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Bakgrund: Diabetes typ 2 är en folksjukdom med en stigande prevalens. Sjukdomen 

kännetecknas av hyperglykemi och sena sjukdomskomplikationer kostar sjukvården stora 

summor pengar. För att behandla sjukdomen rekommenderas patienter ändra livsstilar och 

behöver både socialt och professionellt stöd för att genomföra det. Syfte: Att beskriva 

vuxna personers upplevelse av att leva med diabetes typ 2. Metod: Litteraturbaserad 

metod för att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 

forskning. Resultat: Ur analysen framträdde två huvudkategorier. Acceptera situationen 

och livet efter diagnos med fem underkategorier. Slutsats: Att göra förändringar som är 

hållbara är svåra för personer med diabetes typ 2. Det finns också en skillnad i motivation 

och vilja till förändring mellan de personer som upplever symtom och de som är 

symtomlösa. Att stödjas vid förändring är fördelaktigt för processen, vilket stöd personen 

har tillgång till, och behov av, bör undersökas. 
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Background: Type 2 diabetes is a common disease with a rising prevalence. The disease is 

characterized by hyperglycemia and late illness complications cost the healthcare large 

sums of money. In order to treat the disease, patients are advised to change their lifestyles 

and need both social and professional support to implement it. Aim: To describe adults' 

experience of living with type 2 diabetes. Method: Literature-based method for 

contributing to evidence-based nursing based on analysis of qualitative research. Results: 

The analysis resulted in two main categories; Accept the situation and life after diagnosis 

with five subcategories. Conclusion: Making changes that are sustainable is difficult for 

people with type 2 diabetes. There is also a difference in motivation and willingness to 

change between those who experience symptoms and those who are symptomless. Support 

for change is advantageous for the process, which support the person has access to, and 

need for, should be explored.  
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INLEDNING 

Diabetes typ 2 är en folksjukdom som växer i världen samt drabbar personer i alla delar av 

samhället. Prevalensen har ökat radikalt de senaste tre årtionden framför allt i låg- och 

medelinkomsttagande samhällsklasser (World Health Organisation (WHO), 2019). 

International diabetes federation (IDF) anger att det uppskattas vara 415 miljoner 

människor i världen mellan 20 och 70 år som är drabbade av diabetes. Det är framförallt 

diabetes typ 2 som ökar i omfattning vilken står för 90 % av all diagnostiserad diabetes 

(IDF, 2019). Sjukdomen orsakar besvär och kostnader för individen och belastar 

sjukvårdssystemet med sena komplikationer (Allgot, 2013). Att få diagnosen betyder ofta 

stora omställningar i livsstilen för den drabbade. De förändringar som rekommenderas att 

göra är ofta svåra att förändra långsiktigt och det är lätt att falla tillbaka i gamla vanor. Att 

behöva anpassa livet efter sjukdom är svårt, särskilt för de personer som fortfarande arbetar 

och har andra åtaganden i livet som gör det svårt att anpassa sig. Kost och motion är två 

vanliga aspekter att bearbeta för personer med sjukdomen, vilka också involverar stora 

delar av livet som helhet. Personer med diabetes typ 2 påträffas inom alla vårdkontext, 

både inom sluten- och öppenvård, vilket ökar behov av kunskap hos sjuksköterskor 

(Zethelius & Eliasson, 2017; Ericson & Ericson, 2012). Genom att ta del av personers 

upplevelser av att leva med diabetes typ 2, kan förståelsen för sjukdomsförloppet och dess 

inverkan ökas och sjuksköterskor kan då anpassa omvårdnaden utifrån personens behov. 

För att kunna arbeta personcentrerat behöver sjuksköterskor ta del av personers upplevelser 

av att leva med diabetes typ 2. 

BAKGRUND 

Diabetes typ 2 

Kroppen använder sig av glukos, eller socker, som energikälla till att bland annat hålla 

kroppstemperatur, utföra muskelkontraktioner och nervsystemets elektriska energi. Insulin 

är det hormon i kroppen som reglerar glukosupptaget i kroppens celler. Diabetes typ 2 

kännetecknas av att det finns för mycket glukos i blodet så kallad hyperglykemi. 

Hyperglykemin härleds till minskad insulinkänslighet i kroppens vävnader samt minskad 

insulinutsöndring från bukspottskörteln (Ericson & Ericson, 2012; Zethelius & Eliasson, 

2017). Ericson och Ericson (2012) anger att en kombination av minskad muskelmassa, 

minskat blodflöde och högre inlagring av fettmassa i cellerna bidrar till utveckling av 

insulinresistens. Utvecklingen går att relatera till livsstilsfaktorer som kost och fysisk 

aktivitet då både matkonsumtion och motion samt övervikt ökar belastningen på kroppens 

organ, där bukspottskörteln är inräknad. Insulinresistens innebär att insulinberoende 

vävnader som skelettmuskulatur, lever och fettvävnad har en minskad känslighet för 

insulinet vilket leder till ett minskat upptag av glukos. För att kompensera det minskade 

upptaget av glukos i blodet försöker kroppen kompensera detta med att öka produktionen 

av insulin i bukspottkörtelns betaceller. Den ökade belastningen på dessa celler kan leda 
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till ökat slitage vilket till slut kan leda till minskad produktion av insulin (Ericson & 

Ericson, 2012). 

Symtom och komplikationer 

De generella symtomen som en person uppvisar är ökad diures (stora urinmängder), ökad 

törst, illamående, torra slemhinnor och torr hud. Sjukdomen kan också ge påverkan på det 

centrala nervsystemet (CNS) och kännetecknas av symtom som trötthet, huvudvärk, slöhet 

och ibland medvetandesänkning (Ericson & Ericson, 2012). Den fysiologiska förklaringen 

till personers uppvisade symtom är att insulinberoende vävnader behöver förbränna fett för 

att utvinna energi. Detta medför att en ökad mängd ketonkroppar (vattenlösliga organiska 

molekyler) produceras och återfinns i blodet. Det händer på grund av insulinresistensen i 

vävnaderna och leder till att blodsockernivåerna stiger. Något som är starkt förknippat med 

långvarig hyperglykemi är skada på små och stora blodkärl i kroppen. De skadas på grund 

av att de är vävnader som inte på egen hand kan justera tillförsel och användning av 

glukos. Denna process kan i det långa loppet leda till sena komplikationer som neuropati 

(nervskada), angiopati (kärlskada) och nefropati (njurskada). Kontentan av de sena 

komplikationerna till diabetes är att personer med långvarig hyperglykemi löper betydligt 

större risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, synskador och fot- och bensår 

(Ericson & Ericson, 2012).  

Diagnostik 

Zethelius och Eliasson (2017) beskriver att det är vanligt att personer får diagnosen 

diabetes typ 2 i samband med en så kallad opportunistisk provtagning. Det kan vara vid 

provtagning i samband med att patienten sökt sjukvård av andra anledningar och att 

standardprovtagning som plasmaglukos tas och visar förhöjda värden. Ericson och Ericson 

(2012) samt WHO (2019) beskriver att diagnosen kan fastställas med hjälp av provtagning 

vid upprepade tillfällen där plasmaglukosen vid fasta överskrider 7,0 mmol/L. Det kan 

också vara värdefullt att glukosbelasta personer, som då får dricka en glukoslösning under 

angiven tidsbestämmelse samtidigt som en kontinuerlig mätning av plasmaglukosen görs. 

HbA1C är också ett nyckelvärde där värdet är ett mått på medelglukosnivå i blodet under 

de senaste 8-10 veckorna. Enligt Teng et al. (2019) är det viktigt att fånga personer med 

något förhöjda värden för att förebygga progression av sjukdomen samt minska den ökade 

risken för komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar, nerv- och ögonskador. 

Behandling  

Ericson och Ericson (2012) framhåller att hörnstenarna i behandlingen är kost, motion, 

insulin, peroral antidiabetika och en god egenvårdsförmåga. O’Donnell et al. (2018) 

beskriver att den mest frekvent valda behandlingsmetoden är en ökning av fysisk aktivitet 

samt förändring av kostvanor. Behandlingsmålet med diabetes typ 2 är enligt Ericson och 

Ericson (2012) symtomfrihet och minskad risk för komplikationer genom att nå 

normalvärde på plasmaglukosen i blodet. 

 

Egenvård 

Orem (2001) beskriver att egenvård innebär att en person på ett moget och ansvarsfullt sätt 

har utvecklat förmågan att använda lämpliga och pålitliga åtgärder för att reglera sitt eget 

kunnande att ta hand om sig under ändrade förutsättningar. Egenvård är avsiktliga 
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handlingar för att vidta ett personligt välmående. En person som är sjuk kan behöva hjälp 

från andra med bland annat undervisning eller vägledning för att kunna ta hand om sig 

själv. Egenvårdsbehov hos en person behöver vara kända innan de kan agera som ändamål 

för egenvård. Orem (2001) beskriver egenvårdskapacitet som en persons förmåga att 

tillgodo se sig god egenvård. Egenvårdskapacitet hos en person relateras till bland annat 

kön, ålder, utbildningsnivå, sjukdomstillstånd samt socialt nätverk. En persons 

egenvårdskapacitet kan förbättras genom att personen utför egenvård under en lång tid med 

ett tydligt mål i att förbättra sitt mående. Egenvårdskapaciteten kan också förbättras genom 

att personen får utbildning och vägledning av exempelvis en sjuksköterska. Egenvårdsbrist 

är när personens förmåga att utföra egenvårdsåtgärder inte räcker för att uppnå goda 

resultat. 

 

Enligt Kristensen et al. (2018) kan personer med typ 2 diabetes ha svårt att bibehålla 

egenvård om de också har andra problem såsom andra sjukdomar, sociala- eller 

känslomässiga svårigheter. Om personen har svårt att anpassa sig efter en rekommenderad 

livsstil kan det hota känslan av kontroll. Den hotade känslan av kontroll kan i sin tur leda 

till att personen mår sämre i sin sjukdom trots att den inte försämrats. Flertalet personer 

beskriver att om symtomen från sjukdomen är stabila upprätthåller de en känsla av 

välmående. En del personer kan uppleva egenvården som ett sätt att överträffa sjukdomen, 

som ökar känslan av att ha ett normalt liv (Kristensen et al., 2018). Egenvårdsbrist är 

relationen mellan förmågan att utföra egenvård och bristen på kunskap eller de krav 

sjukdomen ställer för god egenvård. Egenvårdsbrist kan bero på att en person inte har 

kunskap eller förmåga att handla rätt i sin situation för optimal egenvård. Då krävs det 

professionell hjälp, exempelvis från en sjuksköterska, för att hjälpa personen till god 

egenvård (Orem, 2001). O’Donell et al. (2018) beskriver att det är viktigt att sätta upp 

tydliga och rimliga målsättningar tillsammans med patienten vilket kan öka patientens drift 

att följa de rekommendationer som finns på ett fördelaktigt sätt. Att arbeta målmedvetet 

och uppnå dessa stärker individen och ökar förmågan och viljan till personlig utveckling, 

vilket leder till att de patienter som klarar av sina mål, väljer nya att arbeta mot. För att 

personer med sjukdomen ska ha förutsättningar att själv kontrollera och styra sitt 

blodsocker behöver personen kunskap. Alla personer erbjuds utbildning, teoretisk och 

praktisk, för att få så goda förutsättningar som möjligt. Utbildning finns att tillgå både vid 

sjukdomsdebut och fortlöpande under tidens gång. Målet med undervisningen är att 

personens egna förmåga stärks och förmågan till att upprätthålla en god blodsockerkontroll 

ökar (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Livsstilsfaktorer 

Hälsosam mat och en aktiv fritid är båda viktiga för att en individ ska uppleva god hälsa 

under sin livstid. Hälsosam kost och regelbunden fysisk aktivitet har en 

sjukdomsförebyggande effekt tillsammans samt främjar en god hälsa var för sig 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Billing (2012) menar att strategin för att ändra en livsstil 

bestående av lite fysisk aktivitet och ohälsosam mat är att aktivt lära sig nya färdigheter för 

att avlägsna invanda levnadsmönster. För att en person ska lyckas ändra livsstilen måste 

personen veta vad som behövs förändras, finna motivationen för att ändra de 

levnadsmönster som är destruktiva samt agera genom att bygga upp den kompetens som 

behövs för att en förändrad livsstil ska bevaras (Billing, 2012). 
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Kost 

