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Sammanfattning 
 
Bakgrund: De vanligaste riskfaktorerna för diabetes typ 2 är övervikt och fysisk 
inaktivitet men även stress, rökning och alkohol ökar risken. Behandlingen består 
främst av tabletter, livsstilsåtgärder och en bra egenvård. När livsvärldsansatsen 
används i vårdandet fokuserar vårdaren på hur patienter upplever sin hälsa, 
lidande, välbefinnande och sin vård. Detta kan inte mätas med olika instrument 
utan vårdaren får lyssna på personens egen berättelse och livshistoria. Syfte: 
Syftet var att beskriva hur livsvärlden påverkas hos personer som lever med 
diabetes typ 2. Metod: En litteraturstudie utformades baserat på tio vetenskapliga 
artiklar som sökts i databaserna PubMed och ELIN. Dessa analyserades och 
delades in i kategorier. Resultat: I studien framkom tre huvudkategorier och sex 
subkategorier. Huvudkategorierna var; livsstilsförändringar, stöd och lära sig leva 
med diabetes typ 2. Under huvudkategorin livsstilsförändringar finns två 
subkategorier; fysisk aktivitet och kosthållning och förhållningssätt till 
medicinering. Under huvudkategorin stöd finns två subkategorier; socialt stöd och 
brist på stöd. Slutligen finns två subkategorier under huvudkategorin lära sig leva 
med diabetes typ 2; diagnosens påverkan på livet och integrera sjukdomen i 
vardagen. Slutsatser: Relationen till sig själv, familj, vänner och kost är några 
faktorer som kan påverkas men personer kan uppfatta dem som både positiva och 
negativa. Det är därför viktigt att som sjuksköterska lyssna till den enskilda 
personens uppfattning av sin sjukdom så att vården kan planeras på ett sätt så att 
personen känner sig delaktig. 
 
Nyckelord: Diabetes typ 2, egenvård, livsstilsförändringar, livsvärld, långvarig 
sjukdom, stöd. 
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INTRODUKTION 
 
Genomsnittsåldern i Sverige för att drabbas av diabetes typ 2 har sjunkit vilket 
beror på att människor insjuknar och diagnostiseras tidigare idag.  Det medför att 
människor lever längre med sin diabetes och att sjukvården får fler patienter att ta 
hand om (Socialstyrelsen 2009a). Sjuksköterskan är en av de yrkeskategorier 
inom sjukvården som möter många patienter med typ-2 diabetes. Enligt 
Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor ingår att kunna 
tillvarata de kunskaper och erfarenheter som finns hos patienten. En dialog mellan 
sjuksköterska och patient är viktig för att vård och behandling ska bli så bra som 
möjligt (Socialstyrelsen 2005). Därför kan det vara betydelsefullt för 
sjuksköterskor att få en djupare förståelse för hur det är att leva med diabetes typ 
2 utifrån ett livsvärldsperspektiv.  
 
 
BAKGRUND 
 
Diabetes typ 2 
 
Enligt WHO (2008) är diabetes en kronisk sjukdom som beror på att 
bukspottkörteln inte längre kan producera tillräckligt med insulin eller att kroppen 
inte längre kan tillgodogöra sig insulinet. Insulin är ett hormon som hjälper 
kroppen att reglera blodsockret (a.a.). Prevalensen för diabetes i Sverige är 5 % 
(Socialstyrelsen 2009b). I Folkhälsorapporten från Socialstyrelsen (2009a) är 85-
90 % av dem som diagnostiseras med diabetes i Sverige typ 2 diabetes. Det är 
något vanligare att män drabbas. Incidensen i Sverige har varit stabil länge. Hos 
kvinnor är den 2,6 % och hos männen 3,7 %. Dessa siffror kommer sannolikt stiga 
på grund av ökande prevalens av övervikt och fetma bland befolkningen (a.a.).  
 
Diabetes typ 2 utvecklas enligt Socialstyrelsen (2009a) långsamt och visar sig 
främst i medelåldern eller högre upp i åldrarna. Sjukdomen börjar ofta smygande 
och symtomen kan vara knappt märkbara inledningsvis. Genetiska faktorer och 
miljö samverkar och kan ge upphov till diabetes typ 2. Sambandet mellan 
ärftlighet och insjuknande är inte helt klarlagt men risken att drabbas av diabetes 
typ 2 är betydligt större om det finns släktingar med sjukdomen. De vanligaste 
riskfaktorerna är övervikt och fysisk inaktivitet men också stress, rökning och 
alkohol ökar risken för att sjukdomen utvecklas. Behandlingen består främst av 
livsstilsåtgärder och tabletter som stimulerar insulinproduktionen. Efter 10-15 års 
sjukdom behövs ofta även insulinbehandling. Livsstilsförändringar såsom ökad 
motion, viktnedgång, kostförändringar och rökstopp kan förhindra eller fördröja 
utvecklingen av diabetes typ 2 (a.a.). Egenvård är ett begrepp som beskriver hur 
personen kan hantera sin sjukdom med enkla medel men det innebär även ett 
ansvar hos personen att leva på ett sätt som gynnar hälsan samt minskar risken för 
komplikationer (Agardh, Berne & Östman 2005). Livsstilsförändringar och stress 
vid sjukdomsdebuten kan medföra att individens livskvalité försämras 
(Socialstyrelsen 2009c). Enligt folkhälsorapporten är hjärt- och kärlsjukdomar 
vanliga senkomplikationer till diabetes typ 2 (Socialstyrelsen 2009a). 
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Livsvärldsbegreppet 
 
När en person drabbas av diabetes påverkas personen både fysiskt och psykiskt. 
Detta medför att personen omvärderar sin självbild och ser sig som en person med 
diabetes (Johansson, Ekebergh & Dahlberg 2008). En studie av Lundman och 
Jansson (2006) visar att när en långvarig sjukdom drabbar en person passar inte 
invanda värderingar och levnadssätt samman med sjukdomen. Den drabbade 
behöver därför omvärdera sina egna ideal för att kunna gå vidare det vill säga 
integrera sjukdomen i sitt dagliga liv (a.a.).  
 
