avsaknad av kunskap.  
Det beskrivs hur 
deltagare integrerar 
sjukdom i dagligt liv.  
 

Hög 

Vermiere et al. 
(2003). 
Belgien 
 

Kvalitativ 46 personer 
varav 25 
kvinnor och 
21 män 

Semistrukturerade 
gruppdiskussioner 
samt deltagande 
observation. 
Innehålls analys 
 

1. Kunskap om 
sjukdomen 
2. Information som 
getts av läkare 
3. relation mellan 
läkare och patient 
4. kroppskännedom 
5. ”följsamhet” i 
behandling 
 

Hög 
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Resultat 

Innehållsanalysen resulterade i tre kategorier. Resultatet redovisas med förklarande brödtexter 

och citat. 

 

Tabell 2. Översikt av resultat. Slutkategorier (n=3)  
 Kategorier  
Att livet med diabetes typ 2 innebär förlust, förnekelse och brist på kontroll 
 
Att det är viktigt med ett gott bemötande och bra relationer  
 
Att ha lärt sig leva med diabetes typ 2 leder till frihet och självbestämmande 
 
 

 

Att livet med diabetes typ 2 innebär förlust, förnekelse och brist på kontroll 
Att få diabetesdiagnosen var förödande eftersom att det innebar stora omställningar i det 

dagliga livet (Vermeire, Van Royen, Coenen, Wens & Denekens, 2003). När en person 

delgavs diagnosen diabetes typ 2 ställdes denne inför en stor ovisshet. I Kochs, Kraliks och 

Sonnacks (1999) studie ansåg kvinnor att diabetesdebuten innebar en livskris även om 

diagnosen mottogs på olika sätt. Vidare skildrades vikten av att få en diagnos, en bekräftelse 

på att det var nånting som var fel, men när sjukdomen och diagnosen uppdagades upplevdes 

en stor förtvivlan. I Hörnstens, Sandstöms och Lundmans (2004) studie beskrev deltagare att 

diagnosen betraktades som en mycket allvarlig händelse i livet där personer inte uppfattade 

sig kunna påverka sin situation utan kände hur livet bit för bit togs ifrån dem. 

 

The diagnosis upset me… floored me!  
(Koch et al., 1999, p.715) 

 

My personal view is that the doctor is sitting there with an axe, taking my life from 
me, and hacking until I am lying on my back, with no possibility of doing anything 
about it. (Hörnsten et al., 2004, p. 177) 

 

Att leva med diabetes ledde många gånger till rädslor eftersom personer upplevde sig inte ha 

kontroll över sitt liv och sin situation. Dessa känslor beskrevs i Kochs et al. (1999) studie där 

kvinnor uttryckte sig inte ha kontroll över sjukdomen, vilket ledde till rädslor som var 

förknippade med komplikationer och död. En av deltagarna ansåg att människor med diabetes 

var mer sårbara och utsatta och hade därför sämre känslomässig kontroll. I Nagelkerks, 

Reicks och Meengs (2006) studie framställdes hur deltagarna upplevde sig inte kunna 
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påverka sjukdomsutvecklingen, vilket också gav upphov till rädslor och frustration. En 

deltagare jämställde diabetes typ 2 med cancer då denne ansåg att de komplikationer som 

kunde uppstå var mycket allvarliga.  

 

It´s as bad as cancer as far as I am concerned… you are either going to lose your 
eyesight, your kidneys, it does all your organs… (complications) are horrible.  
(Nagelkerk et al., 2006, p. 154) 
 
 

Känsla av separationen mellan kropp och sjukdom framkom i Karas Montez och Karner 

(2005). Deltagarna upplevde sjukdomen som en främmande enhet som invaderat deras kropp. 

När deltagare i studien talade om sin sjukdom benämndes den som ett ”det” eller en sak. De 

såg inte sjukdomen som en del av dem själva. Diabetes var endast verklig genom ett 

glukosvärde.  

 

Everything´s okay other then you know the knowledge that you have this thing… 
(Karas Montez & Karner, 2005, p.1096) 

 

Att leva med typ 2 diabetes innebar en stor förlust av det tidigare livet och en längtan tillbaka 

till hur det var innan sjukdom. Raymans och Ellisons (2004) studie beskrev hur deltagarna 

sörjde livet innan sjukdom. Det framkom att kvinnor i studien upplevde sig annorlunda före 

sjukdomens inträde. Vissa grät när de beskrev känslor som framkallades av medvetenhet av 

att leva med sjukdomen. Vidare framkom svårigheter att implementera sjukdomen in i det 

dagliga livet. Det dagliga livet påverkades i stor utsträckning, eftersom egenvården tog 

mycket tid och energi. I Vermeires et al. (2003) studie upplevde deltagarna svårigheter att 

följa de strikta riktlinjerna i egenvård, eftersom det dagliga livet inte gav plats för sjukdom 

och den tidskrävande egenvården. I Raymans och Ellisons (2004) studie upplevde deltagarna 

livsstilsförändringarna som ett tvång och kände sig begränsade på grund av sin sjukdom. I 

Karas Montez och Karners (2005) studie uttrycktes längtan att återgå till livet som de levde 

innan sjukdom. Detta innebar bland annat att kunna vara spontan och att inte ha en strikt diet. 

Kochs et al. (1999) studie beskrev hur kvinnor tvingades planera och hur de upplevde sig 

styrda av sjukdomen. Tidigare gjordes vardagssysslor utan planering och reflektion, efter 

sjukdomsdebuten var kvinnorna tvungna att noggrant planera. 