Ley et al. (2016) menar att ett västerländskt dietmönster under tonåren, med ett högt intag 

av rött och bearbetat kött, raffinerat spannmål samt sötsaker är associerat med en högre 

risk att utveckla diabetes typ 2 i vuxenlivet. Rökning är en annan livsstilsfaktor som ökar 

risken att få diabetes typ 2 (Ley et al., 2016). Vessby et al. (2009) rekommenderar personer 

med diabetes typ 2 att uppnå kostmål som motsvarar en god varierad kost med hög 

kvalitet. Kosten ska fördelaktigt fördelas, förslagsvis jämt under dygnet efter individuella 

behov och förutsättningar. Det är bra att dela upp energigivande näringsämnen, exempelvis 

fetter, kolhydrater, protein och kostfibrer, för att uppnå stabil vikt och metabol balans. Det 

kan innebära att minska feta mejeri- och köttprodukter, samtidigt öka konsumtionen av fet 

fisk. Vid dessa kostförändringar minskar även kolesterolinnehållet i maten vilket också är 

fördelaktigt. Det är också viktigt att beakta sin alkoholkonsumtion vid diabetes då alkohol 

ger ett betydande energitillskott, delvis på grund av sockerinnehåll. Författarna 

understryker att kosten som personer med diabetes typ 2 ska äta är mat som alla människor 

behöver äta vilket betyder att det inte finns särskilda livsmedelsprodukter för diabetes 

(Vessby et al. 2009). För att erhålla kunskap om olika livsmedel och dess innehåll kan 

personer med sjukdomen få hjälp av en dietist (Ericson & Ericson, 2012). 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är viktigt för att förebygga eller minska riskerna vid diabetes typ 2. Att 

endast öka sin promenadhastighet till en snabb gång förebygger risken att få diabetes typ 2 

samt minskar risken att sjukdomen ska förvärras (Ley et al. 2016). Sagen (2013) menar att 

fysisk aktivitet är betydelsefullt i behandlingen av diabetes typ 2, detta genom att minska 

risken för kardiovaskulär sjukdom samt att den glykemiska kontrollen blir bättre. 

Livsstilsförändringar med regelbunden fysisk aktivitet samt kostomläggning hos personer 

med diabetes typ 2 kan minska dödligheten till samma nivå som hos friska personer. Fritz 

och Krook (2009) beskriver att fysisk aktivitet leder till en ökad perifer insulinkänslighet 

som kan kvarstå upp till två dygn efter träningspasset. Det är det ökade svaret på 

insulinstimuleringen i de skelettmuskler som är aktiverade under träningen som ger 

upphov till den effekten. Enligt Folkhälsomyndigheten (2019) är några av de främsta 

orsakerna till förlorade levnadsår kopplat till mat och fysisk aktivitet. Vid intag av 

ohälsosam mat, samt för lite fysisk aktivitet ökar risken för övervikt och fetma samt att 

drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och stroke. Fritz och Krook (2009) menar att de 

personer som accepterar någon form av motion i det dagliga livet känner ett ökat 

välbefinnande och förbättrad livskvalitet. 

Stöd 

Stoltz et al. (2007) beskriver stöd som att bära hela eller delar av vikten av något. 

Författarna inkluderar även att hindra någon att misslyckas, ge styrka till någon samt att 

uppmuntra någon i konceptet. Andra faktorer som nämns inom den stödjande processen för 

förståelse är uthållighet, tolerans och assistans. Det aktiva och genuina intresset av att 

hjälpa en annan människa är centralt (Stoltz et al., 2007). 
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Professionellt stöd 

Det professionella stödet är enligt Hupcey och Morse (1997) baserat på rollförväntningar. 

Det vill säga att det professionella stödet bör ligga inom ramarna för den professionella 

rollen. I vissa fall går det professionella stödet över till socialt stöd. När exempelvis en 

sjuksköterska som ger stöd åt en patient blir personligt engagerad kan det professionella 

stödet övergå till socialt stöd (Hupcey & Morse, 1997). Langford et al. (1997) beskriver att 

det vägledande stödet handlar om att erbjuda information och rådgivning till människor 

som är i behov av det, exempelvis i krissituationer eller stressfulla situationer. På så vis får 

personen som erhåller stödet en högre egenförmåga att lösa problemen som denne 

upplever. För självutveckling är också det bekräftande stödet användbart, vilket främst 

handlar om se och acceptera individen (Langford et al., 1997). 

Socialt stöd 

Hupcey och Morse (1997) beskriver att socialt stöd är en relation som har utvecklats och 

främjats över tid. Langford et al. (1997) beskriver att socialt stöd omfattar emotionellt, 

sakligt, vägledande och bekräftande stöd. Det emotionella, eller känslomässiga stödet, 

involverar en vision om att bry sig, empati, kärlek och förtroende. Det innefattar också 

känslan av samhörighet och möjligheten till självutveckling. Människor beskriver den 

känslomässiga stödkomponenten i deras sociala stöd som emotionell hjälp. Ett emotionellt 

bidrag från en medmänniska ger bland annat kärlek, respekt och beundran. Egenskaper 

som återspeglar känslomässigt socialt stöd kan beskrivas som att stöd ges genom 

kommunikation som leder till informationen om att människor upplever att de vårdas, 

älskas och värderas samtidigt som de tillhör ett nätverk av ömsesidigt engagemang 

(Langford et al., 1997). O’Donell et al. (2018) framhåller att personer som lever 

tillsammans med någon visar på större förmåga att nå mål gällande livsstilsförändringar. 

Det sociala stödet är viktigt för att bibehålla motivation till att göra de förändringar som 

önskas. Om familj och vårdpersonal är medvetna om individens egna målsättningar är det 

också lättare att stödja denna på ett framgångsrikt sätt. 

Sjuksköterskans funktion och ansvar 

Ericson och Ericson (2012) menar att sjuksköterskan är ansvarig för att patienten ska få 

adekvat information och att denne kan ta till sig informationen på ett tillfredsställande sätt 

för att nå behandlingsmål på egen hand. Det är sjuksköterskan som tillsammans med 

patienten utformar dessa mål. För att göra detta behöver patientens behov av bland annat 

kunskap och motivation bedömas. Målen kan exempelvis beröra kost och motion samt 

diverse livsstilsförändringar (Ericson & Ericson, 2012). Vårdpersonal ska enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) säkerställa en god och säker vård på lika villkor. Vården ska 

ges med respekt för alla människors lika värde och vården ska innefatta arbete med 

förebyggande insatser. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska patienten erhålla 

information om bland annat sitt hälsotillstånd samt de alternativ som finns gällande de 

undersökningar och behandlingar som finns tillgängliga. Informationen ska ges till 

patienten på ett tydligt och begripligt sätt för att patienten ska förstå, vilket är en viktig del 

i sjuksköterskans arbete.  

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) anger sjuksköterskans ansvarsområden i fyra delar; 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Dessa fyra delar går 
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att relatera till processen i vilken patienten befinner sig i vid insjuknande i diabetes. 

Boström et al. (2014) beskriver att även om det är tidskrävande, är patientcentrerad vård att 

föredra då det finns vinster med en välbehandlad patient och ökad kompetens hos 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan fyller en viktig funktion med att undervisa patienter. 

Whitehead et al. (2017) menar att större möjlighet till goda behandlingsresultat går att 

relatera till den mängd kunskap patienterna har. Information, öppenhet och utrymme för 

diskussion och frågor leder till ökad förståelse vilket gör att patienterna har lättare att följa 

de rekommendationer som lämnas. Det går även att se ett samband mellan kontinuerlig 

uppföljning från sjuksköterskan och goda behandlingsresultat (Whitehead et al., 2017). 

PROBLEMFORMULERING 

Allt fler personer får diagnosen diabetes typ 2 globalt sett, ofta är en bakomliggande orsak 

ett förändrat livsmönster med dåliga kostvanor och lite fysisk aktivitet. En god kost och en 

aktiv fritid är det som kan förebygga ohälsa men att genomföra livsstilsförändringar är inte 

enkelt. Många av de personer som drabbas av diabetes typ 2 måste genomföra förändringar 

för att inte drabbas av sena komplikationer. För att kunna genomföra förändringarna är de i 

behov av kunskap och stöd. Sjukdomen upptäcks mer frekvent i yngre åldrar och de som 

har drabbats kommer leva en längre tid med sjukdomen. Sjuksköterskan kommer att möta 

patienter i olika delar av livet, med olika typer av besvär från sjukdomen, inom olika 

vårdkontext. Sjuksköterskor behöver därför ta del av kunskaper om patienters upplevelser 

av att leva med diabetes typ 2. 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med 

diabetes typ 2. 
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METOD 

För studien valdes en litteraturbaserad metod för att bidra till evidensbaserad omvårdnad 

med grund i analys av kvalitativ forskning beskriven av Friberg (2017). Metoden valdes 

med avseende att öka förståelsen för ett fenomen genom att sammanställa tidigare 

forskning. I denna studie valdes fenomenet upplevelser. Genom att vetenskaplig kunskap 

inom området identifieras ges vägledning för hur det studerade fenomenet kan hanteras i 

vårdarbetet. Utgångspunkt i att använda en litteraturbaserad metod är att den enskilda 

kvalitativa forskningsstudien har ett kunskapsvärde och genom att analysera flera studier 

skapas större kunskap. Övergripande betyder detta ett sätt att arbeta som bidrar till en 

vårdvetenskaplig kunskapstillväxt, då teoretisk kunskap kan omsättas i praktiska 

handlingar vilka i sin tur kan leda till nya frågeställningar och nya sätt att vårda på. När 

fenomenet upplevelser undersöks och datamaterialet är taget ur sammanställda analyserade 

artiklar så var en litteraturbaserad metod relevant för att besvara studiens syfte. 

Urval 

Urvalet bestod av artiklar där undersökningspersonerna var diagnostiserade med diabetes 

typ 2 i åldrarna 19–67 år då diabetes typ 2 är en globalt ökande sjukdom som nu drabbar 

allt yngre individer.  De geografiska avgränsningar som gjordes var industriländer med 

liknande socioekonomisk status som Sverige. Ingen aspekt på genus då diabetes typ 2 

drabbar män och kvinnor i lika stor utsträckning. Östlundh (2017) beskriver att forskning 

är en färskvara, därför valdes kvalitativa artiklar publicerade mellan 2009–2019 till denna 

studie för att så ny forskning som möjligt skulle ingå. Artiklarna som valdes var på 

engelska. Enligt Segesten (2017) är engelska vetenskapens officiella språk, vilket innebär 

att det finns fler artiklar publicerade på engelska än exempelvis svenska. 

Exklusionskriterier för denna studie var personer med annan sjukdom som kunnat påverka 

det valda fenomenet exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar samtidigt som diabetes typ 2. 

Datainsamling 

Sökningarna av artiklar utfördes i CINHAL, PubMed samt MedLine då dessa databaser 

förfogar över omvårdnadsvetenskapliga artiklar. Sökord som användes var; diabetes type 

2, living with diabetes type 2, experience, patient experience, education, living, live, life, 

health, motivation, newly diagnosed, qualitative study, patient perspective, patient view. 

Vid sökningarna användes så kallad boolesk sökteknik vilket innebär att sökningarna blir 

mer precisa genom användandet av AND och OR (Östlundh, 2017). När sökorden 

kopplades ihop med operatorn AND mellan sig sökte databasen med båda sökorden. 

Genom att operatorn OR användes så kan databasen söka med flera sökord där sökningen 

avgränsades till exempelvis Diabetes type 2 AND life OR live. Ingen avgränsning till peer 

reviewed gjordes då ny forskning eftersöktes. Enligt Östlundh (2017) avser begränsningen 

peer reviewed endast att artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidskrift. För att bedöma 

kvaliteten av artiklarna användes Statens beredning för medicinsk och social utvärderings 

(SBU) mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - 

patientupplevelser (SBU, 2014). Denna mall bestod av 21 frågor vilka besvarades med ja, 

nej, oklart samt ej tillämpligt. Författarna översatte dessa svarsalternativ till att ett ja 
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innebar ett poäng, ett nej, oklart och ej tillämpligt innebar noll poäng. En poängsumma 

mellan noll och sex innebar att studien hade låg kvalitet. En poängsumma mellan sju och 

14 poäng innebar att studien höll medelhög kvalitet och en poängsumma mellan 14 och 21 

innebar att studien höll hög kvalitet. Totalt erhölls 83 träffar, efter genomläsning av titlar 

föll 59 artiklar bort då de ej svarade mot syftet för studien. När abstrakt för de kvarvarande 

24 artiklarna lästes igenom valdes 20 artiklar ut som lästes i sin helhet. I denna 

genomläsning föll ytterligare fem artiklar bort då de ej ansågs relevanta för studien. Vid 

kvalitetsgranskning föll ytterligare tre bort på grund av att de inte höll tillräckligt hög 

kvalité för denna studie. Resultatet för denna studie är baserat på 12 artiklar med medelhög 

eller hög kvalité.  