Livsvärlden är ett vårdvetenskapligt begrepp som används för att beskriva den 
verklighet som människor möter och förhåller sig till dagligen samt delar med 
andra (Bengtsson 2005). Det är i livsvärlden människor söker meningen i livet 
(Dahlberg et al. 2003).  
 
Livsvärldsansatsen i vårdandet innebär fokus på hur patienter upplever hälsa, 
lidande, välbefinnande eller den vård de får. Då dessa fenomen inte finns konkret 
i verkligheten går det inte att använda olika mätinstrument. Istället får vårdaren 
lyssna på patientens egen berättelse och livshistoria. Där kan vårdaren få tillgång 
till åtminstone vissa delar av patientens livsvärldsperspektiv. När livsvärlden 
används som forskningsansats är målet inte att förminska eller förvränga den utan 
att se, beskriva, analysera och försöka en förståelse för den (Dahlberg et al. 2003). 
Livsvärlden är inte något oåtkomligt som inte går att undersökas. Därför finns det 
inget hinder för att studera den egna eller andras livsvärld. Den som studerar 
livsvärlden får inte glömma att individen fortfarande är en del av den och att 
livsvärlden aldrig går att undkomma (Bengtsson 2005). Vidare skriver Dahlberg 
et al. (2003) att för att förstå hur människor upplever vårdandet måste vårdaren 
fråga just dem. Att visa ett intresse för deras svar är viktigt för att patienterna ska 
känna att de får någon utdelning av att beskriva sina erfarenheter. För att kunna 
visa det intresse som krävs och vara öppen i sin syn av en annan människa krävs 
det att se bortom sin egen förförståelse. Förförståelsen kan leda oss både rätt och 
fel. Antingen kan vårdaren möta patienten med sin förförståelse och bara bekräfta 
vad den redan visste eller så tar vårdaren tillvara på sina kunskaper för att hjälpa 
patienten. Vårdaren bör även reflektera över sin egen förförståelse för att inte 
förbise patientens perspektiv (a.a.). För att optimera omvårdnaden för dessa 
personer kan det därför vara viktigt att öka förståelsen för hur livsvärlden 
påverkas hos personer som lever med diabetes typ 2. 
 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva hur livsvärlden påverkas hos personer som 
lever med diabetes typ 2. 
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METOD 
 
En allmän litteraturstudie utformades enligt Friberg (2006) vilket innebär att ett 
strukturerat arbetssätt har använts för att skapa en bild över forskningsområdet. 

Urval 
 
Artiklar söktes i databasen PubMed och genom sökmotorn ELIN. Sökorden var: 
chronic illness, control, diet, everyday life, issues, lifestyle, living with, social 
support och type 2 diabetes. Boolesk operatören AND användes för att utvidga 
sökningarna. 
 

 

Tabell över artikelsökning 

 
Databas: Sökord: Sökområde: Träffar: Valda: 

 
ELIN 

 
Type 2 diabetes 
and living with 

 
All fields 

 
64 

 
2 

 
ELIN 

 
Type 2 diabetes 
and social support 

 
All fields 

 
56 

 
2 

 
 

PubMed 

 
Type 2 diabetes 
and social support 
and chronic illness 
 

 
 

All fields 

 
 

108 

 
 

2 

 
 

PubMed 

 
Type 2 diabetes 
and living with 
and support 
 

 
 

All fields 

 
1 

 
1 

 
 

PubMed 

 
Type 2 diabetes 
and control and 
issues  
 

 
 

All fields 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

PubMed 

 
Type 2 diabetes 
and diet and 
lifestyle  
 

 
All fields 

 
 

23 

 
 

1 

 
PubMed 

 
Type 2 diabetes and 
everyday life 

 
 

All fields 

 
 

2 

 
 

1 
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Nio kvalitativa artiklar inkluderades i studien. Förutom dessa användes även en 
artikel där både kvalitativa och kvantitativa metoder ingår men endast den 
kvalitativa delen har använts till att besvara syftet. Urvalet innefattar studier med 
både kvinnor och män samt artiklar från olika nationaliteter. Åldersintervallet är 
mellan 18-90 år. Studien inkluderar patienter med tablett och insulinbehandling 
samt även de personer som endast är rekommenderade livsstilsförändringar. 
Endast studier som har diabetes typ 2 som huvuddiagnos är inkluderade. Artiklar 
som endast beskriver närståendes livsvärldsperspektiv exkluderades liksom 
artiklar som är äldre än år 2000. Samtliga artiklar är skrivna på engelska. Se 
bilaga 1. 
 
 
Analys 
 
Artiklarna granskades utifrån ett strukturerat arbetssätt enligt Friberg (2006) och 
kvalitetsbedömdes med hjälp av formulär enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 
(2006). Se bilaga 2. Artiklarna analyserades sedan enligt Graneheim och 
Lundman (2004). Först lästes de utvalda artiklarna av författarna var för sig. 
Meningsenheter som svarade på syftet togs ut från artiklarnas resultatdel, 
översattes till svenska och kondenserades. Meningsenheter och kondenseringar 
lästes därefter av författarna gemensamt för att vara eniga om tolkningen. Därefter 
bildades koder som markerades med siffror. Slutligen bildades kategorier och 
subkategorier. Se bilaga 3. 
 
RESULTAT 
 
I studien framkom tre huvudkategorier och sex subkategorier. Huvudkategorierna 
var; livsstilsförändringar, stöd och lära sig leva med diabetes typ 2. Under 
huvudkategorin livsstilsförändringar finns två subkategorier; fysisk aktivitet och 
kosthållning och förhållningssätt till medicinering. Under huvudkategorin stöd 
finns två subkategorier; socialt stöd och brist på stöd. Slutligen finns det två 
subkategorier under huvudkategorin lära sig leva med diabetes typ 2; diagnosens 
påverkan på livet och integrera sjukdomen i vardagen. 
 