 

…it`s [diabetes] going to change my lifestyle. Things I used to jump up and do, I 
can´t do anymore...(Rayman & Ellison, 2004, p.905) 
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I Raymans och Ellisons (2004) studie beskrevs hur kvinnor kände vanmakt i egenvård vilket 

generade i känslor av att det var något fel på dem. De återkommande känslorna av 

misslyckande gjorde att personer som lever med sjukdom började anklaga sig själva och 

missköta sin egenvård. De rättfärdigade sitt agerande med att hänvisa till sin negativa 

självbild. De ansåg att de inte var bättre. I Nagelkerks et al. (2006) studie skildrades hur svårt 

det var att leva upp till kraven i egenvård. En deltagare uttryckte att oavsett hur denne 

ansträngde sig blev resultatet aldrig gott nog. I Raymans och Ellisons (2004) studie beskrevs 

deltagarna att vara hälsosam innebar att inte ha diabetes eller att slippa de begränsningar 

egenvården medför. 

 
No matter how good, I was failure. 
(Nagelkerk et al., 2006, p. 154) 

 

Att leva med diabetes typ 2 innebar för vissa personer sjukdomsförnekelse. I Hörnstens et al. 

(2004) studie valde deltagare att inte få sin misstanke om sjukdom bekräftad. Det 

förknippades med en upplevelse av press att göra radikala förändringar i livet, som de inte 

ville göra, eftersom förändringarna upplevdes krävande. Det framställdes även i studien, att 

deltagare upplevde sjukdomen enkel och därför krävdes inga förändringar i livet. 

 

I say it clerarly, I have not changed anything at all. I go on as before, as type 2 
diabetes is a simple disease, and as long as I feel well, I don´t think that it is a bad 
decision. I mean, why should I look for problems when there aren´t any? 
(Hörnsten et al., 2004, p. 178) 
 

I Kochs et al. (1999) studie skildrades hur kvinnor valde att förneka sin diabetes typ 2 

emellanåt, för att sjukdomen inte skulle vara det som styrde vad, när och hur något skulle 

göras. I Karas Montez och Karners (2005) studie framkom att personer kunde förneka 

diabetes typ 2, eftersom de inte hade lust att förändra sitt liv och sitt beteende. 

Sjukdomsförnekelse tillät personer att fortsätta med en livsstil som kunde inverka negativt på 

hälsan och den egna självbilden. En deltagare i studien beskrev att förnekelse av sjukdomen 

var vanligt förekommande, eftersom alla ville framhålla sig som friska, ofelbara och starka. 

 

I mean all of us want to deny we´re in this situation, you know, we all want to be 
the superman on TBS everyday. (Karas Montez & Karner, 2005, p. 1100) 
 

Sjukdomen togs inte på allvar när en person inte uppfattade sig påverkad av sjukdomen eller 

kunde relatera till komplikationer hade de svårigheter att följa behandlingsordination och 
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egenvårdspåbud (Vermeire et al., 2003). När en person inte uppfattar sig som sjuk fanns inte 

heller någon ambition att göra förändringar i livet. I Karas Montez och Karners (2005) studie 

beskrev en deltagare hur diabetes typ 2 inte påverkade livet i någon större utsträckning. 

Denne skildrade även hur sjukdomen inte sågs som något allvarligt.  

 

I haven´t taken it that seriously…I don´t think I have to much of a problem. 
(Karas Montez & Karner, 2005, p. 1094) 

 

I Nagelkerks et al. (2006) studie beskrevs hur personer som levde med diabetes typ 2 

upplevde sig få bristfällig information och kunskap om kost och blodsocker. Trots 

konsultation med dietist upplevde personer sig ha fått för lite information och undervisning 

om hur de skulle hantera lågt blodsocker med hjälp av kost. Deltagarna uppfattade sig sakna 

kunskap om vad de kunde äta, men det största hindret i egenvård var implementering av 

kostplanen.  

 
I think that is the biggest problem that I have is not knowing what I can and can´t 
(eat). (Nagelkerk et al., 2006, p. 154) 

 

I Raymans och Ellisons (2004) studie beskrevs starka känslor som frustration och ilska som 

var relaterade till kost. Personer med diabetes typ 2 föraktade de begränsningar kosten 

medförde. De var tvungna att ändra och planera in i minsta detalj för varje måltid, att vara 

social och äta ute på restaurang upplevdes näst intill som en omöjlighet. De kände sig 

begränsade i sociala sammanhang, när det gällde mat, på grund av att de var tvungna äta på 

fasta tider samt följa den tänkta dieten. Detta ledde till att deltagare upplevde ett utanförskap. 

Detta utanförskap kunde även uppstå i familjens direkta närhet. Det beskrevs i Kochs, Kraliks 

och Taylors (2000) studie att avundsjuka kunde uppstå bland män när familjemedlemmar 

eller omgivningen åt sådana saker som inte lämpades för dem på grund av sjukdomen. Koch 

et al. (1999) och Karas Montez och Karner (2005) framställde i sina studier hur deltagare 

upplevde sig begränsade av den strikta dieten eftersom att de inte borde äta samma kost som 

de gjorde före de fick sin diagnos. Detta ledde till att deltagarna kände sig frihetsberövade. 

Det framställdes även att diskussioner om kost var ett stort ämne som inrymde många 

känslor.  