Analys 

Datamaterialet analyserades med en modell beskriven av Friberg (2017). Detta innebar att 

processen att analysera kan ses som en rörelse från helhet till delar, som därifrån går till en 

ny helhet. Delarna uppstår när de valda artiklarnas resultat sönderdelas med intentionen att 

finna de bärande aspekter som var av betydelse för denna studies syfte. De delar som 

uppstod genom tolkning av materialet bildade sedan nya enheter som formade nya 

helheter. För att datamaterialet skulle tolkas korrekt genomlästes varje artikel enskilt. 

Därefter jämfördes de tolkningar av text som gjorts. Efter att en första tolkning av material 

utförts lästes varje artikel gemensamt och därefter gjordes gemensamt överenskomna 

tolkningar som var relevant för det material som analyserats. När sedan alla artiklar var 

analyserade skapades en översyn av det material som framtagits. Där urskildes skillnader 

och likheter mellan de olika delarna. En pendling mellan material och abstraktioner i form 

av kategorier och eventuella underkategorier utfördes fortlöpande och hölls öppet. Detta 

resulterade i två kategorier och fem underkategorier. Under analysarbetet omformulerades 

syftet till en fråga för att kunna skapa den nya helheten som då också skulle svara på syftet 

för studien. Goda kunskaper i engelska språket innehas av författarna. Vid eventuella 

oklarheter användes ändå översättningstjänster för att förhindra missförstånd vid tolkning 

av text. 

Etiska överväganden 

I denna studie användes forskningsetiska principer beskrivet av Vetenskapsrådet (2017). 

De menar att alla som bedriver forskning ska tänka på etiska riktlinjer när de forskar. 

Denna studie byggdes på vetenskapliga artiklar där personer intervjuats. All forskning på 

människor ska innehålla ett samtycke till att delta i forskningen, och om detta inte går att 

inhämta vara godkänt genom en etikprövning. Ett samtycke ska bland annat innehålla 

information om forskningen som ska bedrivas, samt att personen närsomhelst under 

forskningsperioden kan återkalla sitt samtycke utan orsak (Vetenskapsrådet, 2017). För 

denna studie har det inneburit att alla artiklar som ingår i resultatet har godkänts etiskt eller 

att ett skriftligt samtycke har inhämtats (se bilaga 2). Fakta ska inte plagieras, fabriceras 

eller på annat missvisande sätt redovisas som sin egen (Vetenskapsrådet, 2017). Det 

innebar att ingen forskning presenteras som egen utan en korrekt referenshantering har 

följts. Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att när kvalitativ data analyseras kan 

litteraturen ge en viss förförståelse inom det valda området. Denna studie har genomförts 

med medvetenhet om att förförståelsen hela tiden måste reflekteras över samt bearbetas för 



9 

 

att färgning av analys och resultat ska motverkas. Enligt SBU (2017) är förförståelsen en 

viktig del i motivationen att bedriva forskning. Dock kan förförståelsen bidra till begränsad 

öppenhet och begränsad förmåga att ta till sig datamaterialet som analyseras. Den som 

forskar ska ha ett medvetet och aktivt förhållningssätt till sin förförståelse. Genom att 

kontinuerligt diskutera förförståelse har den egna förförståelsen varit i medvetandet under 

hela studien. 
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RESULTAT 

Ur analysen av artiklarna framkom två kategorier och fem underkategorier. Dessa 

redovisas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt över kategorier och underkategorier. 

 

Kategori Underkategori 

 

 

 

Acceptera situationen 

 

Ta till sig kunskap  

 

Förändra levnadsmönster 

 

 

 

Livet efter diagnos 

 

Förändring av kost och motion 

 

Rädsla för komplikationer 

 

Uppbackning från omgivningen 

 

 

Acceptera situationen 

Kategorin handlar om hur personerna hanterar läget genom att ta till sig information när 

sjukdomen är nydiagnostiserad genom diabeteskurser, att adaptera sig till livet med en 

kronisk sjukdom och att finna motivation till den nya tillvaron. 

Ta till sig kunskap 

Vägen till kunskap är något som personer med diabetes typ 2 upplever på olika sätt. För 

diagnostiserade personer erbjuds kurser och information för att de ska få möjligheten att ta 

till sig kunskap om sjukdomen. Dessa kurser innebär att deltagare får ta del av information 

angående kost, livsstil, fysisk aktivitet, vad som händer i kroppen samt hur praktiska 

moment som exempelvis blodglukosmätning ska utföras (Herre et al., 2016). De som deltar 

i kurserna får information av bland annat läkare samt personer som haft diagnosen i flera 

år. De upplever upplägget på olika sätt beroende på om de upplever sig symptomfria eller 

om de har symtom av sjukdomen. Det visar sig att symtomfria deltagare har ett 

övergripande positivt förhållningssätt till kursens upplägg och de anser att informationen är 

lätt att förstå. Symtomfria deltagare upplever den sociala aspekten av kurserna som 

betydelsefull. De tar till sig mer av informationen och behåller den då det ofta uppstår 

diskussioner kring ämnet samt att få diskutera med hälso- och sjukvårdspersonal och andra 

deltagare upplevs konstruktivt (Laursen et al., 2017). De som deltar upplever en trygghet i 

att vara med i en diabeteskurs, då informationen och den praktiska kunskapen de får lära 
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sig ger dem trygghet i sin sjukdom (Schwennesen et al., 2016; Mathew et al., 2012). 

Deltagare anser i större utsträckning att informationen ofta är överväldigande och svår att 

förstå (Pal et al., 2018). 

   

De som deltar och är symtomfria och de med symptom har samma synsätt på vikten av en 

bra diet samt fysisk aktivitet. Skillnaden är att de med symtom upplever det mer 

betungande än hälsofrämjande att hålla sig till en bra diet samt motionera. De som är 

symtomfria upplever kurserna som informativa samt att de förstår sambandet mellan en bra 

diet samt fysisk aktivitet och hur de faktorerna påverkar sjukdomen. De förstår också att de 

hade en kronisk sjukdom även fast de inte kände sig sjuka för tillfället (Herre et al., 2016; 

Laursen et al., 2017) 

  

En nackdel med diabeteskurser är enligt personer med diabetes typ 2 att det är svårt att få 

tid till att delta i kurserna då dessa ofta varar över flera dagar. Det är även svårt rent 

ekonomiskt att ta ledigt från arbetet. Personerna upplever att de har svårt att på kort 

framförhållning inställa sig till kurserna, samt att de känner sig för friska för att delta. 

Dessa menade att det är bättre att någon som är mer sjuk får deras plats då den personen 

antagligen gagnas mer av kursen. Det upplevs också att inbjudan till kurserna kom för tätt 

inpå diagnosen och att de inte har nog med energi eller ork för att delta. De känner också 

att inbjudan till kurserna kom alldeles för sent och att de redan hade väl fungerande rutiner 

i sitt dagliga liv (Schwennesen et al., 2016).  

Förändra levnadsmönster 

Personer med diabetes typ 2 upplever att det är deras ansvar att få bukt på sin sjukdom, att 

vårdpersonalens hjälp bara räcker till en viss grad och att det avgörande ansvaret ligger hos 

dem själva (Fink et al., 2019; Handley et al. 2010). För att inte fundera för mycket på 

orsaker och negativa saker beskriver personerna att de lever med sin diabetes från dag till 

dag, eller från vecka till vecka. Självinsikt om att tidigare levnadsvanor har slitit på 

kroppen och att det är omöjligt att fortsätta i samma banor för evigt (Pikkemaat et al., 

2019). Till sist blir sjukdomen successivt en del av människan och personerna försöker 

göra livet lättare genom att förstå och komma underfund med all information samt försöka 

tänka positivt kring det (Sebire et al., 2018). Personerna beskriver att det är lättare att nå 

målet om det finns en plan eller en dröm om en framtid. De upplever ökat självförtroende 

genom att se sambandet mellan handlingar och hur kroppen reagerar och drar slutsatsen att 

om kroppen tas om hand kommer allt att lösa sig (Malpass et al., 2009; Handley et al., 

2010).  

 

Belöningen för att ändra livsstilen är inte uppenbar eller konkret nog på kort sikt, då många 

personer inte uppfattar sig själva som sjuka. Därav kan det vara svårt att få motivation för 

att ändra livsstilen till det bättre för att undvika sena komplikationer av sjukdomen 

(Malpass et al., 2009). Personerna beskriver också att det är enbart upp till dem själva att 

kämpa på, då de insåg att de kommer få sena komplikationerna av sin diabetes om de inte 

är fysiskt aktiva och ändrar sina kostvanor (Hanley et al., 2010). Personerna med diabetes 

typ 2 blir också motiverade av det faktum att de vill finnas där för sina barn och hålla sig i 

god form för att kunna fortsätta arbeta. För dessa personer blev också en viktnedgång 

motiverande (Rasmussen et al., 2016). Att träffa andra människor med diabetes typ 2 

skapar ytterligare medvetenhet och därmed ökar motivationen till att bibehålla eller 
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förändra sin situation. Att se andra personer med fler komplikationer eller andra situationer 

får dem att bli mer motiverade för att inte hamna i liknande situationer själva. Genom att 

samtala med andra personer som har sjukdomen synliggjordes det vad varje enskild person 

hade gjort för att kontrollera sin diabetes. Detta ledde till att de personer som inte upplever 

några specifika bekymmer fick en ökad förståelse för vad de själva bör göra för att inte 

hamna i samma situation (Laursen et al., 2017). 

  

Personerna kan också beskriva att de inte är motiverade att förändra livsstilen då de helt 

enkelt saknar energi efter en lång arbetsdag, även fast de vet att fysisk aktivitet skulle få 

dem att må bättre (Laursen et al., 2017). De upplever sig inte sjuka och saknar motivation 

av den anledningen (Handley et al., 2010). Personerna upplever även att de är oförmögna 

att ändra sina vanor och tror inte att medicinen de tar har någon effekt på sjukdomen. 

Dessa personer har en känsla av likgiltighet inför sin sjukdom (Sebire et al., 2018) 

Livet efter diagnos 

Kategorin handlar om hur personer upplever att livet ändras till följd av sjukdomsbeskedet 

som att göra förändringar i kost och motion, rädslan för komplikationer av sjukdomen samt 

uppbackning från omgivningen. 

Förändring av kost och motion 

Kontroller och läkarbesök kan upplevas av personerna som ett hinder i vardagen, då de 

flesta tider endast finns på vardagar när de flesta är på arbetet. Att kontinuerligt behöva ta 

ledigt från arbetet för att träffa sjukvårdspersonal upplevs frustrerande. Personerna 

beskriver att de endast förändrar vardagen till den grad att de minskar konsumtionen av 

sötsaker (Pikkemaat et al., 2019). De upplever sig själva vara respektlösa mot sin familj. 

Det kan uppstå spänningar inom familjen när personen måste tacka nej till den kost som 

erbjuds på grund av restriktioner (Pal et al., 2018).  Personerna anser att de försöker dra 

ned på intaget av kolhydrater, för att sedan öka mängden förbränning genom träning. De 

behöver se motionen som en del av vardagssysslorna för att den ska bli gjord och känna 

sann glädje antingen före, under eller efter motionen utförts. Det upplevs som en tung 

börda för personerna att både ändra kostvanor och motionsvanor samtidigt och de 

beskriver en mindre stressande miljö om de får börja i en ände och känna trygghet och 

kontroll där först, innan de startar med en ny förändring (Sebire et al., 2018). Personerna 

beskriver även sambandet mellan vad de äter och hur mycket de behöver motionera för att 

hålla god kontroll på blodsockernivåerna vilket också tillåter en mer fri vardag där de kan 

anpassa sig och justera under tidens gång (Malpass et al., 2009). Känslan av att klara av sin 

vardag och få ihop alla pusselbitar upplevs som stärkande och ökar personernas 

självförtroende (Rasmussen et al., 2016).  