 
Livsstilsförändringar 
 
Fysisk aktivitet och kosthållning 
 
Personer med diabetes typ 2 beskrevs behöva mycket egenvård och majoriteten av 
personerna tyckte att sjukdomen styrde både livsstilen och vanorna. Några hade 
bristfällig kunskap om en sund kosthållning, val av kost och fysisk aktivitet. 
Flertalet av personerna som var väl medvetna om betydelsen av fysisk aktivitet 
utövade inte detta på grund av tidsbrist, ovilja och lättja (Vinter-Repalust, Petriček 
& Katić 2004).  
 
Personerna beskrev en känsla av att även om ”livet gick vidare” var sjukdomens 
påverkan på valet av kost oundvikligt (White, Smith & O´Dowd 2007). 
Diagnosen hade lett till ett försök att minska sockerkonsumtionen men trots detta 
hade personerna svårt att undvika viss mat (a.a.). Att följa rekommenderad diet 
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(Brown-Frandsen & Smedegaard-Kristensen 2001), avstå från viss mat och hålla 
sig till rekommenderade portionsstorlekar var svårt (Beverly, Miller & Wray 
2007). De tyckte även att kostrekommendationerna var vaga och dåligt anpassade 
till personens individuella smak och behov (Brown-Frandsen & Smedegaard-
Kristensen 2001). Även brist på vilja, motivation och ekonomiska medel gjorde 
det svårt att hålla sig till en diet (Vinter-Repalust, Petriček & Katić 2004). 
Personerna ansåg dock att den svåraste livsstilsförändringen att applicera var de 
regelbundna måltiderna eftersom de påverkade deras sociala liv med familj, 
vänner och kollegor (Brown-Frandsen & Smedegaard-Kristensen 2001).  
 
Familjens påverkan på kosten var påtaglig (White, Smith & O´Dowd 2007). I en 
studie av Beverly, Miller och Wray (2007) framkom att ett flertal par hjälptes åt i 
hanteringen av den enas eller bådas diabetes. Det var oftast lättare för kvinnorna 
att göra matrelaterade förändringar då de i huvudsak var ansvariga för maten i 
hushållet men flera par letade information gemensamt för att förstå och kunna 
förbättra sin mathållning (a.a.).  
 

”Since we are both diabetics it is a little bit easier. We both go grocery 
shopping and we both have the same goals. We look at food labels and try to 
find what is nonsweetened; we look at salt and our intake of salt. We both try 
to eat healthier then we had in the past.” (Beverly, Miller och Wray 2007, 
s.713) 

 
 
Förhållningssätt till medicinering 
 
Parry et al. (2005) menar att en person ansåg att den viktigaste faktorn för 
behandlingen av diabetes var egenvården medan en annan menade att både 
livsstilsförändringar och medicin var lika viktiga komponenter. En annan person i 
studien var medveten om att livsstilsförändringar och medicin var viktigt för 
behandlingen men såg det som två olika alternativ istället för ett komplement till 
varandra. Personen räknade med medicinering som följd då denne hade 
svårigheter med att förändra sin livsstil (a.a.). Vidare beskriver Vinter-Repalust, 
Petriček och Katić (2004) livsstilsförändringarna som så svåra att flertalet av 
deltagarna hellre ville medicinera, då det gav dem en känsla av att de lättare 
kunde kontrollera sin sjukdom. Några ansåg att det var svårt att mäta sitt 
blodglukos medan andra var rädda för vad resultatet skulle visa. I studien framgår 
också att personer som inte använde insulin var oroliga för att behöva börja med 
injektioner, eftersom insulin ansågs ha större inverkan på det dagliga livet. De 
som använde insulin var dock nöjda och kände att det var skönt att kunna 
kontrollera sitt liv och blodglukosnivåer (a.a.). 
 
 
Stöd 
 
Socialt stöd 
 
I en studie av Hjelm och Berterö (2008) framkom att stöd upplevdes när personen 
kände sig säker i situationen och hade möjlighet att prata med en person med 
vilken de kunde diskutera både själva situationen och problemen med egenvården. 
Både män och kvinnor beskrev att stöd främst av allt bestod av information och 
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emotionellt stöd i deras hantering av diabetes. Familjen var det viktigaste stödet. 
Männen behövde mer informativt, materiellt och tekniskt stöd medan kvinnorna 
fokuserade mest på det emotionella stödet (a.a.). Några upplevde mycket stöd från 
familjerna. Detta visades genom att de ställde upp och deltog i de åtgärder och 
aktiviteter som gynnade personens hälsa (Miller & Davis 2005). Enligt Kokanovic 
& Menderson (2005) menade kvinnorna att anhöriga ibland saknade förståelse för 
deras livssituation. Konflikter kunde uppstå när familjemedlemmarna inte tyckte 
att personen med diabetes tog hand om sig själv. Personen själv tyckte att 
familjens oro var obefogad och att denne faktiskt tog hand om sin egenvård. 
Kvinnorna kände sig också frustrerade över att inte kunna beskriva hur de kände 
och vad de behövde. Ibland kände de att anhörigas stöd var opassande, 
påträngande och överväldigande och konsekvenserna av det blev att kvinnorna 
sökte stöd utanför familjen. I stödgrupper för diabetiker fick de den hjälp och 
förståelse de behövde och där kunde de dela med sig och ta till sig av andras 
erfarenheter vilket i sin tur minskade deras oro (a.a.). Några personer fann stöd 
hos vänner (Manderson & Kokanovic 2009) eller hos arbetskollegor som hade 
diabetes (Miller & Davis 2005). Att träffa andra med diabetes typ 2 gav dem 
möjligheten att lära av andras erfarenheter så att de kunde hantera sin sjukdom 
bättre (Vinter-Repalust, Petriček & Katić 2004).  
 
