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Abstrakt 
Kronisk sjukdom medför begränsningar och inskränkningar på individens 

livssituation. Diabetes typ 2 är en kronisk systemsjukdom med varierande 

komplikationer, sjukdomen är ett växande problem globalt. Kunskaper om 

hur patienten upplever diabetes typ 2 är viktig för patienten, vårdpersonal 

och anhöriga. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vuxna 

personers upplevelse av att leva med diabetes typ 2. En systematisk 

litteratursökning av vetenskaplig studier genomfördes, vilket resulterade i 

femton studier som svarade på syftet. Dessa studier analyserades med en 

kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Analysen 

resulterade i sex kategorier: Omställning att få diagnosen, Kategorien 

handlade om att diagnosen innebar en stor omställning i livet, vilken kunde 

ses som negativ och positiv. Kategorin att få information och stöd handlade 

om hur stöd och information upplevdes. Kategorin att uppleva vardagen 

som uttröttande handlade om hur diabetes påverkade personen vardag med 

trötthet och diabeteskomplikationer. Kategorin har inverkan på sociala 

relationer handlade om hur diabetikern sociala liv inskränktes på grund av 

sjukdomen, och hur samspelet med anhöriga såg ut. Kategorin 

begränsningar i egenvården handlar om hur ekonomi och kostomställningen 

försvårade egenvården för diabetikerna.  Kategorin Att dra lärdomar och 

acceptera sin situation handlade om hur studiernas deltagare lärde sig leva 

med sjukdomen och acceptera sjukdomen. Resultatet har diskuterats utifrån 

begreppen personcentrerad vård, self-efficacy och empowerment. Om 

vårdpersonal arbetar efter dessa begrepp kan personernas egenvård stärkas 

genom att hänsyn tas till individuella styrkor, svagheter och förutsättningar 

och gemensamma beslut. En slutsats var att personer med diabetes typ 2 

behöver få adekvat information, acceptera sin situation och ta ett personligt 

ansvar för egenvården  

 

Nyckelord: diabetes typ-2, upplsevelse, litteraturstudie kvalitativ 

innehållsanalys, egenvård, personcentrerad vård, empowerment, self-

efficacy 

  



Kronisk sjukdom är ofta en källa till hot, förluster och inskränkningar i det vardagliga livet. 

Det kan väcka en rad olika negativa känslor, bland annat ilska, depression och ångest 

(Andenaes, Kalfoss & Wahl, 2006).  En människa med sjukdom är sårbar och ställs öga mot 

öga med de inre känslorna av sårbarhet och sitt beroende av kroppsfunktioner, känslor av 

minskad kapacitet och begränsningar är verklig. Kronisk sjukdom är ofta långvarig, 

permanent och progressiv. Att leva med kronisk sjukdom förändrar livet för människor med 

sjukdomen. Förändringarna kan medföra smärta, kroppsförändringar, förändrad livsstil, och 

oförmåga att bemästra förväntade sociala roller, samt minskad social kontakt och social 

isolering. Människor med kronisk sjukdom upplever social isolation och ensamhet, 

depression, minskad aktivitet, och känsla av att vara till börda (Öhman, Söderberg, & 

Lundman, 2003). 

 

Diabetes typ 2 är en typ av kronisk multisystemsjukdom med en metabolisk störning som 

kännetecknas av hyperglykemi och förändrad lipidmetabolism. Sjukdomen orsakas av β-

cellernas förmåga att utsöndra tillräckligt insulin som svar mot varierande grader av 

överätning ,inaktivitet, övervikt eller fetma och insulinresistens. Sjukdomen kan leda till 

allvarliga komplikationer på bland annat perifera nerver, hjärt- och kärlsystemet, ögon och 

njurar (Arnett et al., 2016; Nolan, Damm & Prentki, 2011). Diabetes typ 2 har skapat stora 

ekonomiska och hälsorelaterade bördor på människor (Flegal, Caroll, Kit & Ogden, 2012). De 

senaste 20 åren har diabetes typ 2 ökat dramatiskt i många delar av världen och har växt till ett 

världsomfattande hälsoproblem. År 2013 var 382 miljoner människor i världen 

diagnostiserade med diabetes. Det innebär att det globalt sett finns en prevalens på 9 % 

(WHO, 2014). Antalet diabetesfall uppskattas öka i omfång de kommande åren till över 500 

miljoner år 2030 (Shaw, Sicree & Zimmet, 2010). Orsakerna till ökningen av diabetes typ 2 

anses vara övervikt och spridningen av västerländskt livsstil, vilket innebär hög energi intag 

med nedsatt fysiskt aktivitet (Inzucchi et al., 2012; Nolan, Damm & Prentki, 2011). 

 

Att sköta diabetessjukdom kräver engagemang under dygnets alla timmar. Det största ansvaret 

anses ligga på patienten själv (Dietrich, 1996). Eftersom diabetes typ 2 har hög mortalitet är 

det viktigt att hantera sjukdomen så att man hindrar komplikationer. De senaste riktlinjerna 

poängterar vikten av ett övergripande tillvägagångssätt i behandlingen av typ 2-diabetes. 

Teamsamverkan i vården är nödvändigt för att patienten själv ska ta kontroll över sin vård och 

därför är sjuksköterskor centrala i vården vad gäller bedömning av fysisk hälsa, psykosociala 



frågor, målsättning, genomförandet och samordningen av handlingsplaner (Funnell, Brown, 

Childs, Haas, Hosey & Jensen, 2011; Garber et al., 2008).  

 

För att patienten självständigt ska kunna sköta sin diabetessjukdom kräver patienten kunskap, 

motivation och självförtroende och skicklighet. Sjuksköterskan är en nyckelspelare i dagens 

hälsovårdssystem, de kan erbjuda vägledning, uppmuntran och svara på frågor om 

behandlingen. Diabetes är bara en aspekt av patientens liv, vid övervägande om sätt att 

förbättra behandling upplevelsen är det viktigt med ett brett perspektiv, Patientens jobb, 

familjeliv och relationer är viktiga punkter att ta i beaktning eftersom dessa påverkar synen 

och attityden på behandlingen.  Patientens prioritering kan skilja sig mycket från 

vårdgivarens. Det är dock viktigt att förstå patientens perspektiv för att möta deras behov. 

Behandlingen blir sällan effektiv om inte patienten är involverad och jobbar mot samma mål. 

En lyckad behandling förutsätter att vårdgivaren har en klar bild över patientens mål och 

potentiella barriärer som hindrar denne från att nå målet (Bartol, 2012). 