  

Personerna beskriver också att det är svårt att känna någon glädje, trots goda 

blodsockernivåer, på grund av att de inte upplever att uppoffringarna som de gör är värt 

det. En känsla av orättvisa, eller avundsjuka, infann sig gällande de förändringar i kosten 

som de behöver göra på grund av sin sjukdom. Avundsjukan kan uppkomma på grund av 

tankarna på att det finns friska människor som väljer att äta de saker som de 

rekommenderas att vara avhållsamma från. Personerna sörjer de vanor och den mat som 

tidigare har varit mest älskvärda. De som fokuserar på att sjukdomen är kronisk och en 
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sjukdom som måste behandlas livet ut fokuserar också en stor del på de negativa 

förändringarna snarare än det hälsosamma liv som personen belönas med (Malpass et al., 

2009; Mathew et al. 2012) 

  

Personerna beskriver att de avböjer inbjudningar till tillställningar där de vet att det inte 

serveras mat som är rekommenderad för dem. Däremot finns det också de som undersöker 

möjligheten att värma sin egen mat i mikrovågsugn om de blir bortbjudna för att på så sätt 

kombinera bra mat tillsammans med sociala sammanhang. Det finns en viss tendens i att 

strunta i sin diabetes under helger och i sociala umgängen för att underlätta vardagen. 

Exempelvis dricka och äta god mat på helgen vid någon aktivitet tillsammans med vänner 

(Mathew et al., 2012). Personerna beskriver även att sjukdomen har givit dem en möjlighet 

till en hälsosammare livsstil vilket i slutändan har lett till en högre upplevd livskvalité.  En 

annan aspekt som anges är den ekonomiska faktorn till att äta hälsosam mat påverkar dem 

då de inte klarar av att handla de varor som rekommenderas då de upplevs dyrare (Raphael 

et al., 2012). Det är också svårt att se sig själv som sjuk om personen i fråga inte upplever 

några symtom. Det var således svårt att se sig som en person som överhuvudtaget behövde 

göra en förändring (Schwennesen et al., 2016). 

Rädsla för komplikationer 

Personer med sjukdomen lever med många farhågor. Att vara orolig över pendlade 

blodsockernivåer och att behöva sticka sig för att mäta blodsockret är en del som påverkar 

personerna negativt (Pikkemaat et al., 2019). Viss oro över blodsockermätaren beskrivs 

också med frågor angående dess kalibrering och tillförlitlighet (Mathew et al., 2012). 

Rädslan för att eventuellt börja med insulin gör att en del personer tvingar sig till att få 

kontroll över sina blodsockernivåer. De kontrollerar blodsockret på gränsen till för ofta på 

grund av oron över att inte ligga inom ramarna samt känna en konstant kontroll över hur 

nivåerna förändras (Malpass et al., 2009). Oron över framtiden upplevs också och de 

bekymrar sig över eventuella komplikationer som fotsår eller nedsatt syn (Pikkemaat et al., 

2019). Personerna är oroliga över sin arbetssituation och menar att det är för många 

begränsningar i den nya livsstil som kan leda till en negativ förändring i arbetssituationer 

(Fink et al., 2019). 

  

Personerna beskriver att de är oroliga över att dö i förtid och lämna sina barn och 

familjemedlemmar. Oron grundar sig i en del fall i ovissheten som kommer med 

oförmågan att få en exakt prognos över sitt sjukdomstillstånd (Pikkemaat et al., 2019; 

Malpass et al., 2009). Att behöva gå till en vårdinrättning upplevs till viss del 

kontrollerande, där det granskas om de varit följsamma till de tips och råd de fått sedan 

tidigare (Sebire et al., 2018). Det upplevs också en rädsla över vad folk i deras omgivning 

tycker och tänker om de drabbade. Det är mycket skuldkänslor hos personerna som ibland 

får höra saker som att diabetes är en självförvållad sjukdom, att de som har diabetes är lata. 

Det ledde till en överhängande rädsla över att berätta för andra om sin situation 

(Rasmussen et al., 2016). Personerna beskriver även de känslor där de tror att de ska dö, 

och därav inte kan förmå sig att berätta för andra (Mathew et al., 2012). 

Uppbackning från omgivningen 

Personer med diabetes typ 2 upplever ett behov av stöd. En konsekvens av 

livsstilsförändringar är känslor av osäkerhet. När personer med nydiagnostiserad diabetes 
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typ 2 befinner sig i ny miljö, till exempel byter arbete eller börjar studera, upplevs en 

ofrivillig förändring av rutiner, vilket kan medföra osäkerhet i situationen. Osäkerheten 

kan utlösa ett känslomässigt svar och en överväldigande skuldkänsla. Personer med 

sjukdomen upplever olika mycket stöd från familj och vänner. Personerna upplever sig 

ensamma i inlärningsprocessen (Rasmussen et al., 2016). De som involverar anhöriga i sin 

sjukdom upplever att informationen blir lättare att ta till sig samt att livet blir enklare att 

planera då de anhöriga har samma förståelse för att göra bland annat kostförändringar. 

Anhöriga upplevs bli en del av diabetesgemenskapen och kan därför lättare förena den nya 

kunskapen om sjukdomen i familjens vardagsliv (Herre et al., 2016). 

Resultatsammanfattning 

Personer med diabetes typ 2 tog till sig olika mycket kunskap beroende på om de hade 

symtom eller inte. Personer med diabetes typ 2 upplever att det är upp till dem själva att 

lära sig hantera sitt liv med sjukdomen samt att de i efterhand förstår att det är en del av det 

nya livet och de försöker se den med positiva ögon. Personerna upplever inte belöningen 

för att ändra sin livsstil som motivation nog då de inte känner sig som sjuka. Att träffa 

personer med sena komplikationer upplevs som motiverande för förändring för att undvika 

liknande situation. Personer drar ner på sitt sockerintag medan andra tränar mer för att 

hålla blodsockernivåerna inom goda nivåer. De upplever en avundsjuka gentemot andra då 

de inte längre får äta vad de vill för att sjukdomen inte ska fortskrida. De är rädda för att dö 

i förtid och de lever med skuldkänsla då diabetes ibland uppfattas som en självförvållad 

sjukdom vilket leder till att vissa personer hemlighåller sin sjukdom från andra. Personer 

som involverar sina anhöriga i sjukdomen upplever att sjukdomen är lättare att hantera.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med 

diabetes typ 2. För att bäst svara på syftet valdes en litteraturbaserad metod för att bidra till 

evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning. En fördel med att 

använda en litteraturbaserad metod är att datamaterialet redan finns insamlat och täcker 

större yta än vid en enstaka studie enligt Dahlberg (2014). Danielsson (2017) menar att 

nackdelen med detta val av metod är att det sällan blir en djupare diskussion eller 

frågeställningar då följdfrågor inte kan ställas. En empirisk studie med intervjuer hade 

kunnat bidra till en djupare förståelse av upplevelser då följdfrågor och tydliggörande 

frågor som lett till en klarare bild av upplevelserna hade kunnat ställts. Detta 

tillvägagångssätt valdes bort på grund av att tidsramen för denna studie var för kort. 

Bloggtext som underlag valdes också bort då en större geografisk yta och ett större 

underlag för data eftersträvades. Språkförbristningar hade även gjort det omöjligt att välja 

bloggtexter som underlag ur ett globalt perspektiv. Dock har flertalet djupare upplevelser 

kunnat påvisas vilka svarade på syftet. Detta stärkte att metodvalet till denna studie var 

produktivt. 

 

För att en vetenskaplig studie ska hålla god kvalitet används begreppen trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet samt överförbarhet. Trovärdighet beskrivs av Mårtensson och 

Fridlund (2017) som att författarna tydliggör för läsaren att kunskapen som studien uppnår 

är rimlig och att resultatet är giltigt. En litteratursökning genomfördes för att stärka denna 

studies trovärdighet. Giltigheten i resultatet bekräftades och ökad kunskap om 

problemområdet erhölls.  

 

Personer i åldrarna 19-67 år samt både män och kvinnor omfattades i studien eftersom 

diabetes typ 2 är en globalt ökande sjukdom vilken drabbar allt yngre personer. Hade 

personer över 67 år omfattats av studien hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Möjligen 

hade resultatet inte heller reflekterat hur vuxna personer upplevde att få diabetes typ 2, då 

en person som är 40 år och en som är 80 år kan ha olika syn på livet. Överförbarhet innebär 

enligt Mårtensson och Fridlund (2017) att resultatet kan överföras till andra situationer 

eller kontexter. Genom avgränsningen till industriländer med liknande socioekonomisk 

status som Sverige får läsaren bedöma om studiens resultat är överförbart till sin 

verksamhet. Exklusionskriterier för denna studie var samsjuklighet. Detta exkluderades då 

personers upplevelser kunnat bero på andra sjukdomar än diabetes typ 2. Ingen 

avgränsning gjordes till peer-rewieved då det ansågs begränsa sökningen från den nyaste 

forskningen inom området. Artiklar från år 2019 ansågs som ny forskning och dessa 

artiklar hade inte kommit med om peer-rewieved-filter hade använts i sökningen. De 

artiklar som söktes för denna studies resultat söktes i tre olika databaser. Detta för att öka 

studiens pålitlighet, då chansen att finna relevanta artiklar ökar, gentemot att enbart söka i 

en databas. Mårtensson och Fridlund (2017) menar att pålitlighet stärks genom att 

datainsamlingen tydligt beskrivs samt en bilaga över sökta artiklar redovisas. Artiklarna 

som valdes granskades enligt SBUs mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik - patientupplevelser (SBU, 2014). De valda artiklarna lästes flera 
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gånger och de artiklar som valdes till studien var av medelhög och hög kvalitet. Artiklarna 

granskades gemensamt då oklarheter och tolkningar av kvaliteten inte skulle påverka de 

valda artiklarna. Artiklarna som valdes till denna studie analyserades först enskilt. Därefter 

lästes artiklarna gemensamt och den gemensamma tolkning som gjordes av artiklarna 

bestämdes relevant. På detta sätt ökar trovärdigheten enligt Mårtensson och Fridlund 

(2017) då båda författare läst in sig på artiklarna samt kommit fram till en gemensam 

tolkning. När artiklarna var analyserade urskildes skillnader och likheter mellan de olika 

delarna. Delarna uppstår när artiklarnas resultat sönderdelas med intentionen att finna 

bärande aspekter som var av betydelse för studies syfte. Dessa delar sattes sedan ihop till 

en ny helhet vilken är denna studies resultat. Detta stärker enligt Mårtensson och Fridlund 

(2017) studiens bekräftelsebarhet då analysprocessen är välbeskriven. En pendling mellan 

kategorier och underkategorier utfördes fortlöpande och slutade i två kategorier och fem 

underkategorier. Syftet hölls under hela arbetsprocessen i minnet. Goda kunskaper i 

engelska språket innehas men vid oklarheter användes översättningstjänster för att 

misstolkningar av text inte skulle ske. 

 

Förförståelsen har hanteras genom att denna studie skrivits med ett öppet sinne samt att 

någon värdering inte lagts i det som framkom i resultatet. Genom att beskriva förförståelse 

ökar en studies pålitlighet enligt Mårtensson och Fridlund (2017). Denna studie har haft två 

oberoende granskare med liknande akademisk nivå som läst igenom studien, med 

förförståelsen känd. Efter granskning framstod ingen tydlig förförståelse genom resultatet 

enligt granskarna, vilket har stärkt studiens pålitlighet. Mårtensson och Fridlund (2017) 

menar att en studies bekräftelsebarhet stärks om utomstående granskar att resultatet svarar 

mot syftet. Studiens bekräftelsebarhet har stärkts genom att handledaren och 

handledningsgruppen läst igenom studien och granskat att syftet besvaras av resultatet. 

Studien har följt de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2017) tillhandahåller vilket 

betyder att korrekt referenshantering har följts samt att alla studier som ingår i resultatet 

har godkänts av en etisk nämnd alternativt har deltagarna i studierna skriftligt godkänt att 

medverka. Genom att samtycke för de utvalda artiklarna erhållits och påvisats, uppfylls de 

kriterier för studien satta ramar för etiska övervägande. 