 
Brist på stöd 
 
I Beverly, Miller och Wray (2007) studie framkom att personer med diabetes hade 
bättre stöd och mindre problem med att hålla sig till sina kostrekommendationer 
ifall de och deras partner samtalade om sjukdomen. För lite stöd eller en känsla av 
att partnern inte engagerade sig ledde till sämre hälsa och kostregim och det 
kändes som att personen fick hantera sin diabetes helt själv (a.a.). Att hantera sin 
diabetes helt själv kunde visa sig genom att personen med diabetes fick laga 
separata middagar till sig själv och sin partner (Miller & Davis 2005). Kvinnor 
kände sig ofta ensamma i sin sjukdom och det påverkade relationerna inom 
familjen (Kokanovic & Manderson 2005).  Förändrade sociala relationer, social 
status och förändrade personliga egenskaper resulterade i en känsla av utanförskap 
och misslyckande. Personerna började se livet ur en negativ synvinkel med brist 
på självförtroende, motivation och att de inte längre kunde ta saker som de kom, 
istället för att ta en aktiv roll i familjen och samhället (Manderson & Kokanovic 
2009). 
 

”I couldn´t, you know, work for a living or do housework for more than 5 or 6 
hours a day. I was expected and I was committed to do more as well. But I 
just had no energy to move. That’s when I felt very, very depressed. I still feel 
stress because things don’t run smoothly always in life and in the family 
especially… Before, I had so much energy. I could take on a lot, lot more. I 
was a ‘Yes, I’m a go-ahead person’, and now I have sit back and think 
weather I can really live up to that commitment. And no-one’s happy with that 
because they can’t acceps that change in me.” (Manderson & Kokanovic 
2009, s.26) 
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Lära sig leva med diabetes typ 2 
 
Diagnosens påverkan på livet 
 
Diagnosen kunde ses som både positiv och negativ (Parry et al. 2005). För de som 
upplevde diagnosen som en start för ett nytt hälsosammare liv kunde diagnosen ge 
positiva känslor (Hörnsten, Sandström & Lundman 2003). Några personer, 
speciellt de som hade en annan tidigare diagnostiserad sjukdom tyckte inte att 
diagnosen hade någon speciell betydelse och förnekade allvaret med sjukdomen 
(Vinter-Repalust, Petriček & Katić 2004). För andra kunde diagnosen dock utlösa 
chock och oro om långvarigheten och möjliga komplikationer. Flera personer 
beskrev att de hade blandade känslor och kände sig irriterade (Manderson & 
Kokanovic 2009). Vid diagnosbeskedet beskrev personerna stödet som begränsat 
eller obefintligt vilket påverkade hela deras livssituation negativt (Hjelm & 
Berterö 2008).   
 
Det går att se sin sjukdom som uthärdlig. Detta gör att sjukdomen känns 
ansträngande och inte går att bli av med men personen kan stå ut med den 
(Hörnsten, Sandström & Lundman 2003). De flesta personer med diabetes förstår 
att sjukdomen kräver en livsförändring samtidigt som personen har svårt att 
erkänna diagnosen som skäl för dessa förändringar (Hörnsten, Sandström & 
Lundman 2003). De fysiska effekterna och de praktiska svårigheterna med maten 
gjorde att personerna kände att de förlorade möjligheten till lika många och 
värdefulla sociala möten som de haft innan diagnosen. Trötthet och låg energi 
ökade personernas sjukdomskänsla och de började tala om sig själva som 
patienter (Manderson & Kokanovic 2009). Till en början kände sig personerna 
chockade och stressade men de vande sig vid sin sjukdom. Även då de var rädda 
för komplikationer var det svårt för personerna att inse att de själva hade ansvaret 
för sitt hälsotillstånd och med tiden blev de medvetna om att egenvården faktiskt 
kunde påverka sjukdomen (Vinter-Repalust, Petriček & Katić 2004). 
 

”I say it clear, it’s like hell. I don’t like vegetables at all, and walking without 
a goal is not normal for me. I have to be very strict with myself to manage to 
follow all the rules. I go on living like this, but I don’t like it.”(Hörnsten, 
Sandström & Lundman 2003, s.178) 

 
 
Integrera sjukdomen i vardagen 
 
Att lära sig acceptera sin diabetes kan vara lika viktigt vid hanteringen av 
sjukdomen som medicinering, glukostest, ändrade kostvanor och fysisk aktivitet 
(Beverly, Miller & Wray 2007). Att försonas med sjukdomen kan enligt Hörnsten, 
Sandström och Lundman (2003) vara ett sätt att integrera sjukdomen så att 
personen kan se sjukdomen ur ett livsperspektiv och finna ett lugn i det. Flera 
personer såg ljust på framtiden medan andra såg den som hotad av riskerna i 
samband med sjukdomen och andra problem i livet. För vissa kändes det 
nödvändigt och viktigt att planera framtiden för att uppnå en mening med livet 
samtidigt som andra inte planerade något utan tog en dag i taget (a.a.). 
 
Det tar tid att integrera sjukdomen i dagligt liv och det inkluderar ofta 
omgivningen (Hörnsten, Sandström & Lundman 2003). Några kände sig pressade 
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att sköta sjukdomen för familjens skull. Många undvek därför ofta att tala med 
familjen av rädsla för att bli övervakad eller behandlad som ”patient” men också 
för att slippa oroa och tynga ner de anhöriga (Kokanovic & Manderson 2005). 
Oro och depression förknippades med brist på energi och trötthet. Detta inverkade 
på familjen, det sociala livet och uppfattningen av dem själva och deras identitet. 
Det var många som trots sitt hälsotillstånd arbetade hårt för att behålla sin 
identitet.  En person beskrev hur denne först förnekade sitt tillstånd vid 
diagnostillfället. När personen sedan valde att fokusera på att förbättra sitt 
hälsotillstånd ledde detta till en depression (Manderson & Kokanovic 2009). 
 
Hela familjen påverkades av hälsotillståndet hos personen med diabetes. Oro över 
sjukdomsutvecklingen och betydelsen av att följa de medicinska råden 
medverkade ibland till förändrade familjerelationer (Kokanovic & Manderson 
2005). Familjen var ofta mindre informerade och mer oroade över personens 
hälsotillstånd. De såg diabetes som en allvarligare sjukdom med en större 
påverkan på det dagliga livet än de personer som själva hade diagnosen. Ofta var 
personerna med diabetes inte medvetna om familjens oro (White, Smith & 
O´Dowd 2007).  
 