 

…I´ve given up my baked potato wich is just about my favorite thing… 
(Karas Montez & Karner, 2005, p.1094) 
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Kostförändringarna uppfattades ha en negativ inverkan på välbefinnandet. Kvinnor som levde 

med diabetes typ 2 upplevde humörsvängningar med depressiva inslag när de inte bemästrade 

riktlinjer för rekommenderad kost (Koch et al., 1999). I Karas Montez och Karners (2005) 

studie beskrevs att det var svårt att hålla sig till föreskriven kost. Stödet av familjen var 

viktigt för att klara en god kosthållning. I Kochs et al. (2000) studie beskrevs av en deltagare 

att kosten styrde livet, en annan deltagare uppfattade det som ett brott mot mänskligheten att 

inte kunna få välja sin egen mat. I denna studie upplevde dock de flesta män sig inte så 

påverkade av kostförändringarna. De uppfattade att sjukdomen var en större belastning för 

fruarna på grund av att de var ansvariga för tillagning av maten. I Hörnstens, Lundmans, Kihl 

Selstam och Sandström (2005) studie framställdes hur en deltagare ansåg att en strikt diet inte 

gick att förena med god livskvalité. Därför valde denne person att använda insulin som ett 

medel för att vara friare i valet av kost. Det var dock inte alla som upplevde att insulin hade 

en positiv inverkan på kosthållningen och livskvalitén. I Kochs et al. (1999) studie beskrev 

kvinnor hur insulinet blev styrande för när måltider skulle ske. Detta ledde till att maten och 

måltider blev något negativt.  

 

A strict diet is just not what I consider to be satisfying quality of life, and therefore 
I prefer to be on insulin. (Hörnsten et al., 2005, p. 612) 

 

I Kochs et al. (2000) studie beskrevs hur deltagarna medvetet valde kost utifrån sin sjukdom. 

Kosten var inte det som styrde livet. Vidare framställdes hur deltagarna avvek medvetet från 

den strikta dieten genom att dagarna före och efter avvikandet planera sin utsvävning. De njöt 

av vad de åt vid dessa tillfällen utan att känna skuld. Detta sätt att hantera sjukdomen ökade 

självförtroendet. Det skildrades även i studien att kostförändringarna hade haft en positiv 

inverkan på livsstilen med bland annat viktnedgång. I Kochs et al. (1999) studie beskrev 

kvinnor att när längtan till viss sorts mat blev för stor gjordes avsteg från den tänkta dieten.  

Avvikelserna gav upphov till känslor av skuld. En deltagare beskrev hur hon kände sig när 

hon åt någonting utanför den tänkta dieten. 

 

When you are naughty, you feel guilty…very stupid 
                  (Koch et al., 1999, p. 717) 
 

I Nagelkerks et al. (2006) studie beskrevs hjälplöshet och frustration av deltagarna när 

blodsockret inte var kontroll, trots att de följt riktlinjerna strikt. Blodsockerkontroller 

upplevdes som en överväldigande och tidskrävande uppgift. Det skildrades även hur 
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livslusten minskade och det uppstod oro när deltagarna inte upplevde sig bemästra sitt 

blodsocker. Oron hanterades genom att mäta blodsocker ofta (Karas Montez & Karner, 2005). 

Det uttrycktes en önskan om att få ökad förståelse om hur blodsockret påverkades av olika 

faktorer såsom mat, smärta och stress för att få ökad kontroll (Koch et al., 1999). 

 

Every time I test my blood, it´s a different number.  
(Koch et al., 1999, p. 716). 

 

I Karas Montez och Karners (2005) studie beskrevs att god hälsa var detsamma som ett bra 

blodsockervärde. Det var genom blodsockervärdet som sjukdomen uppfattades som reell. Det 

fanns en uppfattning om att ett kontrollerat blodsockervärde bidrog till minskad risk för 

komplikationer (Koch et al., 1999). Det fanns även en uppfattning om att när 

blodsockerkontroll uppnåddes innebar det ett långt liv samt en känsla av att ”allt var som 

vanligt” (Karas Montez & Karner, 2005). 

 

It´s as long as you can keep the sugar down…people have lived with it for a long 
time. (Karas Montez & Karner, 2005, p. 1096) 

 

Att det är viktigt med ett gott bemötande och bra relationer  
I Vermeires et al. (2003) studie framkom att deltagarnas erfarenheter av möten med 

vårdpersonal varierade. Personers åsikter förminskades av personal inom hälso- och sjukvård, 

då deras känslor och berättelser inte togs på allvar eller lades på minnet. Därför valde 

personer som levde med diabetes typ 2 att inte berätta för personal om de problem som de 

ställdes inför. 

 

I don´t tell my doctor about my diffuculties anymore, he keeps on forgetting what I 
told him. (Vermeire et al., 2003, p. 213) 
 

Egna åsikter och teorier uppskattades inte av vårdpersonal, de tog inte heller personer som 

levde med diabetes egna upplevelser av sjukdom på allvar. Deltagarna upplevde att konkreta 

bevis krävdes för att bli betrodda (Hörnsten et al., 2005). Vidare beskrevs känslor av att bli 

kränkt och betraktad som värdelös i mötet med sjukvårdspersonal där personer som lever med 

diabetes typ 2 upplevde att läkare behandlade en sjukdom och inte en hel människa. I 

Hörnstens et al., (2005) studie beskrevs att möten med läkare där kraven på egenvård ställts 

alltför högt eller där läkare försökte göra om personen upplevdes som dåliga möten. Vidare 
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skildrades hur läkare inte tog i beaktning att en person kunde ha svårigheter att adaptera 

förändringarna på grund av andra krämpor. I Vermeires et al. (2003) studie uttrycktes önskan 

om att läkare skulle ha förståelse och intresse för de dagliga problemen som uppstod. Vidare 

beskrevs hur hälso- och sjukvårdspersonal saknade förståelse för vilka svårigheter det innebar 

att leva med en kronisk sjukdom. 

 

The doctor doesn´t care about me, but he cares a lot about my disease… 
(Hörnsten et al., 2005, p. 613) 

 

The various doctors that I´ve met during these years have had a lot of complaints 
about my lifestyle and [the fact] that I do not exercise…I know that very well, but 
they are just talking about my diabetes and the blood sugar, and forget my back 
pain and dizziness. (Hörnsten et al., 2005, p. 612) 

 

Att leva med diabetes typ 2 innebar en önskan om kunskap och gott bemötande hos 

vårdpersonal. Tillit till sjukvårdspersonal och deras kunskaper upplevdes vara av stor vikt. 