Resultatdiskussion 

Av resultaten framkommer att vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes typ 2 

är att acceptera sin situation. Det finns skillnader mellan de personer som fått diagnos med 

symtom och de utan symtom i förmågan att ta till sig information kring sin sjukdom. De 

personer som inte har några symtom tar lättare till sig kunskap och uppfattar den 

informativ och nyttig. Personer som har symtom upplever att informationen är påfrestande 

och känner svårigheter att se det hela från ett större perspektiv. För att personer med typ 2 

diabetes ska kunna vårda sig själva bör de kunna ta till sig information. Enligt Orem (2001) 

är egenvårdskapacitet beroende av bland annat kön, ålder, utbildningsnivå, 

sjukdomstillstånd samt socialt nätverk. En persons egenvårdskapacitet kan förbättras 

genom att personen utför egenvård under en lång tid med ett tydligt mål i att förbättra sitt 

mående. Egenvårdskapaciteten kan också förbättras genom att personen får utbildning och 

vägledning av exempelvis en sjuksköterska och att informationen anpassas till just denna 

individ. Egenvårdsbrist är det som uppstår när individen inte får denna hjälp och stöd i sin 

situation. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterska åligger det 
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sjuksköterskan att förebygga ohälsa, lindra lidande och förebygga sjukdom (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2019). Patientlagen (SFS 2014:821) anger att patient ska erhålla 

information om sitt hälsotillstånd, erbjudas alternativ och förklaring kring de 

undersökningar och behandlingar som finns att tillgå.  Whitehead et al. (2017) menar att 

genom information, öppenhet och utrymme för diskussion och frågor så öppnar 

sjuksköterskan vägen till en ökad förståelse för sjukdomen. Detta leder till en ökad 

följsamhet och det går att se ett samband mellan kontinuerlig uppföljning hos 

sjuksköterska och goda behandlingsresultat (Whitehead et. al., 2017).  

 

Trots obefintlig skillnad i förkunskaper för personen, tenderar det att finnas ett samband 

mellan det resultat en person får efter egenvårdsbehandling av sin sjukdom och den grad 

personen är sjuk (Fløde et al., 2017). Personer med en högre medelnivå på sitt blodsocker 

visar bättre resultat efter en tids behandling i form av livsstilsförändringar. Enligt Varming 

et al. (2019) är det inte någon signifikant skillnad mellan de personer som får mer 

kontinuerligt stöd och rådgivning och de som inte får det. Det indikerar att det är något 

annat som personer med diabetes typ 2 behöver för att långsiktigt klara av att göra en 

hållbar förändring. Jansink et al. (2013) menar att personer som genomgår ett särskilt 

åtgärdsprogram innehållande motiverande samtal i slutändan inte visar på något förbättrat 

HbA1c-värde i jämförelse med de personer som får vanlig diabetesvård. Enligt Lidegaard 

et al. (2016) är en faktor till att personer fortsätter att vara fysiskt aktiva rädslan för 

ytterligare komplikationer i sin sjukdom. Detta visar det essentiella att en person med 

diabetes typ 2 till en början behöver vara medveten om sin sjukdom, ha insikt om sitt 

sjukdomstillstånd samt besitta kunskap om sjukdomens progression för att uppnå en 

hållbar förändring. Som Jansink et al. (2013) framhåller så motiveras oftast inte 

symtomfria personer till förändring genom att erbjudas information och program. Dessa 

personer deltar gärna men inga direkta ändringar i levnadsmönster sker trots genomgånget 

diabetesprogram. I dessa fall behövs andra insatser än informerande samtal, vägar till att 

förändra levnadsmönster och påverka personers beteende kan vara att söka stöd i grupp, 

KBT eller annan form av mer riktad terapi där ansvaret förskjuts mer tydligt mot personen 

med sjukdom. Karlsen (2013) beskriver att då begreppen lärande och motivation är starkt 

förankrade kan det vara svårt för individer att ta till sig kunskap om de inte är motiverade 

till orsaken för den nya kunskapen, det vill säga sjukdomen. Således tillkommer misstankar 

om att de personer som är symtomfria säger sig ta till sig kunskapen på ett bra sätt men 

enbart gör sken av det. I själva verket är de inte alls mottagliga för den nya kunskapen. 

Motivation går att relatera till hur personer känner, förstår och uppfattar sig själva, vilket 

stärker misstanke om att personer som inte förstår eller uppfattar sig som sjuka, saknar 

motivation (Karlsen, 2013). 

 

Skillnaden i vilken grad personer förändrar sitt levnadsmönster återfinns i resultatet men 

varför skillnader finns kan inte påvisas. För en del människor tenderar sjukdomen att vara 

osynlig och därför både svår att ta på allvar och att finna motivation till att behandla. 

Löndahl (2016) uppmanar till fortsatta försök att nå de personer som inte upplever några 

symtom och som accepterar att blodglukosnivåer är för höga men påpekar också att det 

finns personer som aldrig accepterar sin sjukdom. Personer med liten sjukdomsinsikt och 

utan fysiska symtom tar inte till sig information och kunskap fullt ut vilket leder till att de 

resurser som används ofta är bortkastade. Genom att utforma insatser som är i linje med 

vad hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) anger är mer långsiktiga förebyggande 



18 

 

åtgärder då att föredra. Långsiktiga insatser kan komma att förebygga sena komplikationer 

som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar och fotsår som är en av de största kostnaderna 

inom svensk sjukvård idag. Steen Carlsson (2009) menar att det finns goda anledningar till 

att fortsätta utvecklingen av diabetesvården då sjukdomen påverkar och belastar 

sjukvårdssystemet ur den ekonomiska aspekten. Författaren menar att studier indikerar att 

personer med diabetes tenderar att lämna arbetet tidigare än pensionsålder, har fler 

sjukskrivningar samt indirekta kostnader som bortfall av produktion och kompensation för 

förlorad inkomst i form av försäkringar och bidrag (Steen Carlsson, 2009). Det är således 

viktigt att även de personer som inte upplever symtom är måna om sig själva för att inte på 

lång sikt insjukna ytterligare och minska de nästan oundvikliga merkostnaderna som det 

innebär. Dels de personliga kostnader som bortfall av inkomst också samhällskostnaderna. 

Samtidigt är det viktigaste behandlingsmålet att personer är symtomfria, vilket också kan 

bli problematiskt i arbetet med dessa personer (Eliasson & Gudbjörnsdottir, 2009; Ericson 

& Ericson, 2012). 

  

Av resultaten framkommer att de förändringar av kost och motion som rekommenderas 

påverkar personer med diabetes typ 2. Det är en upplevelse som att leva i en ny kropp med 

andra prioriteringar än tidigare och gör att människor känner sig begränsade och 

kontrollerade. Ericson och Ericson (2012) beskriver sjukdomen som konstant, att det inte 

går att ta semester från sjukdomen, vilket leder till höga krav på eget ansvar för de 

personer som drabbas. Kraven kan i sin tur leda till utveckling av skuldkänslor, ångest och 

ensamhet. Det är inte omöjligt att personen som drabbas reagerar med krisreaktioner som 

chock, sorg eller vrede som en del av frustrationen. Förändringen som vanligen orsakar 

mest besvär är den konstanta planeringen och kravet om regelbundenhet. Det kan upplevas 

av personer som att vara fånge i sin sjukdom (Ericson & Ericson, 2012). Tanenbaum et al. 

(2016) menar att personer som inte får äta, eller rekommenderas att avstå, sin favoritmat 

upplever det som berövande och stressande. Att inte heller ha förmågan att kunna justera 

sitt blodsocker upplevs också som stressande och oron för att både ha för högt och för lågt 

blodsocker leder till en överhängande press för personen (Tanenbaum et al., 2016).  

 

Av resultaten framgår att vuxna personer med diabetes typ 2 upplever rädsla för 

komplikationer. Det är tydligt att en del av stressen och oron är orsakad av okunskap. 

Bristfällig information om vilka alternativ som finns för personerna leder till att de känner 

sig stressade och oroar sig, vilket förhoppningsvis skulle avta om personen i fråga är mer 

trygg och har fullgoda kunskaper inom området. Stress, oro och osäkerhet är känslor, eller 

orsaker, som är förknippade med att en människa lider. Att lida är en oundviklig del av 

livet men blir tydligare vid en klar orsak till lidandet. Individens lidande bör ses som 

grunden till omsorgsarbetet där huvudsyftet är att lindra lidandet (Ekebergh & Arman, 

2015). Sjuksköterskan ska bland annat arbeta med att främja och återupprätta hälsa samt 

lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). För att möjliggöra det behöver 

sjuksköterskan göra sig medveten om att personen i fråga är försedd med god kunskap 

inom området, vilket också är personens rättighet i enlighet med Patientlagen (SFS 

2014:821). Otillräcklig kunskap kan leda till att personen inte har någon handlingskraft i 

sin egenvård (Orem, 2001). Detta kan leda till att personen tappar kontrollen över sin 

vardag. Att inte ha kontroll påverkar personens välbefinnande negativt. Omständigheter i 

vardagen som känslomässiga svårigheter kan hindra personer från att bibehålla kontroll 

vilket också påverkar förmågan att anpassa sig. Det blir således en ond spiral där personen 
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utan kontroll och utan förmåga att ta över kontrollen på egen hand riskerar att må sämre i 

sin sjukdom, trots att sjukdomstillståndet inte förändrats (Kristensen et al., 2018). Att 

kontrollera blodsockret ofta ger personer ökad kontroll över inverkan av olika livsstilsval 

och dess påverkan på blodsockret. Ett positivt resultat kan likväl ge stärkande känslor av 

att lyckas samtidigt som ett negativt resultat kan leda till att personen känner ett 

misslyckande. Oavsett tolkning av resultat så har personen mer kontroll och lever inte i 

ovisshet. Det är viktigt att personer får korrekt information om när och varför 

blodsockermätaren ska användas och inte bruka den mer än nödvändigt på grund av den 

överhängande risken av att känna misslyckande (Peel et al., 2004). I 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterska ingår att värna om och förebygga ohälsa 

(Svensksjuksköterskeförening, 2017). Det åligger därför den legitimerade yrkesfunktionen 

att vägleda även de personer som är drabbade av sjukdom som inte är motiverade. Här 

måste sjuksköterskan agera dels professionellt men även verka som ett stöd. Relationen 

patient – sjuksköterska blir avgörande för hur personer med sjukdom är villiga att ta till sig 

och använda information och kunskap som de erhåller. Genom att bygga en trygg och 

kontinuerlig relation med patienten kan sjuksköterskan skapa en miljö som möjliggör 

vägledning. Fritz och Krook (2009) menar att de personer som accepterar och omfamnar 

förändringen på ett bra sätt och exempelvis börjar motionera regelbundet uppnår en högre 

känsla av tillfredställdhet. 

 

Resultaten tydliggör att vuxna personer med diabetes typ 2 upplever att uppbackning från 

omgivningen är betydelsefullt. Anhöriga är en viktig del, framförallt när en person 

diagnostiseras med diabetes. Stoltz et al. (2007) menar att ge styrka, uppmuntra samt att 

motarbeta bakslag är centralt för den som stöttar. Tålamod och tolerans tillsammans med 

ett intresse av att hjälpa en annan människa är avgörande för hur väl personen som stödjer 

kommer lyckas. Bennich et al. (2020) beskriver att en del personer önskar att familjen är 

involverad och stödjer dem i en hälsosammare livsstil. Samtidigt är det många personer 

som upplever att sina närstående inte vill involvera sig på grund av att minska risken till att 

upplevas som kontrollerande vilket kan leda till konflikter. Att inte engagera familjen kan 

hindra personer med diabetes på det sätt att det blir enklare att falla tillbaka i de vanor som 

familjen har och kan i större utsträckning leda till att personen själv också äter onyttig mat, 

fika eller dricker läsk. Personer kan trots goda relationer inom familjen välja att genomföra 

förändringar själva och kan därför uppleva oron från framförallt sin livskamrat. Efter en tid 

kan dock engagemang från alla parter avta, då personen med diabetes har funnit sig mer i 

sin sjukdom och inte behöver tala om den lika ofta som när den är nytillkommen. 

Närstående tror också att personen har mer kontroll över sjukdomen än när den blev 

diagnostiserad (Bennich et al. 2020). Familjens stöd är en viktig komponent för den 

enskilde personens anpassning till sjukdomen. Det är dock viktigt att inte glömma att 

kunskap för den som stödjer är precis lika viktigt som för personen med sjukdomen. 

Personens livsvärld blir således av yttersta vikt för förståelsen och möjlighet att kunna 

påverka dennes sociala förutsättningar till att hantera sjukdomen (Haugstvedt, 2013).  