Livet hos personerna med diabetes påverkades ofta av humörförändringar som 
ledsamhet och oro. En person beskrev en känsla av bristande prestation, självtillit, 
isolering och maktlöshet. För att hantera sin oro och ångest är det flera som 
använt sig av antidepressiva medel men andra använde sig av aktiviteter som till 
exempel promenader, yoga, volontärarbete eller lyssna på musik (Manderson & 
Kokanovic 2009). 
 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva hur livsvärlden påverkas hos personer med 
diabetes typ 2. Författarna valde att söka artiklar i databasen PubMed och i 
sökmotorn ELIN. Tio artiklar ansågs relevanta och svarade på syftet. Kanske hade 
ytterligare sökning i andra databaser och sökmotorer gett ett annat utfall och 
resultat. Sökorden var bland annat control, diet och social support. Det är möjligt 
att dessa sökord gett en viss fokusering på dessa problem. En förklaring till detta 
är att författarna inte funnit någon bra översättning på termen livsvärld samt att 
många artiklar inte beskriver diabetesproblematiken ur ett livsvärldsperspektiv. 
Kanske hade vardagslivet kunnat användas som begrepp men författarna tyckte 
inte att detta inkluderade alla de delar som var avsedda att undersökas.  
 
I kvalitativ forskning används intervjuer, fokusgrupper, fallstudier, observation, 
skrivna berättelser/dokument/texter för att få fram resultatet (Olsson & Sörensen 
2001). Enligt Dahlberg et al. (2003) får vårdaren tillgång till åtminstone delar av 
en persons livsvärldsperspektiv genom att lyssna på patientens egen berättelse och 
livshistoria (a.a). Detta är en förklaring till att författarna endast valt kvalitativa 
artiklar eller artiklar med kvalitativt beskrivet resultat i studien.  
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Författarna valde att använda sig av ett brett urval med både kvinnor och män, 
artiklar från olika nationaliteter samt ett åldersintervall mellan 18-90 år. Studien 
innefattar personer med diabetes som är både tablett- och insulinbehandlad samt 
de som är rekommenderade livsstilsförändringar. Ett brett område valdes eftersom 
författarna var intresserade av hur diabetes i allmänhet påverkar personen, 
oberoende av kön, nationalitet eller behandlingsform. Resultaten kunde möjligen 
blivit annorlunda om fokuseringen varit snävare.  
 
Artiklarna som ingick i studien kvalitetsgranskades med hjälp av ett formulär från 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Formuläret består inte av något 
poängsystem utan av frågor som besvaras med ja, nej eller vet ej. Formuläret ger 
inga specifika riktlinjer om vilka studier som bör godkännas att använda utan mer 
en översikt om studiernas innehåll. Detta kan ha påverkat valet av artiklar negativt 
då det blev upp till författarna att gemensamt diskutera kring studiernas 
kvalitetsnivå. Det kunde kanske varit en fördel att använda sig av någon annan 
slags modell för att inkludera studier med så hög evidens som möjligt.  
 
Båda författarna har varit delaktiga i analysen av artiklarna och detta har lett till 
diskussioner kring vad som egentligen ingår under livsvärldsbegreppet. Detta har 
bidragit till två olika perspektiv vilket i slutändan kan anses styrka resultatets 
giltighet. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Studien visade på att livsvärlden påverkades på flera sätt hos personer med 
diabetes typ 2 bland annat genom att sjukdomen kräver mycket egenvård och 
därmed tyckte personerna att sjukdomen styrde både livsstilen och vanorna. Trots 
att personerna var medvetna om betydelsen av fysisk aktivitet och en anpassad 
kost kunde brist på vilja, motivation och ekonomiska medel göra det svårt att hålla 
sig till rekommendationerna. Polonsky (2002) beskriver olika hinder för en god 
egenvård. Många känner att de är i en ständig kamp med sin diabetes. De 
uppfattar sig vara i ett ständigt underläge och försöker därför tänka så lite som 
möjligt på sjukdomen. Känslor som hat, vrede, rädsla, sorg och skuld kan komma 
i vägen för deras önskan och förmåga att ta hand om sin diabetes på ett bra sätt 
men även kroniska stressfaktorer som ekonomiska problem kan stå i vägen (a.a.).  
 
Även om egenvården var en stor del av behandlingen var ofta medicineringen lika 
viktig. Vissa var rädda för vad deras blodglukoskontroller skulle visa för resultat 
och för att behöva börja med insulininjektioner. Dock var många av de personer 
som använde insulin nöjda och kände att det var skönt att kunna kontrollera sitt 
liv. Johansson, Ekeberg och Dahlberg (2008) skriver att för flera personer kunde 
behandlingen kännas skrämmande till en början men när effekterna av 
behandlingen blev synliga och kroppen började fungera igen kändes det värt 
mödan (a.a.).  
 
Det var många personer med diabetes som fick mycket stöd av familjen och det 
var också det viktigaste stödet. För lite stöd kunde ge personerna en känsla av att 
de hanterade sin diabetes själva och detta medförde att de ofta kände sig ensamma 
i sin sjukdom. Personerna med diabetes tyckte ibland att anhöriga saknade 
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förståelse för deras livssituation och konflikter kunde uppstå när 
familjemedlemmarna inte tyckte att personen tog hand om sin egenvård. Detta 
kunde påverka relationerna inom familjen. Enligt Polonsky (2002) kan för lite 
stöd, för mycket stöd och förvirring inom familjen om ansvaret för egenvården ge 
en försämrad möjlighet till god egenvård. Att leva med diabetes med för lite stöd 
beskrivs som ensamt. Familj och vänner kan vara ointresserade och ovilliga att ge 
stöd. Om omgivningens stöd är svagt eller saknas kan detta ge påfrestningar i 
tillvaron. För mycket stöd kan ge personerna med diabetes en känsla av att 
anhöriga är ”diabetespoliser”. De talar om för personerna hur de ska vara och ger 
mycket mer hjälp än vad som egentligen behövs. Det kan leda till en kamp för 
personligt oberoende och personen med diabetes agerar med raka motsatsen än 
vad de anhöriga säger (a.a.).  
 