 

Patientcentrerad vård är ett lovande förhållningsätt som kan användas i typ 2 diabetes vård 

och särskilt i stödet kring själva hanteringen (Boström, Isaksson, Lundman, Lehuluante & 

Hörnsten, 2014). Personcentrerad vård har visat sig öka samarbetet mellan patient och 

vårdgivare avseende behandlingsplaner, ökad hälsa och ökad patienttillfredsställelse. En 

personcentrerad vård sätter människans syn på sitt liv och sin situation och sjukdom 

ovillkorligt i centrum. Patientens berättelse utgör den sjukes personliga redogörelse av sin 

sjukdom och sina symptom och hur de påverkar dennes liv. Det fångar personens lidande i en 

vardaglig kontext. Berättelsen är startpunkten för personcentrerad vård och ligger till grund 

för en partnerskapsmässig vård. Inbjudan att få berätta sänder ett meddelande att människans 

upplevelser, känslor, värderingar och preferenser är viktiga överväganden. Fokus flyttas från 

sjukdomen till människan och dess behov och resurser. Patientberättelsen blir en central 

terapeutisk akt. Det är även viktigt att jobba på partnerskapet, delat beslutfattande samt delade 

erfarenheter och att lära från varandra. En gemensam förståelse för sjukdomsupplevelsen ger 

goda förutsättningar för att planera vård och behandling tillsammans med patienten, utifrån 

dennes behov (Ekman et al., 2011). Det är nödvändigt att arbeta efter ett individuellt anpassat 

arbetssätt och personcentrerad diabetesvård. Vårdgivare, oavsett var de arbetar, kommer att ha 

kontakt med personer med diabetes typ 2. 

 



Hälso- och sjukvårdspersonal har en nyckelroll i att etablera och optimera personcentrering, 

utbilda och utöka de nödvändiga individuella färdigheterna som varje individ behöver för att 

framgångsrikt och självständigt kunna hantera den livslånga sjukdomen som diabetes utgör. 

Att optimera sin yrkesutövning innebär att arbeta efter uppdaterade metoder, att främja 

patientens egenvård samt att arbeta mot ett personcentrerat beslutsfattande i vården kring 

diabetes typ 2 (Phillips, 2016). För att kunna ge en god vård är det viktigt att vara medveten 

och förstå det lidande som diabetes mellitus typ 2 kan innebära för den enskilda individen. Det 

är av vikt att vara uppdaterad om sjukdomen och patientgruppen, att ge förutsättningar så 

patienten ska kunna ta ansvar över sin sjukdom och behandling och leva självständigt. I en 

patientcentrerad vård är det av vikt att lyssna på individens egna erfarenheter och berättelse av 

att leva med diabetes typ 2. 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vuxna personers upplevelse av att leva med 

diabetes typ 2. 

 

Metod 

Litteraturstudien genomfördes enligt en kvalitativ metod. Syftet i kvalitativ forskning är att 

avspegla människors upplevelser och erfarenheter av sin situation. Inifrånperspektivet är 

centralt i kvalitativ forskning (Holloway & Wheeler, 2010, s. 10-11). 

 

Litteratursökning 

En pilotsökning genomfördes i databaserna Pubmed och Cinahl för att säkerställa ett 

tillräckligt vetenskapligt underlag inom ämnet. Cinahl och Pubmed anses vara utmärkta 

databaser för att identifiera studier inom omvårdnad, hälso- och sjukvård (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011, s. 84). Efter pilotsökningen ansågs det vetenskapliga underlaget vara 

tillräckligt. En sökning genomfördes i Svenska Mesh i syfte att identifiera mesh-termer, 

medical subject headings, vilka senare användes i databassökningen (jfr. Willman et al., 2011, 

s. 70-74).  

 

Sökningen innehöll sökord som var associerade med syftet. De sökord som användes för 

litteratursökningen i Cinahl var: Diabetes typ 2 med underkategorin psychosocial factors. 

Sökordet kombinerades med följande : life experiences, quality of life och narratives. I 

databasen Pubmed användes dessa sökord: Diabetes mellitus type 2  med underkategorin 



psycological, Sökorden kombinerades med : narration, self concept och illness behavior. 

Standardterminologi är att föredra då de utgör godkända vetenskapliga termer (Backman, 

2012, s. 169-170). Nyckelord från de artiklar som identifierades i Cinahl sökningen användes 

för att hitta passande standardterminologi som var kompatibel med Pubmed. De sökord som 

användes i Cinahl (se tabell 1) var inte kompatibla med Pubmeds standardterminologi. I 

Cinahl benämns standardterminologi för Cinahl heading, i pubmed kallas de MESH-termer. 

Sökorden kombinerades med hjälp av booleska sökoperatorerna OR och AND i syfte att 

begränsa och bredda sökningen (jfr. Willman et al., 2011, s.70-74). 

 

Inklusionskriterier för denna studie var personer över 18 år som lever i västerländskt kontex, 

och som varit diagnostiserade med diabetes typ 2 i minst ett år, artiklar publicerade på 

engelska mellan år 2000-2017. Exklusionskriterier var personer med annan samtidig dominant 

sjukdom.  

 

Urvalet skedde genom att granska studiernas titel och abstrakt för att säkerställa att studien 

svarade mot syftet till denna litteraturstudie (jfr. Holloway & Wheeler, 2010, s. 40)  .Vissa 

studier exkluderades baserat på titel och abstrakt och fullständig genomläsning av studiens 

alla delar. Artiklar uteslöts på grund av att de var kvantitativa, huvudsakligen behandlade 

religiösa frågeställningar, var litteraturstudier, hade annan än västerländsk kontext eller att 

deltagarna hade blandade sjukdomsbilder eller att de hade fått sin diagnos nyligen. Femton 

artiklar som bedömdes svara på syftet gick vidare till kvalitetsgranskning. 

  



Tabell 1. Redovisning av systematisk litteratursökning.  

CINAHL 2017-01-27  Begränsningar: 2000-2017, engelska, peer reviewed, 

All-adullt  

  

Söknr  *)  Söktermer  Antal träffar  Granskade  Antal valda  

1  CH    “Diabetes mellitus, typ 2/PF” 1,017      

2  CH  “Life experiences”              12,611     

3  CH    ’’Quality of life”  48,308      

4  CH    “Narratives”  9,561      

5      S2 OR S3 OR S4   68,611      

6      S1 AND S5   172  105  12  

          

PubMed 2016-02-07 Begränsningar: 17 år, engelska, adult    

 1  MSH  “Diabetes Mellitus, typ 2/PF”   3776      

 2  MSH  ”Illness Behavior"[MeSH Major 

Topic] 

446      

 3  MSH  ”Self Concept”  41502      

 4  MSH  "Adaptation, Psychological"[MeSH    

Major Topic] 

  

58881      

 5  MSH  ”Narration”  2480      

 6       S2 OR S3 OR S4 OR S5 13157       

 7    S2 OR S3 OR S4 OR S5 AND S1  140      

 8    Limiters – English language  128      

 9 

    10    

Published last 17 years 

Adult+19 years 

 

123  

109 

  

109 

 

3  

 

 

Kvalitetsgranskning  

De valda artiklarna granskades senare utifrån Willman et al.  (2011) , där ett protokoll för 

kvalitetsbedömning av kvalitativ forskning återfinnes. Där beskrivs att syftet med studien 

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

ska finnas samt att studiens resultat ska svara mot syftet. Kvalitetsnivån fastställdes enligt 

graderna låg, medel eller hög enligt Willman et al. (2011, s. 175). 