 

Alla människor har inte stödjande familjerelationer men det utesluter inte andra sociala 

relationer som kan upplevas som upplyftande och stödjande. Sjukdomen är kronisk och 

behöver kontrolleras mer eller mindre konstant. Ansvaret ligger främst på den drabbade 

individen. Att ha någon i sin närhet som förstår situationen och är öppen för dialog kan 

sjukdomen vara mer hanterbar. Borek et al. (2019) menar att genom att träffa andra 
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människor i liknande situation kan ha en stärkande effekt på individnivå. Det upplevs 

upplyftande att få dela erfarenheter och mål tillsammans med andra. Det är särskilt viktigt 

för de som saknar eget socialt stöd. Att uppmuntra varandra och tillsammans sätta upp mål 

att arbeta mot är en viktig del för att hålla motivationen hög på ett hållbart sätt. En 

stödjande grupp behöver ha central grund i att bemöta de andra personerna med respekt 

och värdighet, det är således inte något negativt om humor och personliga delar 

förekommer. Då ökas sammanhållningen i gruppen och leder till högre deltagande.  Bech 

et al. (2019) menar att det också finns personer som föredrar att hantera sin sjukdom på 

egen hand då de inte vill lägga någon börda på andra människor i sitt sociala nätverk. Vid 

avsaknad av socialt stöd kan det vara än mer viktigt att personen får professionellt stöd. Ett 

avspänt möte där vårdpersonalen visar intresse för personens personliga omgivning som 

jobbsituation och familjeförhållanden uppskattas och skapar en mer personlig relation, 

något som kan öka tillit och motivation. Det är också betydelsefullt att inte skuldbeläggas 

ytterligare av personal, personerna är ofta medvetna om orsaken till sin sjukdom och 

skuldbelägger redan sig själva. Langford et al. (1997) menar att det är viktigt för personer 

att bli sedda och accepterade, vilket både sociala och professionella relationer kan ha en 

positiv inverkan på. I den professionella relationen är det viktigt med vägledning i form av 

information och handledning för att öka personens egen förmåga att hantera situationen. 

För sjuksköterskan innebär det att vara professionell och hålla en distans samtidigt som 

empatisk förmåga bibehålls. Genom att vara professionell kan sjuksköterskan vägleda 

patienter genom information och rådgivning. Orem (2001) konstaterar att en persons 

egenvårdsförmåga ökar med rätt kunskap och handledning. Att inte uppleva kontroll är 

stressande och det personerna är i behov av är extra stöd (Langford et al., 1997). 

Konklusion 

Denna studie har bidragit med kunskaper om vuxna personers upplevelser av att leva med 

diabetes typ 2. Det finns skillnader i hur personer upplever sin sjukdom och vilken 

förmåga samt vilja de har att hantera den. En av skillnaderna som framkommer är i vilken 

grad personen upplever sig besvärad av sin sjukdom. De personer som upplever symtom 

från sin sjukdom är mer villiga att göra en förändring samtidigt som de symtomlösa inte 

ser något behov av att förändra sitt levnadsmönster.  En viktig del i sjukvården är det 

förebyggande arbetet som minskar lidande för den enskilde men också även minskar 

kostnader och belastning på samhället. Då förändringar är svåra att genomföra, särskilt 

utan adekvat kunskap är det viktigt att personer får utbildning om sjukdomen, samt att 

behov av stöd utreds. Personer som har bra socialt stöd tenderar att anpassa sig på ett mer 

tillfredställande sätt och de utan socialt stöd är i behov av mer professionellt stöd, 

alternativt vara delaktiga i en stödgrupp tillsammans med andra människor med samma typ 

av besvär. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultaten kan användas för att ge ökad förståelse för personer med diabetes typ 2. Ett av 

de viktigaste fynden i denna studie var kunskapen om att symtomfria personer är svåra att 

motivera till förändring. Att motivera personer till förändring är svårt och dagens 

diabetesvård utgår ofta från ett standardiserat program vilket resultatet i denna studie 
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tydligt visar inte är ett effektivt sätt att nå de individer som är symtomfria. Forskning 

behöver riktas mot motivation för livsstilsförändringar hos patienter med diabetes typ 2. 

Ökad kunskap om området kan leda till minskad risk för sena komplikationer och minskad 

ekonomisk påfrestning för svensk sjukvård. Ett bifynd i resultatet var att det skiljer i behov 

av upplevt stöd mellan kvinnor och män. Kvinnor är ofta mer öppna om sin sjukdom och 

får ett bredare stöd av anhöriga och vänner för att klara av sin egenvård. Fortsatta studier 

för att utröna genusaspekter i förhållande till upplevelsen av att diagnostiseras med 

diabetes typ 2 behöver undersökas vidare för att underlätta för sjuksköterskor att 

personcentrera omvårdnaden. Även empiriska studier kring anhörigas upplevelser borde 

utrönas. Att få ta del av anhörigas upplevelser i samband med att en närstående 

diagnostiseras med typ 2 diabetes vore av värde för framtida forskning.   



22 

 

REFERENSER 

Artiklar med * ingår i resultatet. 

 

Allgot, B. (2013). Diabetes i ett patientperspektiv. I A. Skafjeld & M. Graue (Red), 

 Diabetes - Förebyggande arbete, behandling och uppföljning. (2:a uppl). 

 Studentlitteratur. 

 

Bech, L. K., Borch Jacobsen, C., Mathiesen, A. S. & Thomsen, T. (2019) Preferring to 

 manage by myself: A qualitative study of the perspectives of hardly reached 

 people with type 2 diabetes on social support for diabetes management. 

 Journal Of Clinical Nursing, 28(9-10), 1889-1898. 

 https://doi.org/10.1111/jocn.14783 

 

Bennich, B. B., Munch, L., Overgaard, D., Konradsen, H., Knop, F. K., Røder, M., 

 Vilsbøll, T. & Egerod, I. (2020). Experience of family function, family 

 involvement, and self‐management in adult patients with type 2 diabetes: A 

 thematic analysis. Journal of Advanced Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 

 76(2), 621–631. https://doi.org/10.1111/jan.14256 

 

Billing, E. (2012). Hjärt- och kärlsjukdomar. (Kap. 29). I K. Wikblad (Red), Omvårdnad 

vid  diabetes. (2:a uppl). Studentlitteratur. 

 

Borek, A. J., Abraham, C., Greaves, C. J., Tarrant, M., Garner, N. & Pascale, M. (2019). 

 “We’re all in the same boat”: A qualitative study on how groups work in a 

 diabetes prevention and management programme. British Journal of Health 

 Psychology, 24(4), 787-805. https://doi.org/10.1111/bjhp.12379 

 

Boström, E., Isaksson, U., Lundman, B., Lehuluante, A. & Hörnsten, Å. (2014). Patient-

 centred care in type 2 diabetes - an altered professional role for diabetes 

 specialist nurses. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(4), 675–682. 

 https://doi.org/10.1111/scs.12092  

 

Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa & vårdande. (1:a uppl.). Natur & Kultur. 

 

Danielsson, E. (2017). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig 

 teori och metod – Från idé till examination inom omvårdnad (2a uppl.). 

 Studentlitteratur.  

 

Ekebergh, M & Arman, M. (2015). Människans hälsa och lidande. I M. Arman, K. 

 Dahlberg & M. Ekebergh (Red), Teoretiska grunder för vårdande. Liber. 

 

Eliasson, B. & Gudbjörnsdottir, S. (2009) Diabetesvårdens mål, innehåll och kvalitet. I 

C.D  Agardh & C. Berne (Red), Diabetes. Liber.  

 

Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar. (4:e uppl.). Studentlitteratur. 

https://doi.org/10.1111/jocn.14783
https://doi.org/10.1111/jocn.14783
https://doi.org/10.1111/jan.14256
https://doi.org/10.1111/bjhp.12379
https://doi.org/10.1111/scs.12092


23 

 

Fløde, M., Iversen, M. M., Aarflot, M. & Haltbakk, J. (2017). Lasting impact of an 

 implemented self-management programme for people with type 2 diabetes 

 referred from primary care: a one-group, before-after design. Scandinavian 

 Journal of Caring Sciences, 31(4), 789–795. 

 https://doi.org/10.1111/scs.12398 

 

Folkhälsomyndigheten. (2019). Mat och fysisk aktivitet. Hämtad från: 

 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-

 aktivitet-och-matvanor 

 

Friberg, F. (2017). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 

kvalitativ  forskning,. I F. Friberg (Red), Dags för uppsats:  vägledning för 

 litteraturbaserade examensarbeten. (3: uppl.). Studentlitteratur. 

 

*Fink, A., Fach, E. & Schröder, S.L. (2019). ‘Learning to shape life’ – a qualitative study 

 on the challenges posed by a diagnosis of diabetes mellitus type 2. Int 

Journal  Equity Health 18, 19. https://doi.org/10.1186/s12939-019-0924-3 

 

Fritz, T. & Krook, A. (2009). Motion. I C.D Agard & C Berne (Red), Diabetes. Liber. 

 

*Handley J., Pullon S. & Gifford H. (2010). Living with type 2 diabetes: “Putting the 

person  in the pilots” seat’. Australian Journal of Advanced Nursing, 27(3), 12–19. 

 Retrieved from 

 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=105184

 489&site=ehost-live 

 

Haugstvedt, A (2013) Diabetes i ett livs- och kulturperspektiv. I A. Skafjeld & M. Graue 

 (Red), Diabetes - Förebyggande arbete, behandling och uppföljning. (2:a 

 uppl). Studentlitteratur. 

 

*Herre, A. J., Graue, M., Kolltveit, B. H. & Gjengedal, E. (2016). Experience of 

knowledge  and skills that are essential in self-managing a chronic condition - a focus 

group  study among people with type 2 diabetes. Scandinavian Journal of Caring 

 Sciences, 30(2), 382–390. https://doi.org/10.1111/scs.12260 

 

Hupcey, J. & Morse, H. (1997). Can a professional relationship be considered Social 

 Support? Nursing Outlook, 45, 270-276. https://doi.org/10.1016/S0029-

 6554(97)90006-3 

 

International Diabetes Federation (2019). IDF Diabetes Atlas. (9th ed.) Hämtad från: 

 https://www.diabetesatlas.org/upload/resources/material/20200224_151105_I

 DFATLAS9e-final-web.pdf 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1111/scs.12398
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-matvanor/
https://doi.org/10.1186/s12939-019-0924-3
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=105184489&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=105184489&site=ehost-live
https://doi.org/10.1111/scs.12260
https://doi.org/10.1016/S0029-6554(97)90006-3
https://doi.org/10.1016/S0029-6554(97)90006-3
https://www.diabetesatlas.org/upload/resources/material/20200224_151105_IDFATLAS9e-final-web.pdf
https://www.diabetesatlas.org/upload/resources/material/20200224_151105_IDFATLAS9e-final-web.pdf


24 

 

Jansink, R., Braspenning, J., Keixer, E., Van der Weijden, T., Elwyn, G. & Grol, R (2013). 

 No identifiable HbA1c or lifestyle change after a comprehensive diabetes 

 programme including motivational interviewing: A cluster randomized trail. 

 Scandinavian Journal of Primary care. 31(2), 119-127.  doi: 

 10.3109/02813432.2013.797178 

 

Karlsen, B (2013) Det individuella handledningssamtalet - nyckeln till bättre 

 diabeteshantering. I A Skafjeld & M Graue. (Red), Diabetes - Förebyggande 

 arbete, behandling och uppföljning. (2:a uppl). Studentlitteratur. 

 

Kristensen, M. A. T., Guassora, A. D., Arreskov, A. B., Waldorff, F. B. & Hølge-Hazelton, 

 B. (2018). ‘I’ve put diabetes completely on the shelf till the mental stuff is in 

 place’. How patients with doctor-assessed impaired self-care perceive 

disease,  self-care, and support from general practitioners. A qualitative study. 

 Scandinavian Journal of Primary Health Care, 36(3), 342–351. 

 https://doi.org/10.1080/02813432.2018.1487436 

 

Langford CPH, Bowsher J, Maloney JP. & Lillis PP. (1997). Social support: a conceptual 

 analysis. Journal of Advanced Nursing (Wiley-Blackwell), 25(1), 95–100. 

 https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1997.1997025095.x 

 

*Laursen, D. H., Frølich, A. & Christensen, U. (2017). Patients’ perception of disease and 

 experience with type 2 diabetes patient education in Denmark. Scandinavian 

 Journal of Caring Sciences, 31(4), 1039–1047. 

 https://doi.org/10.1111/scs.12429 

 

Ley, S. H., Ardisson Korat, A. V., Qi Sun, Tobias, D. K., Cuilin Zhang, Lu Qi., Willet, 

W.C.,  Manson, J.E. & Hu, F. B. (2016). Contribution of the Nurses’ Health Studies 

 to Uncovering Risk Factors for Type 2 Diabetes: Diet, Lifestyle, Biomarkers, 

 and Genetics. American Journal of Public Health, 106(9), 1624–1630. 

 https://doi.org/10.2105/AJPH.2016.303314  

 

Lidegaard, L. P., Schwennesen, N., Willaing, I. & Færch, K. (2016). Barriers to and 

 motivators for physical activity among people with Type 2 diabetes: patients’ 

 perspectives. Diabetic Medicine, 33(12), 1677–1685. 

 https://doi.org/10.1111/dme.13167 

 

Löndahl, M (2016) Framgångsfaktorer för förbättrad diabetesvård. I K. Hedin &  M.     