Livet hos personerna med diabetes påverkades ofta av humörförändringar som 
ledsamhet och oro. Detta gjorde inverkan på familjen, det sociala livet och 
uppfattningen av dem själva och deras identitet. Det går att dra paralleller med 
Lundman och Jansson (2006) som skriver att när dagliga rutiner inte fungerar som 
de gjort innan känns det som en stor förlust för personen. Att inte veta hur 
sjukdomen kommer påverka dem och deras familjer nu och i framtiden gav 
personerna med diabetes en stor osäkerhet (a.a.). 
 
De flesta personer med diabetes förstår att sjukdomen kräver en livsförändring 
men det svåraste är att inse att det är de själva som har ansvaret för sitt 
hälsotillstånd. Efter ett tag blev de dock medvetna om att egenvården faktiskt kan 
påverka sjukdomen. Johansson, Ekeberg och Dahlberg (2008) skriver att för att 
personen ska må bra är det är viktigt att ha kontroll över sin sjukdom. Om 
personen inte tog kontroll ökade risken för komplikationer och det var personerna 
medvetna om (a.a.). 
 
 
Slutsatser 
 
Vår studie visar på att livsvärlden påverkas på flera sätt hos personer med diabetes 
typ 2. Relationen till sig själv, familj, vänner och kost är några faktorer som kan 
påverkas men personer kan uppfatta dem som både positiva och negativa. Det är 
därför viktigt att som sjuksköterska lyssna till den enskilda personens uppfattning 
av sin sjukdom så att vården kan planeras på ett sätt så att personen känner sig 
delaktig. Denna studie kan bidra till en ökad medvetenhet om hur det är att leva 
med diabetes typ 2 utifrån ett livsvärldsperspektiv och diagnosens påverkan på 
familjen. Ytterligare forskning skulle kunna fokusera på de nämnare som är 
gemensamma för positiva och negativa upplevelser hos personerna för att vidare 
kunna utveckla diabetesvården, detta för att livsvärlden hos personer med diabetes 
typ 2 ska upplevas på ett positivt sätt.   
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BILAGA 1 Tabell över artiklarna 

 
 

Artikel: 
 

Författare/årtal: 
 

Syfte: 
 

Urval: 
 

Resultat: 

 
Issues of cause and control in 
patient accounts of Type 2 
diabetes 
 

 
O. Parry, E. Peel, M. 
Douglas och J. 
Lawton (2005) 

 
The study set out to 
examine newly 
diagnosed Type 2 
diabetes patients’ 
experiences and 
views of diabetes 
services, explore the 
implication of service 
provision for ways in 
which patients think 
about and self-
manage their 
condition, identify 
what informs patient 
preferences for 
diabetes services, and 
provide 
recommendations for 
future diabetes care 
 

 
40 personer inom 
åldersintervallet 
21-70 år. 19 
kvinnor och 21 
män. Alla bosatta i 
Lothian, Scotland.  

 
De identifierade två 
sorters 
personlighetstyper ”Up 
to them” och “down to 
me”. ”Down to me” 
personligheter som såg 
sjukdomen som en 
möjlighet till en 
förändring och antog en 
aktiv roll i egenvården. 
Motsatsen till dem var 
”up to them” personer 
som intog en passiv roll 
och tyckte att uppgiften 
att kontrollera 
sjukdomen låg på hälso- 
och sjukvårdspersonal. 
Beröm och uppmuntran 
var viktig i början men 
minskade när personerna 
lärt sig tillse sin 
sjukdom. 
 

 
Obstacles which Patients with 
Type 2 Diabetes Meet while 
Adhering to the Therapeutic 
Regimen in Everyday Life: 
Qualitative Study 
 

 
N. Vinter-Repalust, 
G. Petriček och M. 
Katić (2004) 

 
The aim of the study 
was to examine type 
2 diabetic patients´ 
attitudes, thoughts, 
and fears connected 
with their illness, 
their expectations of 
the health care 
system, and the kinds 
of problems they 
encounter while 
adhering to the 
therapeutic regime in 
their everyday life. 
 

 
49 personer, 22 
män och 27 
kvinnor. I 
åldersintervallet 
44-83 år.  Studien 
är utförd i 
Kroatien. 

 
Personerna i studien hade 
bristande kunskap om sin 
sjukdom och faktorer 
som inverkar på den. En 
rädsla för framtida 
komplikationer var också 
vanlig. Stödet från 
sjukvårdspersonalen 
ansågs som bristfällig vid 
livsstilsförändringar. 
Läkarkontakten sågs som 
viktig vid bevakning av 
sockernivåer och 
feedback. Många av 
deltagarna tyckte att 
gruppterapi kanske 
kunde vara ett stöd vid 
livsstilsförändringa. 
Deltagarnas möjlighet att 
genomföra vissa av 
livsstilsförändringar 
hindrades i många fall av 
dålig ekonomi. Vissa var 
även motvilliga att 
medge sin sjukdom för 
sina arbetsgivare. 
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Living with Type 2 diabetes: a 
family perspective 
 
 

 
P. White, S. M. Smith 
och T. O´Dowd 
(2007) 
 

 
To explore the 
beliefs, attitudes and 
perceptions of adults 
with Type 2 diabetes 
and their family 
members. 
 

 
19 personer med 
en medelålder på 
68,5 år. Alla 
bosatta på Irland.  

 
Studien visar att familjen 
har ett intresse för 
sjukdomen och att de ser 
tillståndet som allvarligt.  
Familjemedlemmarna 
visste ofta mindre om 
sjukdomen och kände 
mer oro. Denna oro var 
dock inte alltid 
uppmärksammad. 
Studien visar även att 
familjen till stor del kan 
påverka kosthållningen 
hos den drabbade 
negativt eller positivt. 
Familjemedlemmarna 
tyckte också att 
sjukdomen påverkade det 
dagliga livet mer än de 
som led av sjukdomen.   