Kvalitetsgranskningsformuläret modifierades eftersom en del frågor inte var relevanta för de 

studier som ingick, exempelvis hade inte alla studier en deduktiv ansats, och ingen teori 

genererades.  Granskningprotokollet besvarades utifrån ja, nej eller vet ej enligt en 

förutbestämd mall. Positivt svar gav ett poäng, negativt svar gav noll poäng. Poängen 

räknades ihop enligt en procentsats (jfr. Willman & Stoltz,  2011 s. 95- 108).  Vid hög kvalité 

på en artikel är 80-100 % av svaren positiva. Båda författarna kvalitetsgranskade tillsammans 

studierna utan delade meningar. Alla femton studier bedömdes ha hög kvalitet, samtliga 

studier ingick i den kvalitativa innehållsanalysen 

 



Tabell 2. Översikt över vetenskapliga studier ingående i analysen (n=15) 

Författare /Land/År Deltagare Typ av studie  Metod  

Datainsamling/

analys 

Huvudfynd Kvalitet  

Adams. USA (2003)  

 

13 Kvalitativ Deskriptiv 

fenomenologisk 

design/ Kvalitativ 

innehållsanalys 

Deras första reaktion på 

diagnosen var att de hade 
fått en dödlig sjukdom för 

vilken det fanns inget 

botemedel. Rädsla av 
komplikationer och sorg 

upplevdes 

 

 Hög 

Berterö & Hjelm. 
Sverige (2011) 

34 Kvalitativ Semi 
strukturerade 

intervjuer/Kvalita

tiv 

innehållsanalys 

 

Innebörden av stöd 
påverkade livssituationen. 

Deltagarna ansåg att 

medicinskt stöd, 

information och kunskap 

hur man hanterar 

sjukdomen var viktigt 
samt socialstöd. 

 

 Hög 

Burns & Skelly. 

USA (2005)) 

9 Kvalitativ Deskriptiva 

intervjuer/Kvall

itativ 

innehållsanalys 

 

Vid diagnos kunde inte 

deltagarna förstå att de 

hade diabetes. Rädsla, 
nedstämdhet, depression, 

förnekelse var vanliga 

reaktioner. Även rädsla för 
diabeteskomplikationer. 

Familjemedlemmar var till 

hjälp för självhantering. 
Kostnader för nyttig mat 

var ett hinder för 

självhantering. 

 

Hög 

Carolan, Holman & 

Ferarri. Australien  

(2014)  

 

22  Kvalitativ Explorativ 

kvalitativ 

design/Kvalitativ 
innehållsanalys 

 

Deltagarna var nöjda med 

sin diabetesvård men 

identifierade ett behov av 
tydlig enkel instruktion 

omedelbart efter diagnos 

såsom tydlig information. 
Deltagarna upplevde att de 

var en börda för sina 

anhöriga. De hade 
svårigheter att ta kontroll 

över sin kost. 

 

 Hög 

 

 

 

 

 
 



 

 

Författare/Land/År Deltagare Typ av studie  Metod  

Datainsamling/an

alys 

Huvudfynd Kvalitet  

Handley, Pullon & Gifford. 

Nya Zeeland (2010) 

22 Kvalitativ Kvalitativ studie 

med aspekter av 
phenomenology & 

grounded theory- 

Tematisk 
dataainsamling och 

dataanalys.  

 

Svårigheter att 

anpassa sig till den 
komplexa 

självhanteringen 

som krävs för att 
hantera diabetes på 

daglig basis. Stöd 

kunde komma från 
trosuppfattningar, 

familj, vänner 
snarare än hälso- 

och sjukvård.  

 

Hög 

Heuer & Lausch. USA (2006) 

 

 

12 Kvalitativ Fenomenologisk 

ansats öppna 

intervjuer. / 

Innehållsanalys 

Deltagarna sökte 

förklaring och ville 

förstå diagnosen. 

De kände rädsla för 

långsiktiga 
diabeteskomplikati

oner. 

 

Hög 

Hood, Huber, Gustaffson, 

Scambler & Asimakopoulou. 

Storbritannien (2009)  

 

28 Kvalitativ Triangulär 

forskningsdesign. 

Djupgående 
semistrukturerade 

intervjuer. / 

Gounded therory. 

 

Förnekelse och 

acceptans förekom 

i diagnosen. Det 
var viktigt att 

kämpa mot 

sjukdomen och att 
ta kontroll över 

deras liv. 

Deltagarna visste 
inte hur sjukdomen 

påverkade kroppen 

långsiktigt. 
Information som 

givits från 

sjukvården 
uppfattades ofta 

som bristfällig. 

 

Hög 

Hörnsten, Sandström & 

Lundman. Sverige (2004)  

 

44 Kvalitativ Narrativa tematiska 

intervjuer / 
Kvalitativ 

inehållsanalys 

 

Familjemedlem

mars upplevelse 

av diabetes 

förstärkte det 

personliga 

förhållningsättet 

till diabetes  

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys 



Tabell 2 forts. Översikt över studier ingående i analysen (n=15) 

Författare /Land/ År Deltagare Typ av 

studie 

 Metod 

Datainsamling/

analys 

Huvudfynd Kvalitet  

Manderson & Kokanovic. 

Australien (2009) 

30 Kvalitativ Ostrukturerade 
intervjuer/Innehåll

sanalys 

Deltagarna reagerade starkt 
på diagnosen. De kände 

rädsla för framtida 

komplikationer. De 
reagerade med 

känslomässig labilitet. De 

saknade den identitet de 
haft innan sjukdomen. De 

identifiera sig med sin 

diagnos. 

 

 Hög 

Moser, Van Der Bruggen, 
Spreeuwenberg & 

Widdershoven. 
Nederländera (2008)   

15 Kvalitativ Kvalitativ 
deskriptiv och 

explorativ 
design/djupgående 

intervjuer.  

Grounded theory 

 

Deltagare försökte förstå 
och begripa varför de fått 

diabetes. De kämpade för 
att lära sig nya beteenden 

och behandlingsregimer. De 

jämförde hur de var innan 
diagnosen. De försökte 

bemästra situationen. 

 

Hög 

Page-Carruth, Windsor & 
Clark. USA  (2014)  

 

39 Kvalitativ Intervnjuer / 
Grounded theory 

 

Vissa av deltagarna levde 
normalt liv trots diabetes 

och behövde inte göra stora 

förändringar. Vissa beskrev 
att de erhöll dåligt med stöd 

och information vid 

diagnosen. På landsbygden 
hade man inte samma 

tillgång till vård som i en 

storstad. Låginkomsttagare 
fick nöja sig med mindre 

utbud. 

Hög 

Pilon, Bailey, 

Montgomery, Bakker. 
Kanada  (2011) 

 

15 Kvalitativ Narrativa 

intervjuer/Narrativ 
analysprocess 

 

Fysiska förändringar 

uppmärksammade, men 
tvekade om dessa berodde 

på diabetes. Katastroftänk 

för framtiden förekom, 
diabetes sågs delvis som 

oundvikligt. 