                     Löndahl (Red), Diabetes och andra endokrina sjukdomar. (2:a uppl.).

 Studentlitteratur. 

 

*Malpass, A., Andrews, R. & Turner, M. (2009). Patients with Type 2 Diabetes 

experiences  of making multiple lifestyle changes: A qualitative study. Patient Education 

 and Counseling, 74(2), 258-263. https://doi.org/10.1016/j.pec.2008.08.018 

 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/02813432.2013.797178
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/02813432.2013.797178
https://doi.org/10.1080/02813432.2018.1487436
https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1997.1997025095.x
https://doi.org/10.1111/scs.12429
https://doi.org/10.2105/AJPH.2016.303314
https://doi.org/10.1111/dme.13167
https://doi.org/10.1016/j.pec.2008.08.018


25 

 

*Mathew, R., Gucciardi, E., De Melo, M. & Barata, P. (2012). Self-management 

 experiences among men and women with type 2 diabetes mellitus: a 

qualitative  analysis. BMC Family Practice, 13(1), 122–133. 

https://doi.org/10.1186/1471- 2296-13-122 

 

Mårtensson, J. & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbetet. I M 

 Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och metod - Från idé till examination 

 inom omvårdnad. (3e uppl.). Studentlitteratur. 

 

O’Donnell, M., Carey, M. E., Horne, R., Alvarez-Iglesias, A., Davies, M. J., Byrne, M. & 

 F. Dinneen, S. (2018). Assessing the effectiveness of a goal-setting session as 

 part of a structured group self-management education programme for people 

 with type 2 diabetes. 

 Patient Education & Counseling, 101(12), 2125-2133. 

 https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.07.009 

 

Orem, D. (2001). Nursing - concepts of practice. (6th ed.). Mosby. 

 

*Pal, K., Dack, C., Ross, J., Michie, S., May, C., Stevenson, F., Farmer, A., Yardley, L., 

 Barnard, M. & Murray, E. (2018). Digital Health Interventions for Adults     

                      With  Type 2 Diabetes: Qualitative Study of Patient Perspectives on   

                      Diabetes Self- Management Education and Support. Journal of   

                      medical Internet  research, 20(2). doi:10.2196/jmir.8439 

 

Peel, E., Parry, O., Douglas, M. & Lawton, J. (2004) Blood glucose self-monitoring in 

 non-insulin-treated type 2 diabetes: a qualitative study of patients’ 

 percpectives. The British Journal Of General Practice: The Journal Of The 

 Royal Collage Of General Practitioners, 54(500), 183-188. 

 http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=10&sid=846e3bf2-798f-

 40c5-8311-

 3ac4d91a634f%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%

 3d%3d#AN=15006123&db=cmedm 

 

*Pikkemaat, M., Boström, K.B. & Strandberg, E.L. (2019) “I have got diabetes!” – 

 interviews of patients newly diagnosed with type 2 diabetes. BMC Endocr 

 Disord 19, 53. https://doi.org/10.1186/s12902-019-0380-5 

 

*Raphael, D., Daiski, I., Pilkington, B., Bryant, T., Dinca-Panaitescu, M. & Dinca-

 Panaitescu, S. (2012). A toxic combination of poor social policies and 

 programmes, unfair economic arrangements and bad politics: the experiences 

 of poor Canadians with Type 2 diabetes. Critical Public Health, 22(2), 127–

 145. https://doi.org/10.1080/09581596.2011.607797 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1186/1471-2296-13-122
https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.07.009
https://www.jmir.org/2018/2/e40/
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=10&sid=846e3bf2-798f-40c5-8311-3ac4d91a634f%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=15006123&db=cmedm
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=10&sid=846e3bf2-798f-40c5-8311-3ac4d91a634f%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=15006123&db=cmedm
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=10&sid=846e3bf2-798f-40c5-8311-3ac4d91a634f%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=15006123&db=cmedm
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=10&sid=846e3bf2-798f-40c5-8311-3ac4d91a634f%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=15006123&db=cmedm
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=10&sid=846e3bf2-798f-40c5-8311-3ac4d91a634f%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=15006123&db=cmedm
https://doi.org/10.1186/s12902-019-0380-5
https://doi.org/10.1080/09581596.2011.607797


26 

 

*Rasmussen, B., Terkildsen Maindal, H., Livingston, P., Dunning, T. & Lorentzen, V. 

 (2016). Psychosocial factors impacting on life transitions among young   

                       adults  with type 2 diabetes: an Australian - Danish qualitative study.   

                      Scandinavian  Journal of Caring Sciences, 30(2), 320–329.   

                      https://doi.org/10.1111/scs.12248 

 

Sagen, J.V. (2013). Fysisk aktivitet. I A. Skajdeld & M. Graue (Red), Diabetes - 

 Förebyggande arbete, behandling och uppföljning. (2:a uppl).

 Studentlitteratur. 

 

SBU (2014). Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

 forskningsmetodikpatientupplevelser. Stockholm: Statens beredning för 

 medicinsk och social utvärdering. Hämtad från: 

 http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_kvalitativ_forskningsme

 todik.pdf 

 

SBU (2017). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten: 

 En handbok. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social 

 utvärdering. Hämtad från: 

 https://www.sbu.se/contentassets/d12fd955318f4feab3709d7ebcc9a72b/sbus

 handbok.pdf 

 

 

*Schwennesen, N., Henriksen, J. E. & Willaing, I. (2016). Patient explanations for non-

 attendance at type 2 diabetes self-management education: a qualitative study. 

 Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30(1), 187–192. 

 https://doi.org/10.1111/scs.12245 

 

*Sebire, S.J., Toumpakari, Z., Turner, K.M., Cooper, A.R., Page, A.S., Malpass, A. & 

 Andrews, R.C. (2018). “I’ve made this my lifestyle now”: a prospective 

 qualitative study of motivation for lifestyle change among people with newly 

 diagnosed type two diabetes mellitus. BMC Public Health, 18, 204 (2018). 

 https://doi.org/10.1186/s12889-018-5114-5 

 

Segesten, K. (2017). Användbara texter. I  F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: Vägledning 

 för litteraturbaserade examensarbeten. (3:e uppl.). Studentlitteratur. 

 

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad från: 

 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

 forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821  

 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 

 från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

 forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30  

 

 

https://doi.org/10.1111/scs.12248
http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf
http://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf
https://www.sbu.se/contentassets/d12fd955318f4feab3709d7ebcc9a72b/sbushandbok.pdf
https://www.sbu.se/contentassets/d12fd955318f4feab3709d7ebcc9a72b/sbushandbok.pdf
https://doi.org/10.1111/scs.12245
https://doi.org/10.1186/s12889-018-5114-5
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30


27 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

 sjuksköterska. https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

 sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

 sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

 publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-

 webb.pdf 

Steen Carlsson, K (2009) Hälsoekonomi och diabetes. I C.D Agardh & C. Berne (Red), 

 Diabetes. Liber.  

 

Stoltz, P., Andersson EP. & Willman, A. (2007). Support in nursing - an evolutionary 

 concept  analysis. International Journal of Nursing Studies, 44(8), 1478–

 1489.  https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2006.07.014 

 

Tanenbaum, M. L., Kane, N. S., Kenowitz, J. & Gonzalez, J. S. (2016). Diabetes distress 

 from the patient’s perspective: Qualitative themes and treatment regimen 

 differences among adults with type 2 diabetes. Journal of Diabetes & Its 

 Complications, 30(6), 1060–1068. 

 https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2016.04.023 

 

Teng, A., Blakely, T., Scott, N., Jansen, R., Masters-Awatere, B., Krebs, J. & Oetzel, J. 

 (2019). What protects against pre-diabetes progressing to diabetes? 

 Observational study of integrated health and social data. Diabetes Research   

                    & Clinical Practice, 148, 119–129. 

 https://doi.org/10.1016/j.diabres.2018.12.003  

 

Varming, A. R., Rasmussen, L. B., Husted, G. R., Olesen, K., Grønnegaard, C. & 

 Willaing, I. (2019). Improving empowerment, motivation, and medical 

 adherence in patients with poorly controlled type 2 diabetes: A randomized 

 controlled trial of a patient-centered intervention. Patient Education & 

 Counseling, 102(12), 2238–2245. https://doi.org/10.1016/j.pec.2019.06.014 

 

Vessby, B., Asp, N-G. & Axelsen, M. (2009) Kost. I Agard, C-D. & Berne, C. (Red). 

 Diabetes. Liber.  

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Hämtad från 

 https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/155533211206

 3/God-forskningssed_VR_2017.pdf 

 

Whitehead, L. C., Crowe, M. T., Carter, J. D., Maskill, V. R., Carlyle, D., Bugge, C. & 

 Frampton, C. M. A. (2017). A nurse-led interdisciplinary approach to   

                     promote  self-management of type 2 diabetes: a process evaluation of   

                     post-intervention  experiences. Journal of Evaluation in Clinical  

                    Practice, 23(2), 264–271.  https://doi.org/10.1111/jep.12594  

 

World Health Organisation (2019). Classification of diabetes mellitus 2019. Hämtad från: 

 https://www.who.int/publications-detail/classification-of-diabetes-mellitus 

 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2006.07.014
https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2016.04.023
https://doi.org/10.1016/j.diabres.2018.12.003
https://doi.org/10.1016/j.pec.2019.06.014
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://doi.org/10.1111/jep.12594
https://www.who.int/publications-detail/classification-of-diabetes-mellitus


28 

 

Zethelius, B. & Eliassson, B. (2017). Diabetes Mellitus. I  S Lindgren., A Engström-

 Laurent., K Karason & E Tiensuu Janson (Red), Medicin (2:a uppl.) 

 Studentlitteratur. 

 

Östlund, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats –  

Vägledning  för litteraturbaserade examensarbeten. Studentlitteratur. 



 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1 

Sökhistorik 

Databas 

Datum 

Sökord Yterligare 

avgränsningar 

Antal träffar Lästa titlar Lästa 

abstracts 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 
CINAHL 

2019-11-20 

Diabetes type 2 AND 

experience AND 

living 

Fulltext 36 36 8 6 4 

CINAHL 

2019-11-20 

Diabetes type 2 AND 

education AND 

qualitative study AND 

live 

Fulltext 15 15 6 5 4 

PubMed 

2019-11-20 

Diabetes type 2 AND 

life AND experience 

AND health AND 

motivation 

 8 8 2 2 1 

PubMed 

2020-01-27 

Diabetes type 2 AND 

life AND experience 

AND newly 

diagnosed 

 5 5 2 2 1 

MedLine 

2020-01-27 

Living with diabetes 

type 2 AND patient 

experience OR patient 

perspective OR 

patient view 

 19 19 6 5 2 



 

 

Bilaga 2. 

Artikelöversikt 

Författare, Titel, Tidskrift 

Årtal 

Syfte 

Perspektiv Metod Resultat 

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden 

Författare: Fink, A., Fach, E. & 

Schröder, S.L.  

Titel: ‘Learning to shape life’ – 

a qualitative study on the 

challenges posed by a diagnosis 

of diabetes mellitus type 2.  

Tidskrift: Internatio-nal Journal 

for Equity and Health  

Årtal: 2019 

Undersöka de utmaningar som är 

förknippade till diabetes typ 2 

och omfattningen, djupet och 

komplexibilitet i patienternas 

subjektiva upplevelse. 

Patientperspektiv 

 

Kvalitativ innehållsanalys.  

Semistrukturerad intervjustudie 

med 19 personer.  

Personer som drabbas känner 

sig ansvariga för att hantera 

sin sjukdom.  

Två handlingsstrategier kunde 

identifieras. Patienter följde 

strikta rekommendationer 

eller visade att de hade nog 

med kunskap för att hantera 

sin sjukdom.  

Godkänd av “Ethical Review 

Committee of the Medical 

Faculty at Martin-Luther-

University, Halle-Wittenberg”. 

Vid kvalitetsgranskning: Hög 

kvalité 

 

Författare: Handley J., Pullon 

S., & Gifford H. 