Det framkom att sjukvårdpersonal, som uppvisade osäkerhet och saknade kompetens 

uppfattades som ett otillfredsställande möte, vilket ledde till minskat förtroende för vården. 

Det beskrevs även att det dåliga mötet speglades av ignorans och icke välkomnande vilket 

gjorde att personer upplevde sig ovänligt behandlade samt åsamkade lidande (Hörnsten et al., 

2005).  

 

They see me as a hypochondriac and don´t understand my suffering…Later she 
said, ”There are more people than you then you who need help”. 
(Hörnsten et al., 2005, p. 613) 

 

I Rayman och Ellison (2004) framkom att deltagarna inte hade förtroende för den lokala 

sjukvården, det förmedlades även en rädsla av att få akutbehandling. Vidare beskrevs 

tacksamhet över specialistvård och en vilja att tillmötesgå den. Erfarenheter av dåliga möten, 

där inte individuella behov tillgodosågs uppfattades som dåligt stöd. I Nagelkerks et al. 

(2006) studie beskrevs att sjukvårdspersonal tillhandahöll ett dåligt stöd då personer fick för 

lite kunskap om sjukdomen och vilka resurser som fanns att tillgå, till exempel stödgrupper.  

 

I Vermeires et al. (2003) studie upplevde personer som lever med diabetes typ 2 sig ha fått för 

lite information om sin sjukdom. De uttryckte önskan om att få veta mera. Den information 

som gavs var inte anpassad till personen. De upplevde den många gånger för svår att förstå.  
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They say it´s about sugar, but damn, I don´t even eat sugar… 
(Vermeire et al., 2003, p. 213) 
 

Den information som givits av sjukvårdspersonal uppfattades som motsägelsefull och 

ofullständig. Informationen stämde inte överens med den egna erfarenheten av att leva med 

diabetes (Koch et al., 1999). I Vermeires et al. (2003) studie beskrevs att sjukvårdspersonal 

gav olika direktiv och att det inte fanns klara riktlinjer i diabetesvård, vilket skapade 

förvirring. Att inte ha fått klara instruktioner samt dubbelbottnad information ledde till 

svårigheter att följa riktlinjerna i egenvården. I Hörnstens et al. (2005) studie beskrevs att när 

en person med diabetes typ 2 blev bekräftad av sjukvårdspersonal uppfattades det som ett gott 

möte, när denne blev sedd, respekterad och bemött med empati. Det goda mötet fanns också 

när sjukvårdspersonal visade respekt för deltagarnas erfarenheter av sjukdomen och visade 

medkänsla med det arbete som krävdes i egenvård. När personer som lever med diabetes typ 

2 blev tagna på allvar så ledde det till att det utvecklades förtroende och tacksamhet till 

personal. Kontinuitet med sjukvårdspersonal beskrevs stärkande. 

 

Several doctors and nurses explained to me what to do or what not to do on 
different occasions. It seems to me as if everyone has their own diabetes theory. 
(Vermeire et al., 2003, p. 213) 

 

I have had the same contact for many years, and it´s really nice to go for the 
check-ups. He has become more and more of a friend… 
(Hörnsten et al., 2005, p. 613) 

 

I Nagelkerks et al. (2006) studie framställdes hur bra stöd underlättade egenvården. När 

sjukvårdspersonal uppmuntrade till samarbete och positiv coachning uppskattades detta. 

Vidare skildrades att stödgrupper inverkade främjande på egenvård. När personer upplevde 

att de inte kunde hantera situationen kunde det vara i sin ordning att be om hjälp och stöd från 

omgivningen. Det framkom dock rädsla för att bli till en stor belastning för familjen (Karas 

Montez & Karner, 2005). Vidare framkom i studien att när blodsockret var hanterbart ledde 

det till känslor av att familjen belastades mindre. I Nagelkerks et al. (2006) studie beskrevs 

hur deltagarna uppskattade engagemang från stödpersoner som aktivt motiverade dem att ta 

hand om sig själv på bästa sätt. 

 

My wife has helped me stay on my diet… 
(Nagelkerk et al., 2006, p. 155) 
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Innan personer lärt sig leva med sjukdomen upplevdes av vissa humörväxlingar som kunde gå 

ut över familjerelationerna (Karas Montez & Karner, 2005). Det skildrades även i Rayman 

och Ellison (2004) hur relationerna förändrades på grund av sjukdomen. Vissa upplevde att 

relationerna blev stärkta medan andra uppfattade att sjukdomen påverkade relationer negativt. 

Familjemedlemmars bristande inblick i sjukdomen resulterade även i frustration och känslor 

av oförstående. I Kochs et al. (1999) studie beskrevs hur en deltagare uppfattade negativa 

relationsförändringar av att ständigt vara kontrollerad och övervakad av närstående. När 

deltagarna kände att de bemästrade sin sjukdom kände de sig inte begränsade i det sociala 

livet (Karas Montez & Karner, 2005).  

 

My sister invited me to eat and then cooked with sugar. Why doesn´t she just shoot 
me? (Rayman & Ellison, 2004, p. 907) 

 

I don´t think it [diabetes] affects relationships at all if it´s under control. 
(Karas Montez & Karner, 2005, p. 1098) 

 

I Kochs et al. (1999) studie skildrades hur en deltagare kände sig socialt isolerad då denne 

inte kunde gå ut och äta med vänner. En deltagare kände sig begränsad och kunde inte resa 

bort och hälsa på familj på grund av sin diabetes. Vissa valde bort sociala sammankomster, 

eftersom de var rädda för förändringar, men också på grund av att omgivningen gav personer 

skuldkänslor för att de levde med diabetes typ 2.  I Rayman och Ellisons (2004) studie 

beskrevs även rädslor för att inte bli accepterade på arbetsplatsen på grund av sjukdom. Vissa 

av deltagarna valde att inte berätta om sin sjukdom. Följden av detta blev att de inte kände sig 

bekväma, med att äta tillsammans med andra eller att ta sitt blodsocker med andra människor 

närvaro. Vidare framkom att deltagarna kände sig annorlunda än personer som inte levde med 

diabetes. De kände sig ensamma i sin sjukdom.  