 

Hög 

Rasmussen, Maindal, 

Livingston, Dunnig & 
Lorentzen. Australien, 

Danmark (2015) 

 

26 Kvalitativ Semi 

strukturerade 
intervjuer/innehåll

sanalys 

Generellt var 

diabeteshanteringen svårt 
vid livstransitioner och 

diabetesrutiner fick 

anpassas till nya 
livssituationer. Osäkerhet 

på grund av ny livssituation 

skapade skuld som 
resulterade i låg självkänsla, 

ångest, depression.  

 

Hög 

Weitzman, Caballero, 

Milan-Ferro, Becker & 

Levkoff.  
USA (2013)  

 

34 Kvalitativ Fokusgruppsinterv

juer, 

innehållsanalys  
 

Deltagarna upplevde även 

att de inte hade tillräckligt 

med resurser för att möta de 
nya kraven 

diabetessjukdomen 
medförde, vilket resulterade 

i ett stressigt liv. 

 

hög 

Yilmaz-Aslan, Brzoska, 

Bluhm, Aslan & Razum. 

Tyskland (2014) 

24 Kvalitativ Semi-

strukturerade 

intervjuer. / 
Deduktiv och 

induktiv 

innehållsanalys 

Sjukdomen uppfattade som 

permanent. När det gäller 

att hantera diabetes, blev det 
uppenbart att särskilt män 

hade en förnekande 

inställning till loppet av 

hög 



Dataanalysen gjordes utifrån kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats för att 

beskriva upplevelser ur ett inifrånperspektiv . Med manifest analys menas att det konkreta i 

texten tas ut och ingen tolkning av innehållet sker. Induktiv ansats betyder att texten läses 

förutsättningslöst (Graneheim & Lundman, 2004). 

Båda författarna läste noggrant igenom studierna flera gånger för att erhålla en helhetsbild och 

känsla över vad texten förmedlar. Författarna extraherade tillsammans ut textenheter vilka 

ansågs svara på aktuellt syfte och därmed vara relevant material i analysen (jfr. Graneheim & 

Lundman, 2004). Totalt togs 242 textenheter ut för vidare analys. Textenheterna översattes 

och kondenserades på ett adekvat sätt utan att tappa kärnan i textinnehållet. De kondenserade 

textenheterna erhöll en numrerad kod, vilken avspeglade den artikel den extraherats från. 

Exempelvis, första textenheten från första artikeln blev kod 1.1. Koderna sorterades in i 

kategorier i vilka de ansågs ha något gemensamt. Tre kategoriseringssteg genomfördes: första 

steget resulterade i 46 kategorier, andra steget elva och tredje steget i sex kategorier. 

Författarna gick ständigt tillbaka till originalkällan för att säkra validitet i analysen ( jfr. 

Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Resultat 

Efter analysen identifierades sex kategorier (tabell 3).  Kategorierna presenteras i löpande text 

med citat från studierna.                 

 

Tabell 3. Översikt över kategorierna (n=6) 

Kategorier 

Omställning att få diagnosen 

Att få information och stöd 

Att uppleva vardagen uttröttande 

Har inverkan på sociala relationer 

Begränsningar i egenvården 

Att dra lärdomar och acceptera sin situation.  

  

diabetes. Upplevelsen av ett 

begränsat liv, att bli 

beroende av andra 
konstaterades.  



 

Omställning att få diagnosen  

I studier beskrevs det att det krävdes en stor omställning att få diabetesdiagnosen och 

reaktionen omställning och reaktionen kunde uttryckas både positivt och negativt. personer 

med diabetes typ 2 ignorerade sjukdomen eftersom den inte visade sig på ett konkret sätt. De 

som ännu inte hade biverkningar tog därför inte behandlingen på allvar. De fortsatte med 

samma levnadssätt trots att de blivit tillsagda att ändra livsstilen men det framkom även att 

några insåg betydelsen och behoven till en förändrad livsstil men ville inte acceptera 

förändringarna. Det uttrycktes att belöningen för att modifiera livsstilsvanor inte var 

tillräckligt uppenbara och påtagliga på kort sikt (Carolan, Holman & Ferarri, 2014; Handley, 

Pullon & Gifford 2010; Hood, Huber, Gustaffson, Scambler & Asimakopoulou, 2009; Pilon, 

Bailey, Montgomery & Bakker, 2011; Yilmaz-Aslan, Brzoska, Bluhm, Aslan & Razum, 

2014). 

 

The doctor gave me insulin and I used it for a week. After that I threw it away, because I was 

bored. I thought it is no problem to give it up  (Yilmaz-Aslan et al., 2014).  

 

Diabetesdiagnosen beskrevs som det värsta som inträffat och upplevdes som ett dödsstraff 

(Adams, 2003). Personer mådde dåligt på grund av diagnosen och beskrev att de hade lägre 

förväntningar på framtiden efter diagnosen (Burns & Skelly, 2005; Moser, Van Der Bruggen, 

Spreeuwenberg, Widdershoven, 2008). I en studien (Hood et al., 2009) framgick det att 

insulinintroduktionen upplevdes som en chock och andra beskrev att diagnosen medförde 

lättnad och energi till en livsstilsförändring (Hood et al., 2009; Hörnsten et al., 2004). 

Deltagarna förstod inte varför de fått diabetes när ingen annan i familjen hade sjukdomen. 

Sjukdomen sågs som oundviklig och förväntades när familjemedlemmar hade den och vid 

predisponerade riskfaktorer eller om man ansågs sig vara en lämplig kandidat på grund av 

övervikt (Handley et  al., 2010; Hörnsten et al., 2004; Moser et al., 2008; Weitzman, 

Caballero, Millan-Ferro, Becker, & Levkoff, 2013). 

 

Diabetes kunde ses som ett självförvållat straff där skuldkänslor förekom samt ett normalt 

tillstånd av åldrande eller som tecken på kroppslig svaghet och obalans. Diagnosen kunde 

uppkomma på grund av stress, oro och inte enbart övervikt (Hörnsten et al., 2004; Manderson 



& Kokanivic, 2009; Rasmussen, Maindal,Livingston, Dunning & Lorentzen, 2015; Yilmaz-

Aslan et al., 2014;  

 

Being diagnosed with diabetes was worse than having cancer because it 

takes away so many things (Burns & Skelly, 2005). 

 

Sjukdomen kunde ses som en religiös prövning, att gud testade dem. Religionen kunde hjälpa 

deltagarna att hålla perspektiv, vid ångest bad de till gud och hoppades att ett botemedel 

skulle skapas. De upplevde att sjukdomsutvecklingen låg i guds händer (Adams, 2003; Heuer 

& Lausch, 2006; Yilmaz-Aslan et al., 2014). 

 

Att få information och stöd  

Stöd förekom från det närmaste nätverket och gav ett längre, bättre, hälsosammare liv 

(Berterö & Hjelm, 2011). personer med diabetes typ 2 var nöjda med informationsstödet 

eftersom en bra rådgivning gav en positiv inställning. Påläst läkare och uppmuntrande 

sjuksköterska gav stöd att fortsätta (Adams, 2003: Berterö & Hjelm 2011; Moser et al., 2008). 