Titel: Living with type 2 

diabetes: “Putting the person in 

the pilot’s seat” 

Tidskrift: Australian Journal of 

Advanced Nursing 

Årtal: 2010 

Att bättre förstå dag för dag 

upplevelsen vuxna personer med 

diabetes typ 2, framförallt deras 

tidigare och nuvarande förmåga 

till egenvård. 

Patientperspektiv 

Tematisk analys. 

Nio djupgående intervjuer.  

Resultatet visar på likheter 

med internationell forskning i 

form av effekterna av att 

diagnostiseras med diabetes 

typ 2 och svårigheterna att 

anpassa sig till de komplexa 

egenvårdsuppgifterna för att 

klara av det dagliga livet 

 

Godkänt av Central Regional 

Ethics Committee (Ministry of 

Health, Wellington) 

Vid kvalitetsgranskning: Hög 

kvalité 

 

 



 

 

Författare, Titel, Tidskrift 

Årtal 

Syfte 

Perspektiv Metod Resultat 

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden 

Författare: Herre, A. J., Graue, 

M., Kolltveit, B. H., & 

Gjengedal, E. 

Titel: Experience of knowledge 

and skills that are essential in 

self-managing a chronic 

condition - a focus group study 

among people with type 2 

diabetes 

Tidskrift: Scandinavian Journal 

of Caring Sciences 

Årtal: 2016 

Att undersöka hur personer 

upplever att delta i 

diabeteskurser med egenvård 

som fokus tillsammans med 

andra personer med diabetes typ 

2, samt hur kursen påverkar 

deras hälsa och förmåga till 

egenvård. 

Patientperspektiv 

22 deltagare i fem fokusgrupper.  

 

Kvalitativ innehållsanalys. 

 

Deltagarna fick ett mer 

nyanserad och specifik kunskap 

genom gruppmiljön. De ökade 

sin teoretiska och praktiska 

kunskap i hanterandet av 

sjukdomen samt att de blev mer 

medvetna om att de hade en 

sjukdom. Deltagarna önskade en 

uppdateringskurs. 

Godkänd av The Norwegian 

Data Inspectorate. 

Vid kvalitetsgranskning: Hög 

kvalitet 

Författare: Laursen, D. H., 

Frølich, A., & Christensen, U. 

Titel: Patients’ perception of 

disease and experience with type 

2 diabetes patient education in 

Denmark. 

Tidskrift: Scandinavian Journal 

of Caring Sciences 

Årtal: 2017 

 

 

Att undersöka skillnader hur 

personer med diabetes upplever 

diabetesrelaterad 

patientutbildningsprogram.  

Patientperspektiv. 

 

Elva djupgående intervjuer.  

Tematisk analys. 

Information om motion och kost 

upplevdes bra. Det var en 

skillnad på hur information togs 

emot mellan symtomfria 

deltagare och de som hade 

symtom. Det var motiverande för 

deltagarna att jämföra sig med 

varandra. 

 

Godkänd av “Danish Data 

Protection Agency” 

Vid kvalitetsgranskning: Hög 

kvalitet 



 

 

Författare, Titel, Tidskrift, 

Årtal 

Syfte 

Perspektiv Metod Resultat 

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden 

Författare: Malpass, A., 

Andrews, R. & Turner, M.  

Titel: experiences of making 

multiple lifestyle changes: A 

qualitative study.  

Tidskrift: Patient Education and 

Counseling  

Årtal: 2009 

Undersöka nydiagnostiserade 

patienters upplevelse av att 

behöva göra förändringar i 

vardagen gällande kost och 

motion och hur det påverkade 

dem.  

Patientperspektiv. 

 

Djupgående intervjuer med 30 

personer. 

Tematisk analys 

 

Det upplevdes fördelaktigt att 

erhålla information om kost och 

motion tillsammans i grupp 

vilket uppmuntrade personerna 

att vara fysiskt aktiva och göra 

flera förändringar i vardagen. 

 

Godkänd av “Bath Research 

Ethics Committee” 

Vid kvalitetsgranskning: Hög 

kvalitet 

Författare: Mathew, R., 

Gucciardi, E., De Melo, M., & 

Barata, P. 

Titel: Self-management 

experiences among men and 

women with type 2 diabetes 

mellitus: a qualitative analysis 

Tidskrift: BMC Family Practice 

Årtal: 2012 

 

 

 

 

 

Att bättre förstå skillnader i 

diabetesegenvård, specifika 

behov, barriärer och svårigheter 

bland kvinnor och män med 

diabetes typ 2. 

 

Patientperspektiv 

 

Fem fokusgrupper och nio 

individuella intervjuer. 

Tematisk analys. 

 

Kvinnor var mer öppna om sin 

diabetes, medan män var mindre 

öppna och ofta frångick 

egenvård i sociala sammanhang. 

Män fokuserar på praktiska 

aspekter av självmätning av 

blodsocker för att minska 

behovet av medicin medan 

kvinnor fokuserade på affektiva 

komponenter av självmätning av 

blodsocker. Både män och 

kvinnor ville ha mer hjälp av 

vården för att bli bättre på 

egenvård. 

 

Godkänd av University Health 

Network Research Ethics 

Board in Ontario, Canada. 

Vid kvalitetsgranskning: Hög 

kvalitet 

 



 

 

Författare, Titel, Tidskrift 

Årtal 

Syfte 

Perspektiv Metod Resultat 

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden 

Författare: Pal, K., Dack, C., 

Ross, J., Michie, S., May, C., 

Stevenson, F., Farmer, A., 

Yardley, L., Barnard, M. & 

Murray, E.  

Titel: Digital Health 

Interventions for Adults With 

Type 2 Diabetes: Qualitative 

Study of Patient Perspectives on 

Diabetes Self-Management 

Education and Support.  

Tidskrift: Journal of medical 

Internet research  

Årtal: 2018 

 

Utforska patienters upplevelse av 

otillfredsställda behov av 

egenvård och stöd från personal 

för att hantera sjukdomen 

 

Patientperspektiv 

 

Fyra fokusgrupper med 20 

patienter. 

Kvalitativ innehållsanalys 

 

 

Den genererade datan illustrerade den 

betydande börda som diagnosen diabetes 

tynger många patienter med och de 

negativa effekterna på deras 

känslomässiga välbefinnande, arbete, 

sociala liv och fysiska hälsa. Även om 

patienternas upplevelser av vården 

varierade, fanns det enighet om att även 

de bästa tjänsterna inte kunde uppfylla 

alla användares behov för att stödja den 

känslomässiga reglering, psykologiska 

anpassning och beteendeförändringar som 

behövs för en framgångsrik 

självhantering. 

 

Godkänd av “North 

West 

London Research and 

Ethics Committee”. 

Vid 

kvalitetsgranskning: 

Medelhög kvalitet 

Författare: Pikkemaat, M., 

Boström, K.B. & Strandberg, 

E.L.  

Titel: “I have got diabetes!” – 

interviews of patients newly 

diagnosed with type 2 diabetes.  

Tidskrift: BMC Endocrine 

Disorders  

Årtal: 2019 

Att undersöka tankar, 

upplevelser och reaktioner hos 

nyligen diagnostiserade patienter 

med diabetes gällande diagnosen 

och risken för att utveckla 

komplikationer. 

 

Patientperspektiv 

 

Semistrukturerade intervjuer 

med tio personer.  

Kvalitativ innehållsanalys.  

 

De flesta reagerade på diagnosen utan 

intensiva känslor. De flesta accepterade 

livsstilsförändring men de var svåra att 

uppnå. Patienternas oroade sig främst över 

framtiden, risken för komplikationer som 

skulle påverka det dagliga livet. De 

oroade sig mer för familj och släktingar än 

hur sjukdomen påverkade dem själva. Det 

var stor skillnad i hur mycket patienter vill 

veta om eventuella komplikationer. 

 

Godkänd av 

“Regional Ethics 

Review Board at 

Lund University” 

Vid 

kvalitetsgranskning: 

Hög kvalitet 

  



 

 

Författare, Titel, Tidskrift 

Årtal 

Syfte 

Perspektiv Metod Resultat 

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden 

 

Författare: Raphael, D., Daiski, 

I., Pilkington, B., Bryant, T., 

Dinca-Panaitescu, M., & Dinca-

Panaitescu, S. 

Titel: A toxic combination of 

poor social policies and 

programmes, unfair economic 

arrangements and bad politics: 

the experiences of poor 

Canadians with Type 2 diabetes. 

Tidskrift: Critical Public Health 

Årtal: 2012 

Att undersöka hur fattiga 

personer med diabetes typ 2 

levde och upplevde sitt dagliga 

liv i Toronto. 

 

Patientperspektiv 

 

60 semistrukturerade intervjuer. 

Tematisk analys. 

 

Alla deltagare fick god vård samt 

hade måttlig till god kunskap om 

sin sjukdom. Problemet 

deltagarna upplevde var det 

dagliga livet i fattigdom, vilket 

ledde till att de inte fullt ut kunde 

kontrollera sin diabetes. Bland 

annat att de inte hade råd med 

bra mat samt saknade tillräckligt 

socialt stöd. 

 

Deltagarna har godkänt att 

vara med i studien. 

Vid kvalitetsgranskning: Hög 

kvalitet 

Författare: Rasmussen, B., 

Terkildsen Maindal, H., 

Livingston, P., Dunning, T., & 

Lorentzen, V. 

Titel: Psychosocial factors 

impacting on life transitions 

among young adults with type 2 

diabetes: an Australian - Danish 

qualitative study. 

Tidskrift: Scandinavian Journal 

of Caring Sciences 

Årtal: 2016 

Att undersöka likheter och 

skillnader i hur psykosociala 

faktorer påverkar Australienska 

och Danska unga vuxna med 

diabetes typ 2 och identifiera 

ouppfyllda stödbehov under 

övergången till ett nytt liv. 

Patientperspektiv 

 

26 djupgående semistrukturerade 

intervjuer.  

Tematisk och kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Deltagarna upplevde det svårt att 

hålla sig till diabetesrutiner 

under övergångsperioden då de 

fick diagnosen. De upplevde ofta 

en känsla av skuld och ångest då 

osäkerheten av vad som 

sjukdomen för med sig hela tiden 

fanns i tankarna. Detta 

påverkade både sociala relationer 

och arbete. 

 

Godkänd av Deakin University 

Human Research Ethics 

Committee & Danish Data 

Protection Agency  

Vid kvalitetsgranskning: Hög 

kvalitet 

 

 



 

 

Författare, Titel, Tidskrift 

Årtal 

Syfte 

Perspektiv Metod Resultat 

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden 

 

Författare: Schwennesen, N., 

Henriksen, J. E., & Willaing, I. 

Titel: Patient explanations for 

non-attendance at type 2 diabetes 

self-management education: a 

qualitative study. 

Tidskrift: Scandinavian Journal 

of Caring Sciences 

Årtal: 2016 

 

Att utforska anledningen till 

dålig närvaro vid 

diabetesutbildning. 

 

Patientperspektiv 

 

15 semi-strukturerade intervjuer.  

Kvalitativ innehållsanalys. 

Individuell förekomst av 

sjukdom, eller ej upplevd fördel 

med utbildning samt dålig 

planering kring utbildning var 

orsaker som bidrog till att 

personer inte deltog. 

 

Godkänd av “Danish Data 

Protection Agency” 

Vid kvalitetsgranskning: Hög 

kvalitet 

Författare: Sebire, S. J., 

Toumpakari, Z., Turner, K. M., 

Cooper, A. R., Page, A. S., 

Malpass, A. & Andrews, R. C. 

Titel: “I’ve made this my 

lifestyle now”: a prospective 

qualitative study of motivation 

for lifestyle change among 

people with newly diagnosed 

type two diabetes mellitus.  

Tidskrift: BMC Public Health 

Årtal: 2018 

Att undersöka hur personer med 

diabetes typ 2 formulerar och 

upplever olika former av 

motivation när de försöker ändra 

sin livsstil. 

Patientperspektiv 

Kvalitativ metod med sekundär 

analys av semi-strukturerade 

intervjuer samt en deduktiv och 

riktad innehållsanalys. 

 

Resultatet visar på skillnader i 

motivation både mellan och med 

samma individer under tid, samt 

att nydiagnostiserade patienter 

har en mångfacetterad och 

konkurrerande motivation för att 

ändra livsstilen. 

 

Godkänd av Bath Research 

Ethics Committee. 

Vid kvalitetsgranskning: 

Medelhög kvalitet 

 