 
Social support and self-
management of type 2 diabetes 
among immigrant Australian 
Women. 

 
R. Kokanovic och L. 
Manderson (2005) 

 
The purpose was to 
elucidate the social 
meanings and 
interpretations that 
immigrant women 
attach to the 
diagnosis of Type 2 
diabetes, and the 
social support and 
professional advice 
that they receive 
following this 
diagnosis. 
 

 
16 
invandrarkvinnor 
alla över 18 års 
ålder. Boende i 
Melbourne, 
Australien 
 

 
Vissa av kvinnorna 
tyckte inte läkarna gav 
bra råd och stöd. Några 
av dem undvek 
läkarkontakt eftersom de 
inte ville höra om en 
försämrad utveckling av 
sjukdomen. Sociala 
relationer med 
människor påverkade 
bland annat kvinnornas 
anpassning till 
sjukdomen. Valet av stöd 
var beroende av vilken 
kultur deltagarna kom 
ifrån. De tyckte att det 
var en tunn linje mellan 
att få stöd och att lägga 
sig i för mycket. 
Kvinnorna tyckte att 
diagnosen påverkade 
deras relation till 
familjen och de kände 
sig ofta ensamma i sin 
diagnos. De fick stöd 
genom att vända sig till 
andra personer med 
diabetes.  

 
Social support as described by 
Swedish people diagnosed 
with type 2 diabetes mellitus  

 
K. Hjelm och C. 
Berterö (2008) 

 
The purpose was to 
identify and describe 
the meaning of 
support and its impact 
on the life situation of 
people diagnosed 
with Type 2 diabetes 
mellitus in relation to 

 
40 personer i 
åldersintervallet 
32-80 år. 24 män 
och 16 kvinnor. 
Alla var 
svenskfödda.  

 
Studien visar på att 
kvinnor tycker att stödet, 
vid behandling utanför 
sjukhuset, är begränsat 
eller otillräckligt. Motsatt 
kvinnorna tyckte männen 
att de fått tillräckligt med 
information vid sin 
diagnos med diabetes. 
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gender, age and 
duration of disease. 
 

Männen tyckte även att 
de fått ett tillräckligt 
materiellt stöd 
(exempelvis mediciner) i 
samband med sin 
diagnos. Både män och 
kvinnor tyckte att stödet 
skulle vara individuellt 
anpassat efter ålder och 
kön. Männen trodde att 
de behöver mer stöd än 
kvinnorna, då de trodde 
att de hade ett större 
socialt nätverk. 

 
Spousal Support and Food-
Related Behavior Change in 
Middle-Aged and Older Adults 
Living With Type 2 Diabetes 
 

 
Elizabeth A. Beverly, 
Carla K. Miller och 
Linda A. Wray 
(2007) 

 
The purpose of the 
study was to 
determine how 
aspects of the spousal 
relationship translate 
into behavior 
changes, specifically 
adherence to a 
healthful diet in 
patients with Type 2 
diabetes. 
 

 
Studien består av 
60 personer (30 
par) i 
åldersintervallet 
50-81 år. Alla 
deltagare var 
bosatta i 
Pennsylvania, 
USA. 

Makarnas stöd och 
förståelse hjälpte 
personerna med diabetes 
att hantera och 
kontrollera sin diabetes. 
God kommunikation 
mellan makarna stärkte 
och hjälpte egenvården. 
Detta gjorde i sin tur att 
matvanorna förbättrades. 
Makarna påverkade även 
de val som de drabbade 
gjorde. Makarna till 
personer med diabetes 
var ofta delaktiga i deras 
kosthållning. Hantera 
diabetes på en daglig 
basis var enligt paren 
besvärligt.  

 
The influential role of social 
support in diabetes management  
 

 
Carla K. Miller och 
Melissa S. Davis 
(2005) 

 
The purpose was to 
develop a greater 
understanding of the 
role that social support 
in diabetes 
management among a 
community sample of 
adults with type 2 
diabetes. 
 

 
44 personer I 
åldersintervallet 22 
– 56 år. Alla från 
USA.  

 
Studien förstärker 
betydelsen som socialt 
stöd har för personer med 
diabetes. Familjen sågs 
som ett viktigt stöd men 
även grannar och 
vårdpersonal. Vissa av 
deltagarna tyckte att 
informationen som de fått 
vid sin diagnos var 
tillräckligt medan andra 
ville ha med individuell 
hjälp. Deltagarna fick 
även stöd genom att prata 
med andra, söka på 
Internet eller läsa 
diabetestidningar. Flera av 
deltagarna tyckte att 
stödgrupper var viktiga 
för att upprätthålla 
egenvården. 
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“Worried all the time'': distress 
and the circumstances of 
everyday life among immigrant 
Australians with type 2 
Diabetes. 
 

 
L. Manderson och R. 
Kokanovic (2009) 

 
The interest is in how 
lay accounts of 
distress and depression 
relate to both the 
chronicity of diabetes 
and circumstances of 
everyday life, and the 
coincidence of 
distress, depression 
and physical illness. 

 
30 personer mellan 
44-87 år. 
Deltagarna var alla 
bosatta i Australien, 
men med ursprung 
från exempelvis 
Grekland, Kina och 
Indien.  

 
Studien visar bland annat 
på att olika etniska 
grupper har svårt att 
identifiera vissa psykiska 
diagnoser exempelvis 
depression. Detta kan till 
bero på ett bristfälligt 
ordförråd eller bristande 
social acceptans. 
Deltagarna talade ogärna 
om deras psykiska status 
men var medvetna om att 
diabetes kunde leda till 
depression. Trots att några 
av deltagarna visade 
tydliga symtom på 
depression kopplades 
ogärna dessa ihop med 
diagnosen. Några av 
deltagarna trodde att oro 
var grundorsaken till 
utvecklingen av diabetes. 
 