De gjorde som de föreskrivits, det fungerade bra med kost och tabletter, trots att de inte fick 

samma stöd som i ett storstadsområde (Page-Carruth, Windsor, & Clark, 2014). De var inte 

nöjda med kostplan eller farmakologisk behandling (Hood et al., 2009; Carolan et al., 2014). 

Deltagarna beskrev ett respektlöst bemötande från vårdpersonal, de var inte nöjda med 

bemötandet och den frånvaro av respekt de fått. Som patienter fick de inte stöd, vårdpersonal 

mätte enbart deras blodsocker och tog blodprov medan stödjande litteratur och stödgrupper 

inte fanns att tillgå (Adams, 2003; Berterö & Hjelm 2011; Page-Carruth et al., 2014; 

Rasmussen et al., 2015). 

 

Vilseledande information och skrämsel kunde komma från sjukvårdspersonal och 

privatpersoner och det var en källa till ångest (Adams, 2003; Manderson & Kokanivic, 2009). 

Deltagarna beskrev bristande information där vårdpersonalen inte kunde förklara 

diabetesbehandlingen och progressionen (Adams, 2003; Heuer & Lausch, 2006; Hood et al., 

2009; Weitzman et al., 2014). De hade tagit hand om sig bättre om de fått information om 

sjukdomens degenerativa karaktär (Hood et al., 2009). 

 



It took five years to understand I had it. I went and they gave me pills and treatment and they 

said to take the pills. I thought it would go away [when I took the pills] (Heuer & Laush, 

2006). 

 

Att vardagen upplevs uttröttande till följd av energibrist och rädsla 

Personer med diabetes typ 2 upplevde att de saknade energi för att leka med barnen och 

spendera tid med barnbarn, sjukdomsrelaterade åtaganden reducerade även tid för att vårda 

barnbarn (Carolan et al., 2014; Heuer & Lausch, 2006; Hörnsten Sandström & Lundman, 

2004). 

 

Diabetes gjorde en långsammare, var krävande i det dagliga livet och påverkade fysisk form 

och motivation vilket gjorde att de inte orkade med dagliga aktiviteter. Personer med typ 2 

diabetes beskriver att de inte hade ork att klara en hel arbetsdag, de upplevde begränsat 

arbetstempo och önskade att arbeta som det var innan diabetes. Det var frustrerande att ta tid 

från jobbet för att träffa specialister (Adams, 2003; Yilmaz-Aslan et al., 2014; Berterö & 

Hjelm, 2011; Handley et al., 2010; Heuer & Lausch, 2006; Manderson & Kokanivic, 2009; 

Rasmussen et al., 2015). De saknade sexuell energi, och de visste inte vad som orsakade 

problemet (Heuer & Lausch, 2006; Pilon et al., 2011). 

 

Personer beskrev även att de vaknade och kände sig låg, hade svårt att ta sig ur sängen. De 

vaknade på natten, kunde inte somna om, var irriterad, avtrubbad nästa dag.  När 

metabolismen sjönk orkade de inte vara vakna lika länge.  De var oroliga speciellt när de var 

ensamma: “When Im alone, thats when I feel sad and worried” (Manderson & Kokanivic, 

2009). Oron ledde till trötthet och grät, de ifrågasatte vad som var fel på dem. När de blev 

stressade, deprimerade eller upprörda steg blodsockret mot skyarna. Att leva med diabetes 

ledde till förändrad självbild eftersom de upplevde att de saknade det självförtroende de en 

gång hade (Adams, 2003; Heuer & Lausch, 2006; Manderson & Kokanivic, 2009; Weitzman 

et al., 2013).  

 

Utmattning och diabeteskomplikationer i ben och fötter sågs som ett hinder för att motionera. 

Deltagare beskrev att de inte kunde hålla balans på egen hand, motivation behövdes men det 

var svårt om man inte hade tillräckliga resurser (Adams, 2003; Carolan et al., 2014; Weitzman 



et al., 2013) . Det beskrevs att sjukdomen påverkar tyst på kroppens olika organ såsom njurar, 

ögon och nerver. Till exempel fötterna gjorde ont och saknade känsel. Svampinfektioner 

förekom samt torr hud och oönskad hårväxt, komplikationerna var förväntade (Carolan et al., 

2014; Handley et al., 2010; Heuer & Lausch, 2006; Pilon et al., 2011; Weitzman et al., 2013). 

 

Har inverkan på sociala relationer 

Personer med diabetes typ 2 gick ut mindre eller inte alls på grund av försiktighet relaterat till 

blodsockernivåerna. En del var deprimerade och låste in sig i huset och från världen. De stod 

inte ut att vara nära andra på grund av ilska, en del hade förlorat socialt liv på grund av 

trötthet. De berättade inte att de hade fått diabetes och dolde sina rutiner där de var rädda för 

folks reaktioner (Adams, 2003; Manderson & Kokanivic, 2009; Rasmussen et al. 2015; 

Yilmaz-Aslan et al., 2014). 

 

It wasnt like that before diabetes. No, I had a very active social life. I used to go to parties, I 

went out a lot - all the things someone normally does in his life. Now im always tired (Adams, 

2003). 

 

Personerna med diabetes typ 2 beskrev andras oförmåga att förstå deras situation när de skulle 

följa rutiner, exempelvis att ta insulinet innan de gick ut, andra upplevde att de var långsamma 

(Hood et al., 2009). Omgivningen störde sig även på deras insulin och tyckte att den luktade 

motbjudande (Yilmaz-Aslan et al., 2013). Deltagare insåg att familjemedlemmarna inte 

accepterade förändringarna som diabetes typ 2 medförde, där den sjukes omgivning blev 

irriterad (Adams, 2003; Manderson & Kokanivic, 2009). I studien av Adams (2003) upplevde 

deltagarna att de blev överbeskyddade av andra människor, även närmaste vänner påminde 

om diabetes hela tiden, medan en del upplevde att de blev behandlade annorlunda, som ett 

mysterium (Yilmaz-Aslan et al., 2014). Andra personers föreställningar oroade deltagarna 

(Adams, 2003), de ansågs vara lata och diabetes sjukdomen var en följd av ohälsosam livsstil 

(Rasmussen et al. 2015). De kände sig stigmatiserad på grund av en falsk etikett (Hörnsten et 

al., 2004). Rädslan att bli dömd som en dålig diabetiker  på grund av insulinbehandling var 

påfrestande (Hood et al., 2009).  

 

I studien Yilmaz-Aslan et al., (2014) beskriver deltagarna att de inte ville vara en börda till 

någon, det framkom även att de ångrade giftermålet med frun då han inte klarade av att ta 

hand om henne på ett bra sätt. Det framkom att sjukdomen påverkade familjen och deltagarna 



ville inte att barnen såg det lidande sjukdomen medförde, de upplevde att familjen var 

bekymrad över situationen, de ville inte vara en  börda för familjen (Carolan et al., 2014).   