 

You know some people get sick at the sight of blood. The only place I have to test 
is in the tiny lunch area. So I can´t do it [test] if anyone is in there.  
(Rayman & Ellison, 2004, p. 908) 

 

There´s still that stigma associated with diabetes that people just do not 
understand… makes you not want to let anybody know you have diabetes. 
(Rayman & Ellison, 2004, p. 905) 
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Att ha lärt sig leva med diabetes typ 2 leder till frihet och 

självbestämmande 
Män som levde med diabetes typ 2 motiverades till livsstilsförändringar på grund av 

diagnosen vilket beskrevs av Koch et al. (2000). I deras studie framkom att diabetes ansågs 

vara en av de bästa saker som inträffat i livet, eftersom sjukdomen gav en ökad insikt om 

hälsoproblem. Det blev en startpunkt i livet att göra förändringar i det dagliga livet som 

förbättrade hälsan. Sjukdomen hade förändrat deltagarna till det bättre. Personer i studien 

beskrev att de integrerat diabetes typ 2 i det dagliga livet. Detta gjorde att männen inte 

betraktade diabetes som en sjukdom utan snarare ett tillstånd att rätta livet efter. 

 

Diabetes isn´t an illness…it is just a condition that I had to alter my lifestyle for… 
(Koch et al., 2000, p. 250) 

 

I Nagelkerks et al. (2006) studie beskrevs att deltagarna blev stärkta genom information som 

var individuellt anpassad, vilket gav ökad förståelse och medvetenhet. I Karas Montez och 

Karners (2005) studie framkom att kunskap ledde till ökad kännedom och insikt om andras 

lidande i sjukdomen. Ökad kunskap om sjukdomen och ökad förståelse gav personer 

förutsättningar att vara mer flexibla i sin egenvård (Rayman & Ellison, 2004). I Kochs et al. 

(1999) studie upplevde kvinnors ett tvång att anpassa sig till den biomedicinska vården, trots 

dessa uppmaningar lyssnade deltagarna på sin egen kropp och intuition. I Kochs et al. (2000) 

studie var att hantera sjukdomen ett centralt ämne i sjukdomsupplevelsen. Hanteringen 

innefattade hur kost, fysisk aktivitet och viktreduktion påverkade blodsockret. Att bemästra 

sjukdomen innebar för de flesta deltagare att ha ett bra blodsockervärde. När deltagarna hade 

integrerat sjukdomen i det dagliga livet upplevdes det inte som att sjukdomen som styrde 

tillvaron. När självkännedomen förbättrades ökade friheten i det dagliga livet hos personer 

som lever med diabetes typ 2. 

 

You get to know your limitations and balance your life within it… 
(Koch et al., 2000, p. 252) 

 

Ett sätt att öka självkännedomen om den egna kroppen var att prova sig fram hur kroppen 

regerade på olika behandlingar (Vermeire et al., 2003). I Karas Montez och Karners (2005) 

studie beskrevs blodsockermätare som det bästa verktyget för att uppnå kontroll. Vidare 

framkom att deltagarna uppfattade sig själva som ytterst ansvariga för egenvården och den 

egna hälsan. 
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It took a long time to realize that if I was going to take care of my self, I was going 
to have to do it, nobody was going to do it for me… 
(Karas Montez & Karner, 2005, p. 1098) 

 

Egenvård betraktades som ett arbete som tog tid men var tvunget att göras, där även misstag 

var tillåtna. Arbetet i egenvård gjorde att personer upplevde sig mer självcentrerad efter 

sjukdomsinträdet. Genom att ha tagit till sig att sjukdomen skulle vara närvarande i återstoden 

av livet så gav inte diabetes upphov till negativa känslor, utan blev en del av livet. Efter att ha 

förlikat sig med att leva med diabetes upplevdes inte egenvården svår (Rayman & Ellison, 

2004). I Hörnstens et al. (2004) studie återgavs hur sjukdomen inte lett till några förändringar 

alls för en deltagare eftersom att denne alltid levt ett hälsosamt liv.  

 

I have always been healthy, and exercising and eating healthy is a normal 
behaviour for me, it´s not a burden at all. (Hörnsten et al., 2004, p. 178) 

 

I Hörnstens et al. (2004) studie beskrev en deltagare att diabetes betraktades som en naturlig 

del av åldrandet och livet. I Kochs et al. (2000) studie skildrades hur män genom acceptansen 

kopplade ihop diabetes med hälsa och välbefinnande. De upplevde sig lyckligare efter att de 

fått besked om diagnosen med diabetes och menade att sjukdomen hade haft en positiv 

inverkan på livet. Egna rutiner i egenvården var ett sätt att hantera sjukdomen, vilket skapade 

trygghet i det dagliga livet (Hörnsten et al., 2004). Vidare beskrevs att tidigare erfarenheter 

och attityder till livet i stort påverkade synen på framtiden och meningsfullheten i 

egenvården.  

 

… as long as there is life, there is also hope… 
(Hörnsten et al., 2004, p. 179) 
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Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelser av att leva med typ 

2 diabetes. Analysen resulterade i tre kategorier; Att livet med diabetes typ 2 innebär förlust, 

förnekelse och brist på kontroll, Att det är viktigt med ett gott bemötande och bra relationer 

och Att ha lärt sig leva med diabetes typ 2 leder till frihet och självbestämmande. 