 
Diet and lifestyle in type 2 
diabetes: the patient´s 
perspective 
 

 
K. Brown Frandsen 
och J. Smedegaard 
Kristensen (2001) 
 

 
The purpose was to 
examine the factors 
affecting the 
compliance of patients 
with type 2 diabetes 
with diet and drug 
therapy as a step to 
improving the quality 
of care in this disease.  
 

 
123 personer, 48% 
kvinnor och 52% 
män. I 
åldersintervallet 45-
60 år. Personerna 
var från Frankrike, 
Tyskland, Spanien, 
Storbritannien och 
USA. 
 

 
Studien visar att bristfällig 
utbildning om diabetes 
leder till 
missuppfattningar om hur 
sjukdomen ska hanteras. 
Som resultat av detta hade 
deltagarna svårt att förstå 
anledningen till en viss 
förändring. Att äta på 
regelbundna tider såg som 
en av de svåraste 
livsstilsförändringarna. 
 

 
Personal understandings of 
illness among people with type 
2 diabetes 

 
Å. Hörnsten, H. 
Sandström och B. 
Lundman. (2003) 

 
The aim of the study 
was to describe 
personal 
understandings of 
illness among people 
with type 2 diabetes in 
Sweden. 
 

 
44 personer, 21 
kvinnor och 23 
män. 
Åldersintervallet är 
mellan 47-80 år. 
Alla boende i norra 
Sverige. 

 
Resultaten redovisas i sex 
kategorier: synen på 
sjukdomen (image of 
disease), betydelsen av 
diagnosen (meaning of the 
diagnosis), integrationen 
av sjukdomen (integration 
of the illness), utrymme 
för sjukdomen (space for 
the illness), ansvar för 
behandlingen 
(reaponaibility for care) 
och framtida 
förväntningar (future 
prospects). 
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BILAGA 2 Kvalitetsbedömning 

 

Artikelns namn: Spousal Support and Food-Related Behavior Change in Middle-
Aged and Older Adults Living With Type 2 Diabetes  
 
Tydlig avgränsning/problemförmulering? Ja 
 
Deltagarna; 
Antal? 60 
Ålder? 50-81 
Man/kvinna? 30 kvinnor och 30 män 
 
Etiskt resonemang? Ja. Deltagarna fick skriftlig information om studiens syfte 
och den godkändes av Pennsylvania State University Institutional Review Board.  
 
Urval; 
Relevant? Ja 
Strategiskt? Nej 
 
Är metoden för; 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja 
- datainsamlingen tydligt beskriven? Ja 
- analysen tydligt beskriven? Ja 

 
Giltighet; 

- är resultatet logiskt och begripligt? Ja 
- råder datamättnad? Nej 
- råder analysmättnad? Nej 

 
Kommunicerbarhet; 

- redovisas resultatet klar och tydligt? Ja 
- redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? Ja 

 
Genereras teori? Ja 
 
Vilket huvudfynd har gjorts? Fenomen/upplevelse/mening? De svarade på sitt 
syfte om att partnern utgör en stor del hur resultatet blir när det gäller förändringar 
i sin kost. 
 
Är beskrivningen/analysen adekvat? Ja 
 
Sammanfattande bedömning: God kvalitet. 
 
 
Formulär av Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006, s.156) 
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BILAGA 3 Analys av artiklarna 

 

”Spousal Support and Food-Related Behavior Change in Middle-Aged and Older Adults 
Living With Type 2 Diabetes” 

 
Meningsenhet Kondensering Kodning Kategori 

Most of the participants (24 of 30) 
indicated that making and adhering 
to recommended diet and portion 
sizes were the most challenging 
self-care behaviors.  
 

Svårt att göra och hålla sig till 
rekommenderade portionsstorlekar 

1 Fysisk aktivitet och 
kosthållning 

Focus group participants identified 
multiple barriers to food-related 
changes, the most frequent being the 
feeling they had to restrict 
themselves from certain foods or 
give up certain foods altogether. 
 

Känns jobbigt att de måste hålla sig 
ifrån viss mat eller hålla sig ifrån 
viss mat hela tiden. 

1 Fysisk aktivitet och 
kosthållning 

Spousal control over food 
preparation was particularly relevant 
to the men diagnosed with diabetes. 
With the exception of three couples, 
wives were responsible for the 
foodrelated decisions in the 
household. 
 

Det är lättare för kvinnor att göra 
mat relaterade förändringar för det 
är oftast de som är ansvariga för 
maten i hushållet. 

1 Fysisk aktivitet och 
kosthållning 

The couples in this study sought 
information to better understand 
diabetes and improve dietary 
behaviors.  
 

Paren letade information för att 
lättare förstå och förbättra sin 
mathållning.  

1 Fysisk aktivitet och 
kosthållning 

Conversely, a lack of support 
(four PWDs remarked on this 
theme) appeared to contribute to 
negative health behavior changes 
like adopting less healthful eating 
patterns. 

För lite stöd från partnern ledde till 
sämre förändringar för hälsan och 
sämre matmönster. 

2 Brist på stöd 

Couples that did talk about diabetes 
appeared to have greater spousal 
support and fewer difficulties with 
dietary adherence: 

Par som pratade om diabetes hade 
bättre stöd och mindre problem 
med kostförändringar. 

2 Brist på stöd 

Couples agreed that coping with 
diabetes was as important to 
successful management as were 
medication administration, blood 
glucose testing, adherence to a 
healthful diet, and physical activity: 

Att lära sig leva med sin diabetes är 
lika viktigt i hanteringen som 
medicin, glukostest, hälsosam diet 
och motion. 

3 Lära sig leva med 
diabetes typ 2 

Spousal asynchrony when 
attempting to cope with diabetes 
was sensed by a subgroup of PWDs 
(seven PWDs commented on the 
issue) who felt that they were left to 
manage diabetes on their own 

När inte partnern engagerar sig 
känns det som att patienten får 
hantera sin diabetes själv (t.ex. laga 
egen mat) 

2 Brist på stöd 
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