 

Begränsningar i egenvården 

Personer med diabetes typ 2 hade svårigheter att hålla uppsikt över kosten, de var ständigt 

upptagna med kostplanering, till exempel att planera matinköp samt att veta vad man skulle 

äta. Det framkom  att deltagarna var spända över att inte kunna äta utan att läsa på maten 

(Adams, 2003; Hood et al., 2009; Yilmaz-Aslan et al., 2014). Det förekom svårigheter att äta 

disciplinerat och deltagare gick ifrån dieten. Det var svårt att kontrollera suget efter mat, och 

sötsaker (Burns & Skelly, 2005; Carolan et al., 2014). De hetsåt och grät när de såg andra äta 

sådan mat de inte själva fick eller kunde (Adams, 2003; Handley et al., 2010;). Det var 

frustrerande att inte gilla grönsaker och sötningsmedel och det tog tid och arbete att tillaga 

nyttig mat (Adam, 2003; Carolan et al., 2014; Hörnsten et al., 2004). Det kunde vara svårt att 

äta rätt vid storhelger och säga nej till mat vid familjebesök samt spontana måltidsträffar, åt 

de ute serverades alltid dessert, vilket kunde vara ett problem (Adam, 2005; Carolan et al., 

2014). Familjemedlemmar som påminde om att äta rätt skapade ilska (Burns & Skelly 2005).  

 

Vissa  såg värdet i kostförändringar för att förhindra diabetes, de var normalt att träna och äta 

hälsosamt och därmed ingen börda (Hörnsten et al., 2004; Weitzman et al., 2013). Deltagare 

upplevde stress från finansiella svårigheter och oförmåga att betala för medicin och 

diabetesbehandling, ambulans och endocrinologist. Det efterfrågade ekonomiskt stöd och 

kostnaden för frukt och grönsaker var ett hinder i självhanteringen, nyttig mat ansågs vara dyr 

(Adams, 2003; Bertö & Hjelm, 2011; Burns & Skelly, 2005; Rasmussen et al., 2015; 

Weitzman et al., 2013). 

 

The treatment for diabetes, like my medications, the pills alone cost a lot. The other day, I 

was in the pharmacy and I checked on those [glucometer test] strips. A small box of those 

strips costs$43 (Adams, 2013). 

 

Låginkomstfamiljer var tvungna att acceptera lokal service då de saknade tillgångar till 

avlägsna hälsocentraler och på landsbygden förväntade de sig inte preventiv vård utan enbart 

akut vård vid nödsituation (Page-Carruth et al., 2014; Pilon et al., 2011).  

  



 

Att dra lärdomar och acceptera sin situation 

Personer med diabetes typ 2 såg diabetes som en livräddare eftersom de tog hand om sig själv 

bättre efter diagnosen. De beskrev en positiv livsstil efter diagnosen och sjukdomen hade 

ändrat deras liv till det bättre. De ansåg träning som hälsosamt vilket gav dem motivation att 

leva längre (Carolan et al., 2014; Hood et al., 2009; Moser et al., 2008). Personer  var tvungna 

att acceptera att de hade diabeters. De insåg att det var upp till de själva att ta ansvar och 

kontroll över sitt liv och hälsa (Handley et al., 2010; Manderson & Kokanivic, 2009; Moser et 

al., 2008; Page-Carruth et al., 2014; Rasmussen et al., 2015). Erfarenheter av att planera 

framtiden gav hopp och med åldern kom vishet att tänka och planera på djupet, de var inte 

slav till sjukdomen i lika stor utsträckning som tidigare. Det hjälpte inte att ge upp och låta 

sjukdomen styra en. De hade lärt sig leva med diabetes och levde väl, de gällde dock att vara 

försiktig (Hood et al., 2009; Hörnsten et al., 2004).  

 

I think the most important . . in diabetes you can’t actually change the [disease] You can 

change the story. [Its] one of the few diseases where you can change the ending to your story 

by doing something about it (Carolan et al., 2014) 

 

Personer med diabetes typ 2 menade att insulin gjort saker bättre och påverkade dom inte alls. 

(Moser et al., 2008;  Page-Carruth et al., 2014). De hittade ätmönster som var bekväma för 

dem och lärde sig äta nyttigt (Adams, 2003; Moser et al., 2008). Det gick bra att äta lite av 

varje istället för att sluta äta helt (Hood et al., 2009). 

  



Diskussion 

Litteraturstudiens syfte vara att beskriva upplevelsen av att leva med typ 2 diabetes, analysen 

resulterade i sex kategorier. Dessa var: inre förhållningssätt till diagnosen, Att få information 

och stöd, att vardagen upplevs uttröttande till följd av brist på energi och rädsla, diabetes i 

sociala relationer, att uppleva yttre begränsningar i självhanteringen, Att dra lärdomar och 

acceptera sin situation. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att personer med diabetes typ 2 upplevde sig isolerade, 

dels isolerade de sig själva fysiskt, de undvek kontakt med andra och delade inte med sig av 

sin sjukdomsbörda. Öhman, Söderberg och Lundman (2003) beskriver att social isolering  kan 

medföra en känsla av att vara ensam i sjukdomen. Osäkerhet, hjälplöshet och smärta 

intensifieras av ensamhet. När någon är ensam och inte har något att prata med blir det värre, 

och svårare att uthärda. Sjukdom tycks skapa känsla av att vara annorlunda, bekanta slutar 

besöka lika ofta. Fruktan att inte bli sedd som samma person som innan sjukdomen hindrar 

personer med sjukdom att träffa människor. Det är viktigt att ha förståelse för att det pågår en 

kamp mot social isolering hos de här personerna. Isolation och undvikande att träffa vänner 

ökar sannolikheten att känna sig utanför. Att möta människor som visar bristande förståelse 

och insikt upplevs som kränkande och försvagar styrkan som  behövs för att uthärda 

sjukdomen.  

I resultatet framgick det att stöd från nätverk och anhöriga gav ett längre bättre och 

hälsosammare liv. De anhörigas roll som stödjande funktion är viktigt att beakta, att involvera 

anhöriga i patientens vård kan förmodligen öka patientens självhantering av sjukdomen. De 

anhöriga bör få information om sjukdomen och dess konsekvenser, exempelvis beskrevs att 

anhöriga inte förstod sig på de nya ritualerna som personen med diabetes måste införliva i sitt 

liv.  

En involverad partner kan vara en viktig resurs för patientens självhantering och utbildning. 

Dock visar erfarenhet att partners sällan blir integrerad i diabetesvården eller 

utbildningsstrategier trots att det finns intresse. Interventioner som inkluderar 

anhörigundervisning kan förbättra patientens blodsockerkontroll. (Orvik, Ribu & Johansen, 

2010). 



Personer med diabetes som gifta följer mer ofta rekommenderade livsstilsförändringar och 

livsstilen integreras oftast med partnern. Att partnern stödjer förändringarna i kosten är 

grundläggande för att upprätthålla en hälsosam diet men även för att minska oron och 

problemen som förknippas med att leva med diabetes. (Frank et al., 2012). 

I litteraturstudiens resultat framkommer att personer med typ 2 diabetes  upplevde rädsla att 

bli dömd som dålig. De kände även skuld eftersom de själva hade orsakat sjukdomen genom 

ohälsosam livsstil. Benroubi (2011) menar att diabetes-självhanteringsutbildning är processen 

att undervisa individer hur de ska hantera sin diabetes. Denna har setts som hörnstenen i den 

kliniska hanteringen av individer med diabetes. Målet med utbildningen är att optimera 

metabolisk kontroll, förebygga akuta och kroniska komplikationer samt optimera livskvalitet. 