 

I litteraturstudien framkom att typ 2 diabetesdiagnosen ledde till stora förändringar i det 

dagliga livet med bland annat minskad frihet och självständighet. Brist på kontroll och ett 

stort lidande var centrala fenomen som framkom i analysen. Då en människa livssituation 

förändras på grund av sjukdom krävs det mycket av denne för att kunna hantera den nya 

situationen. Livsstilsförändringarnas krav kan till en början kännas överväldigande för 

personer med diabetes. Liknande upplevelser beskrivs i Whittemore, Chase, Mandle och Roy 

(2002) där initialskeendet av diabetessjukdomen uppfattas som ett stort hälsoproblem. I 

studien skildras också rädsla och frustration inför livsstilsförändringarna som var tvungna att 

göras. När människor lever i början av en diagnostiserad långvarig sjukdom ställs de inför en 

förändring av den invanda livsstilen som varit trygg och kontrollerad och synen på framtiden 

blir osäker.  

 

I resultatet framkom att den förändrade situationen ledde till känslor av att inte känna igen sig 

själv och sin egen kropp. I en studie av Corbin (2003) beskrivs ett liknande fenomen. Där 

beskrivs hur den välkända kroppen blir en främmande kropp allteftersom det sker 

förändringar, framför allt när dessa sker snabbare än vad som kan hanteras. När personer inte 

förstår den snabba förändringen leder det till osäkerhet. Osäkerheten bottnar till stor del i 

kunskapsbrist, eftersom att sjukdomen upplevs ta över och bestämma hur livet ska se ut. I 

detta skede bör sjuksköterskor vara lyhörda för patienternas behov av att förstå vad som 

händer, svara på frågor och hänvisa till skriftlig information som stöd till vad som muntligt 

informerats. 

 

Vissa personer i denna studie som lever med typ 2 diabetes upplevde sig inte sjuka. De 

förnekade sjukdomen och dess komplikationer och symtom. Detta förmodas bero på att 

personer inte ville inse vidden av sjukdomen dels på grund av kunskapsbrist eller avsaknad 

styrka att genomföra förändringar. I Holmströms och Rosenqvists (2004) studie beskrivs hur 

personer som diagnostiserats med typ 2 diabetes inte uppfattar sig ha drabbats av en ”riktig 

sjukdom”. Typ 1 diabetes uppfattas av några deltagare i denna studie som den ”riktiga 
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diabetesen”. Vidare beskrivs, i likhet med denna studie, att det framförallt är brist på symtom 

som är hur allvarligt en person uppfattar typ 2 diabetes. Det är inte förrän personen har fått 

insikt och medvetenhet om sin situation som en förändring kan ske. I en studie av Hörnsten, 

Norberg och Lundman (2002) beskrivs att det krävs att personer upplever sig ha tillit till sin 

egen styrka, kapacitet och målmedvetenhet för att kunna göra en förändrad livssituation 

meningsfull. Om en person saknar styrka att ta till sig sjukdomen, verkar hon eller han 

förneka diagnosen och leva vidare som förut. Eftersom varje person och hans eller hennes 

upplevelse är unik är det inte överraskande att alla upplever sin situation på sitt eget sätt och 

hanterar den därefter. 

 

I resultatet av denna studie kom det fram att personer blev begränsade på grund av 

sjukdomen. De upplevde ett frihetsberövande och utanförskap som till stor del berodde på 

kunskapsbrist om kost och hur kroppen påverkades av sjukdomen. Kostrelaterade faktorer 

gav också upphov till ojämnheter i humöret. Det framkom av resultatet av denna studie att 

kvinnor upplevde kostförändringarna mer begränsande än män. Männen blev inte påverkade 

av kostförändringarna på samma sätt som kvinnor. Detta skulle kunna förklaras med att 

kvinnor fortfarande är de som i stor utsträckning har ansvar för kost medan männen inte hade 

samma ansvar för kost och tillagning. Liknande resultat framkommer i en studie av Gallant 

(2003) där en sammanställning av studier gjorts om hur det är att leva med kroniska 

sjukdomar så som till exempel diabetes och astma. I resultatet av Gallants (2003) studie visas 

bland annat hur könsrelaterade faktorer kan påverka hur en person upplever förändringar. Det 

beskrivs i denna studie hur män upplevde kost som en relativt enkel förändring, detta bottnar 

främst i att de inte behöver genomföra förändringen på egen hand eftersom deras makor är de 

som tillagar maten.  

 

I resultatet av vår studie beskrevs hur blodsockerkontroll gav upphov till många känslor, 

personer som lever med diabetes typ 2 strävade efter att förstå hur blodsockret påverkades av 

kost och livet i stort. Genom att mäta blodsockret och få ett värde gjordes sjukdomen verklig. 

I Gregorys (2005) studie som beskriver personer med kroniska sjukdomar som hjärtsjukdom 

hur kost påverkar deras vardag. Vissa personer i studien uppfattar kost som ett hinder och en 

begränsning i vardagen. Det beskrivs hur personer är rädda för att människor runt om kring 

dem inte ska uppfatta dem som normala. Vidare i studien beskrivs hur kostförändringarna tar 

tid innan det blir en naturlig del av vardagen. Att leva med kronisk sjukdom innebär att 

personer måste lära sig hantera olika situationer. I Kraliks, Kochs, Prices och Howards (2004) 
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studie beskrivs hur personer som lever med artrit uppfattar det viktigt att få insikt om sin nya 

självbild. Genom att göra detta kan personer ta till sig sjukdomen och låta den bli en naturlig 

del av livet. Om personer tar till sig kunskap och får olika förståelse för saker de ställs inför 

beror i stor utsträckning på personliga egenskaper. De personer som lever med diabetes typ 2 

som saknar förmåga att kontrollera sin kost och blodsocker måste få hjälp och stöd från 

sjuksköterskor till att utveckla sina förmågor och sin självkänsla.  