Nyckeln i framgångsrik hantering är att involvera personen i sin egen behandling. Inte enbart 

kunskap och effektiva behandlingar påverkar beteenden hos patienter och sjukvårdpersonal, 

vilket påverkar deras förmåga att göra optimal användning av tillgängliga behandlingar. Både 

vårdgivare och patienter kan ha en negativ inställning till start av insulinbehandling. Patienter 

med typ 2-diabetes är ofta ovilliga att acceptera insulinbehandlingen. Skälet till den negativa 

inställningen är vanligen att patienter lägger skulden på dem själva eftersom de anser att 

uppstarten av insulinbehandling kan indikera att de “misslyckats” med sin diabetes egenvård. 

Även att livet blir mer begränsat och att de nått sista utvägen. Fruktan för hypoglykemi tycks 

också vara vanligt. Vårdpersonal kan omedvetet negativt påverka patienter. Istället för att 

övertyga patienten om nödvändigheten till insulin borde vårdpersonalen aktivt lyssna på 

patienten och precisera hur vederbörande förnekar sin situation.  Det finns alltså en aktiv 

koppling mellan resultatet av vår analys och tidigare studier inom ämnet. Sjukvårdspersonal 

bör vara uppmärksam på att patientens känsla av skuld kan ha negativ inverkan på patientens 

förmåga till egenvård speciellt i övergången till insulin. 

 

I resultatet i litteraturstudien framkommer att personer med diabetes typ 2 inte förstod 

innebörden av diabetes som sjukdom och dess konsekvenser, eller att de inte erbjudits 

tillräckligt stöd för att bedriva god egenvård. De hade inte erhållit adekvat information och 

stöd från vården. Benroubi (2011) menar att personens förståelse för konsekvenserna av att 

inte behandla diabetes optimalt kräver att vårdgivarna ger den information och det stöd som 

krävs för att göra det möjligt för personen att fatta välgrundade beslut om sin behandling. 

Samtlig sjukvårdspersonal bör vara medvetna om konsekvenserna för hälsan av att skjuta upp 

nödvändig behandling och hjälpa patienterna att göra genuint välgrundade beslut om 



behandling. Detta kräver ökad medvetenhet och information om de behandlingsalternativ som 

passar den individuella livsstil och behandlingsbehov hos varje patient. Det kan vara av vikt 

att patienten får individuellt anpassad information som förstås. 

 

I resultatet i litteraturstudien framgick det att deltagarna blev dåligt bemötta och var 

missnöjda över behandlingen. Patient och vårdgivare var inte alltid överens om nödvändiga 

prioriteringar och åtgärder. De beskrev en känsla av att personalen misstrodde deras förmåga 

till egenvård. Eftersom deltagarna beskrev att de var missnöjda med prioriteringar i sin vård 

och bemötande kan personcentrerad vård vara en viktig utgångspunkt för att förbättra mötet 

och behandlingsplan. Enligt Ekman (2011) är personcentrerad vård är en allmänt förespråkad 

nyckelkomponent i en effektiv sjukdomshantering. Personcentrerad vård har visat sig öka 

samarbetet mellan vårdgivare och patient avseende handlingsplaner, bättre hälsoresultat ökad 

patienttillfredsställelse. Vården tar hänsyn till patientens sammanhang, dennes historia, familj, 

nära och kära, individuella styrkor och svagheter. Den syftar till en jämlik vårdrelation där 

personen med sjukdom är expert på sitt liv och vårdaren är behandlingsexpert. Partnerskapet 

syftar till att uppmuntra patienten till så kallat empowerment där vederbörande aktivt hittar 

lösningar på sina problem (Ekman, 2011). Ett ökat samarbete mellan vårdgivare och patient 

torde vara en gynnsam komponent i behandlingsregimen av typ 2 diabetes eftersom hänsyn 

tas till patientens sammang.  

 

I resultatet framgick det att patienten inte alltid var överens om behandlingsplanen eller 

omställningen som diabetes kräver. Empowerment kan hjälpa patienten till en bättre 

självhantering vid sjukdom. Empowerment kan definieras som en komplex erfarenhet av 

personlig förändring. Den styrs av principen om självbestämmande och kan underlättas 

genom att vårdgivare antar ett patientcentrerat förhållningssätt i vården som erkänner 

patienternas erfarenheter, prioriteringar och rädslor. För att kunna erbjuda patienten en 

terapeutisk utbildningsverksamhet måste den baseras på självreflektion, experiment, och 

förhandlingar för att möjliggöra anslag på medicinsk kunskap och förstärkning av 

psykosociala färdigheter. Patienten kan då utveckla en större känsla av self-efficacy om olika 

sjukdomar och behandlingsrelaterade beteenden  kan uttrycka förändringar i livsprioriteringar 

och värderingar. Patienten förväntas få en bättre självhantering på sin sjukdom och sitt liv 

(Aujoulat, d’Hoore, & Deccache, 2007). 

 



Studier har visat att de kliniska resultaten vid diabetesbehandling förbättras om patienterna är 

delaktiga. Vid delaktighet i utformning av vård sågs en större tendens att göra fler 

förändringar (Anderson et al., 2003). Vi anser med stöd av vad studierna visade att det är ett 

av de viktigaste instrumenten för att hjälpa personer med diabetes till en bättre egenvård. Tron 

på sin egenvårdskapacitet spelar en viktig roll för personens faktiska egenvårdsförmåga att 

fatta beslut som styr dagliga aktiviteter och tron på det de gör. Därför är det viktigt med 

adekvat stöd och realistiska krav så att man på lång sikt kan stärka patientens 

egenvårdskapacitet. 

 

Deltagare beskrev att läkaren inte trodde att patienten var kapabel att hantera sin diabetes, 

detta kan inverka negativt på det som kallas Self-efficacy. Self-efficacy är styrkan i en 

persons tro på hans eller hennes förmåga att utföra uppgifter och klara specifika situationer. 

Self-efficacy har visat sig direkt påverka egenvårds beteenden med patienter med typ 2 

diabetes. Hälsokunskap kan påverka egenvårdsbeteenden och är en individs förmåga att 

erhålla, bearbeta och förstå grundläggande hälsoinformation och tjänster som krävs för att 

fatta lämpliga beslut i sin hälsa och agera därefter (Lee, Shin, Wang, Lin, Lee, Wang, 2016). 

Ekonomi var en begränsning i hanteringen av sjukdomen och behandlingen var dyr och 

bristande resurser innebar sämre behandlings- och valmöjligheter. Audulv (2011) beskriver att 

kroniskt sjuka människor med ansträngd ekonomi upplevde att de hade färre alternativ att 

hantera sin sjukdom; träningskort, hälsovårdsbesök, rehabiliterings resor eller alternativ terapi 

innebar utgifter. Arbetslöshet eller sjukdom som påverkade stor del av livet gjorde 

egenvården svårare. Personer med ekonomiska resurser hade större möjligheter att välja 

egenvård, resursstarka personer hade goda förutsättningar att utveckla en anpassad egenvård. 

Sociala resurser, kunskapsresurser och kreativitet var även viktiga faktorer för att identifiera 

och mobilisera egenvårdsstrategier som passar livssituationen, samt att navigera genom 

sjukvårdssystemet.  

 

Vi anser att personcentrerad vård, Self-efficacy och empowerment kan hjälpa patienten till 

ökad motivation och följsamhet i sin behandling och egenvårdsförmåga. Dessa begrepp 

betonar vikten av ett jämlikt partnerskap där makten flyttas över till en delaktig patient. 

Anhöriga bör göras delaktig i patientens vård ur en personcentrerat infallsvinkel där patienten 

dock sätts i centrum för beslutsfattandet i enlighet med sin autonomi. Anhöriga kan vara ett 

viktigt stöd och deras närvaro kan förmedla trygghet och empowerment till patienten (Wåhlin, 



Ek & Idvall, 2006, 2009). Det är viktigt att anhöriga känner empowerment för att stödja 

patientens empowerment. Sjuksköterskan kan bidra till anhörigas empowerment och därmed 

patietnen egen empowerment (Wåhlin, Ek & Idvall, 2008). Vi menar att personalens 

inställning till patienterna är avgörande, med en positiv attityd där personalen tror på 

patienten kommer vederbörande lyckas bättre med behandlingen. Det är personalens ansvar 

att ta initiativ för en sådan relation.  

 

Det är av stor betydelse att patientens anhöriga känner empowerment för att patienten ska 

kunna uppnå det. Genom att sjuksköterskan förmedlar empowerment till patientens anhöriga 

kan anhöriga förmedla empowerment vidare till patienten (Wåhlin, Ek & Idvall, 2008).  

 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie har en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats tillämpats för att 

svara mot syftet. När man ska studera upplevelsen hos personer är det lämpligt att använda sig 

av den metoden (Graneheim & Lundman, 2004). Tillförlitligheten i den här litteraturstudien 

har säkrats enligt kriterierna pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftbarhet (Polit 

& Beck, 2012 s. 585). 

 

Pålitligheten har styrkts genom att sökprocessen är noggrant redogjort i tabell 1 och brödtext. 

Författarna har redogjort för sökord, inklusion- och exklusionskriterier, begränsningar samt 

databaser. Valda artiklar har presenterats i tabell 2. Sökningen har breddats genom att två 

databaser har använts.  En kvalitetsgranskning har utförts på samtliga artiklar enligt Willman 

& Stoltz (2011), vilket höjer pålitligheten. I stort syftar begreppet pålitlighet till hur en studie 

skulle kunna upprepas med samma eller liknande resultat.  

 

Pålitlighet svarar på frågan: skulle fynden i en undersökning upprepas om det replikerades 

med samma (eller liknande) deltagare i samma (eller liknande) sammanhang. Trovärdighet 

kan inte uppnås i frånvaro av pålitlighet. (Polit & Beck, 2012, s. 585). Pålitligheten har stärkts 

genom att tillvägagångssättet är tydligt beskrivet. Databaser, sökord och och 

inklusionskriterier är redogjorda för. Studiernas kvalitetsnivå har redogjorts. Samt analys och 

analysmetod har redogjorts.    

 



Tillförlitlighet syftar till att studiens deltagare skall känna igen sig i resultat. Begreppet 

refererar till trovärdigheten i sanningshalten av den tolkningen i data (Polit & Beck, 2012, s. 

585; Graneheim & Lundman, 2004). Genom att tillämpa den manifesta innehållsanalysen har 

studiernas resultat tolkats textnära utan att blanda in egna tolkningar.  De valda textenheterna 

översattes till svenska och kondenserades utan att tappa kärnan i innehållet. Under analysen 

har kontinuerlig diskussion förts mellan författarnas avseende kodernas tillhörighet i 

kategorierna. Vidare har kategorierna uppdagats på seminarium och har även granskats av 

handledare. Författarna gick ständigt tillbaka till originalkällan för att säkra validitet i 

analysen (jfr. Graneheim 2004). Resultatet har styrkts genom att citattecken presenterats, i 

syfte att vederlägga författarnas tes. 

 

Överförbarhet syftar till i vilken utsträckning resultaten kan överföras till eller har 

användbarhet i andra sammanhang eller grupper (Polit & Beck 2012, s. 585; Graneheim & 

Lundman, 2004). De studier som sammanställts i denna litteraturstudie genomfördes i olika 

delar av världen någon som medför en rik beskrivning med många utgångspunkter och 

perspektiv kring sjukdomsupplevelser. Det kan vara fördelaktigt för överförbarhet mot andra 

kontexter. Studiens resultat kan vara överförbart för andra personer som har diabetes typ 2 

eftersom att de centrala känslomässiga yttringarna som karaktäriserar kronisk sjukdom är 

detsamma i diabetes typ 2. Resultatet kan därför tillämpas på andra kroniska sjukdomar 

eftersom diabetes typ 2 är en typ av kronisk sjukdom. 

 

Bekräftbarhet avser objektivitet, i noggrannhet av data, relevans eller mening. Resultatet 

måste återspegla deltagarnas röst och inte forskarens fördomar, motiv eller perspektiv (Polit & 

Beck 2012, s. 585). För att inte blanda in våra åsikter och egna förförståelse har innehållet 

tolkats manifest och textnära. En adekvat abstrahering är viktig i hela analysprocessen för att 

inte tappa textinnehållets mening vid översättning och nedkortning (jfr. Graneheim & 

Lundman, 2004). Författarnas ringa erfarenhet inom forskningsområdet kan inverka negativt 

på resultatet eftersom felaktiga val omedvetet kan tas under processen. 

 

Slutsats 

Sjukvårdspersonalen har en viktig roll att underbygga typ 2 diabetes-patienters egen förmåga 

till livsstilsförändringar. Detta fodrar att personen ges tillräcklig information till att göra 

medvetna val. Att vederbörande accepterar sjukdomen och tillåts ta ansvar för sin egenvård. 

Genom att aktivt tillämpa viktiga aspekter i begreppen personcentrerad vård, empowerment 



och self-efficeny får personer med sjukdom bästa möjliga förutsättning för hanteringen av sin 

sjukdom. Därför är det viktigt att  lyssna på patientens sjukdomsberättelse och upplevelser, 

skapa möjlighet till självbestämmelse genom en maktbalanserad vårdrelation, samt att 

uppmuntra patientens tro till sin egenvårdsförmåga. Vårdpersonalen bör känna till vilka 

känslomässiga yttringar som kan förekomma vid diabetes och annan kronisk sjukdom och hur 

yttringarna  kan påverka patientens inställning och förmåga till egenvård. Det är viktigt att 

anhöriga görs delaktiga och informeras om vad det innebär att leva med diabetes för att 

undvika missförstånd samt att de ges möjlighet att vara ett stöd. Vidare forskning inom 

området hade kunnat riktas in på att utarbeta pedagogiska modeller för hur 

patientundervisning kan effektiviseras för patientgruppen. 
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