 

I resultatet av denna studie framkom att det var viktigt att bli sedd och bekräftad och att det 

inte ställdes alltför höga krav på personer med typ 2 diabetes. Ett gott möte med 

sjukvårdspersonal stärkte personer som lever med diabetes typ 2. Att inte bli sedd och 

bekräftad som människa beskriver Eriksson (1994) som vårdlidande som kan upplevas genom 

att sjukvårdspersonal beter sig på ett sätt som i interaktionen inte bekräftar personer. När en 

kränkning sker inom hälso- och sjukvården kan det betraktas som ett vårdlidande. Vidare 

beskrivs hur frånvaro av reflektion och bristande kunskap hos vårdpersonal många gånger 

omedvetet leder till vårdlidande. Författaren påpekar att vårdlidande kan minskas genom att 

öka vårdpersonalens kunskap om den goda och kärleksfulla vården (s. 87, 98).  

 

I resultatet av denna studie framkom att det goda mötet med sjukvårdspersonal upplevdes när 

personer som lever med diabetes typ 2 kände att sjukvårdspersonal var engagerad och visade 

medkänsla. Liknande upplevelser av det goda mötet belyses i en studie av Attree (2001). I 

den studien framställs den goda vården vara personligt anpassad efter behov, där beskrivs 

även vikten av en god relation med en öppen kommunikation mellan de involverade parterna. 

 

Det framkom också i resultatet av denna studie att stödet från familj, sjukvårdspersonal och 

vänner var viktigt, samtidigt fanns en rädsla att vara en belastning. Det framkom även att 

sjukdomen kunde leda till isolering och ensamhet och rädsla för att bli betraktad som 

annorlunda. I en studie av Gallant (2003) beskrivs att människor som lever med kroniska 

sjukdomar kan förbättra sin egenvård med hjälp av stöd från omgivningen. Det framkom i 

denna studie att sjukdomar som kräver förändringar med hjälp av kost och motion så var 

följsamheten i egenvård bättre om de fick stort stöd och uppmuntran. Även i Öhman, 

Söderberg och Lundman (2003) beskrivs det hur personer med kroniska sjukdomar upplevde 

sig beroende av släktingar eller närstående. Vidare beskrivs i deras studie hur personer med 

kroniska sjukdomar kände sig ensamma och annorlunda på grund av sin sjukdom, vilket även 

framkom i vårt resultat. Det sociala utanförskapet som personer med diabetes kan uppleva 
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beror troligtvis på sjukdomens ständiga närvaro och begränsning av flexibla måltider samt 

omgivningens begränsade kunskap om sjukdomen. 

 

I resultatet av denna studie kom det även fram att det var viktigt att få information, kunskap 

samt utveckla strategier för att på så sätt få kontroll över sjukdomen. Det framkom även att 

sjukdomen sporrade personer till goda livsstilsförändringar. Diabetes typ 2 sågs även som 

något naturligt. När personer kände att de kunde bemästra sjukdomen och inte upplevde 

diabetes typ 2 som ett hinder sågs sjukdom som en naturlig del av livet. Detta beskrivs även i 

en studie av Ellison och Rayman (1998). De beskriver hur personer med typ 2 diabetes 

genomgår en transitionsprocess som innefattar tre olika faser. När personer har nått den tredje 

och sista fasen har de integrerat sjukdomen i sitt liv. Därmed kan personer som lever med typ 

2 diabetes känna att de har kontroll och att de kan lita på sin kropp och dess signaler. Det 

beskrivs även att när den tredje fasen uppnåtts uppfattas inte diabetes som ett hinder utan som 

en del av dem. Genom denna acceptans och insikt kan personer uppleva hälsa trots sjukdom. 

Vidare beskrivs transition som en icke linjär process utan ett komplext förlopp som kan 

variera åtskilligt över tid, beroende på person. Resultatet i denna studie beskriver den process 

som människor med diabetes genomgår, från initialskedet av sjukdom tills personer integrerat 

sjukdom i dagligt liv och acceptans uppnåtts. Sjuksköterskor bör stödja personer som lever 

med diabetes typ 2 i att uppnå stadium tre i denna transitionsprocess. 

 

Materialet i denna studie utfördes med kvalitativ ansats. Den kvalitativa forskningen 

fokuserar på att förstå fenomen samt att få en helhetsbild av det som studeras, detta kräver att 

forskaren är engagerad i det som ska undersökas (Polit & Hungler, 1999, pp. 239-240). Detta 

arbete är analyserats med manifest ansats och tolkning av texten har undvikits genom att hela 

tiden varit textnära, enligt Graneheim och Lundman (2004). Tillförlitligheten i detta arbete 

har stärkts genom att allt material först lästes igenom av båda författarna var för sig för att 

sedan gå igenom det tillsammans. Författarna har under hela arbetes gång deltagit i 

seminarium för att få nya infallsvinklar på arbetet. Under arbetets framväxt har resultatet hela 

tiden jämförts mot syfte och originaltext för att inte tappa bort innebörd i texten.  

 

Vid en litteraturstudie är det viktigt att kunna redovisa stegen tillbaka och varifrån materialet 

kommer för att öka trovärdigheten (Holloway & Wheeler, 2003, p. 32). Analysmetoden i 

detta arbete är väl beskriven, vilket gör den lätt att följa. En av svagheterna i detta arbete kan 

vara att ursprungsmaterialet är översatt från engelska till svenska. Trots noggrann 
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översättning kan information och nyanser ha gått förlorad. De artiklar som ingick i analysen 

har granskats kritiskt utifrån Willman och Stoltz (2002, s. 122). Dock kan missbedömningar 

gjorts då författarna är noviser inom området. Detta försökte dock undvikas genom att först 

granska artiklarna var för sig och sedan diskutera granskningen gemensamt. Trovärdigheten i 

resultatet har stärks genom att forskarna använde sig av citat som styrkte brödtexterna. Enligt 

Holloway & Wheeler (2003) stärks trovärdigheten då citat används läsaren kan genom detta 

se hur forskaren uppfattat materialet (p. 274). Det bör påpekas att i en studie som ingår i 

analysen återfanns enbart manliga deltagare samt att två studier enbart hade kvinnliga 

deltagare. Detta är en begränsad studie och det är möjligt att inte alla upplevelser av att leva 

med diabetes typ 2 har fångats vilket kunde ha blivit rikare på nyanser med fler inkluderade 

studier. Det kan därför finnas ett intresse för fortsatta studier i detta ämne. 

 

Slutsatser 

Diabetes typ 2 är ett växande hälsoproblem och det är viktigt att hälso– och sjukvårdpersonal 

får ökad kunskap om sjukdomen. Genom preventivt arbete kan sjuksköterskan minska 

utvecklingen av sjukdomen samt minska antalet insjuknande individer. Då diabetes typ 2 går 

att förebygga har sjuksköterskan en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet världen över 

(Hjelm, Mufunda, Nambozi & Kemp, 2003). De personer som lever med diabetes typ 2 

många gånger upplever sig få otillräcklig information och kunskap om sin sjukdom. Genom 

kunskap och information kan personer som lever med typ 2 diabetes ta kontroll över 

sjukdomen. Vetskapen om detta understryker vikten av att möta personer och ge information 

efter dennes förutsättningar. Det är viktigt att försöka anpassa informationen efter personers 

behov och ta reda på var kunskapsbristerna ligger. Vi som blivande sjuksköterskor måste 

förvissa oss om att den information som givits verkligen har förståtts. Sjuksköterskor bör 

sträva efter att ge tillräcklig information och undervisning, för att personer med diabetes själv 

ska kunna ta informerade beslut angående sin framtid. Det är viktigt att personal har en 

helhetssyn och insikt om att varje person som lever med diabetes är unik samt uppfattar 

sjukdomen på ett subjektivt sätt. För att främja ett optimalt samarbete förutsätts att personen 

med sjukdom och sjuksköterskan strävar efter samma mål. Medvetenhet om varandras 

målsättningar och förväntningar ökar förutsättningarna för ett gott samarbete och en ökad 

möjlighet för individen att få kontroll över sin situation. 
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      Bilaga 1

Syftet med sökning.  Finna studier som beskrev upplevelsen av att leva med typ 2 diabetes 

Litteratursökning 
cinahl 2006 09 08 

Söknr. *) Söktermer Antal 
Träffar 

Använda 
artiklar 

1 FT Type 2 diabetes 5335 0 

2 FT experience 62801 0 

3 FT qualitative 32953 0 

4 FT Type 2 diabetes + experience + qualitative 131 3 

CINHAL  2006 09 08 
 
Söknr. *) Söktermer Antal 

träffar 
Använda 
artiklar 

1 TSH Type 2 diabetes 5242 0 

2 FT experience 62801 0 

3 FT qualitative 32953 0 

4 TSH, FT Type 2 diabetes + experience + qualitative 61 1 

pubmedl 2006 09 08 

Söknr *) Söktermer Antal 
träffar 

Använda 
artiklar 

1 MSH Type 2 diabetes 40318 0 

2 FT  experience 264564 0 

3 MSH Quality of life 54708 0 

3 MSH, FT Type 2 diabetes +  experience + Quality of life 19 1 

4 FT    

pubmed 2006 09 08 

Söknr *) Söktermer Antal 
träffar 

Använda 
artiklar 

1 MSH Type 2 diabetes 40318 0 

2 FT qualitative 60597 0 

3 FT support 4286731 0 

4 MSH, FT Type 2 diabetes + qualitative + support 123 1 

CINHAL  2006 09 08 
 
Söknr. *) Söktermer Antal 

träffar 
Använda 
artiklar 

1 TSH Type 2 diabetes 5499  

2 FT experience 64580  

3 FT support 83332  

4 FT education 194811  

5 TSH, FT Type 2 diabetes + experience+ support+ education 52 1 
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*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, TSH – thesarustermer i databasen CINAHL, FT – 

fritext sökning. 

 
 
Vi sökte också på libris efter publicerade avhandlingar och fann Åsa Hörnstens avhandling. 

”Experiences of diabetes care- Patients' and nurses' perspectives.”  

Där fann vi en studie som var relevant för vårt syfte. 
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Granskningsprotokoll    Bilaga 2 

Protokoll kvalitativ studie 

 
 
1. Typ av studie 
 
………………………………………………………………… 
 
2. Är resultaten i denna studie tillförlitliga? 

 
• Finns en tydlig avgränsning, problemformulering  och syfte? 

 
• Är urvalet av deltagare tydligt beskrivet? 

Inkluderade 
                        Exkluderade 
 

• Är kontext / sammanhang för studien tydligt beskrivet? 
 

• Är metoden tydligt beskriven? 
 

Datainsamling 
  Analys 

 
 
3. Etiskt resonemang 
    Finns ett etiskt resonemang beskrivet? 

 
4. Vad visar studien för resultat? 
 
        Är resultaten logiskt, begripligt och kommunicerbart beskrivna? 
 
 
Kvalitetsbetyg 
 
Gradera kvalitén      
 
                                            Hög               Medel           Låg 
 
Kommentar: 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
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