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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Cirka tre till fyra procent av Sveriges befolkning har diabetes typ 2 och antalet 

personer som insjuknar från diabetes typ 2 ökar ständigt. Diabetes typ 2 är en kronisk 

ämnesomsättningsstörning som kan leda till svåra komplikationer. Det är viktigt för personer 

som lever med typ 2 diabetes att de får en god information kring hur dem ska utföra sin 

egenvård, för att kunna minska riskerna för utveckling av komplikationer som diabetes typ 2 

kan ge. Inom diabetesegenvården är livsstilsförändringar viktiga. Bra kost och fysisk aktivitet 

kan förebygga och förhindra senare komplikationer, vilket är viktigt för denna persongrupp 

att eftersträva. Vårdpersonal ska också sträva efter att ge ett gott stöd, kunskap och 

information till personer med diabetes typ 2 för att de ska kunna hantera sin egenvård. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa vuxna personers upplevelser av att leva med typ 2 

diabetes. 

Metod: Studien som gjordes var en litteraturstudie med en kvalitativ metod, med 10 artiklar 

som grund för resultatet. Innehållsanalysen genomfördes enligt Graneheim och Lundmans 

(2004) tolkning av kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: I resultat framkom det att vuxna personer som lever med typ 2 diabetes har 

blandade känslor med upplevelser av oro och rädsla, trötthet, förändrad personlighet, 

upplevelse av att hantera sin egenvård och känslan att vilja leva. Personerna upplevde rädsla 

och oro om dem ska få olika komplikationer som blindhet, njurproblem och hjärtsvikt. 

Övertygelsen att de kommer dö av sjukdomen var stor. Personerna upplevde förändrad 

personlighet och hade svårigheter att hantera sin egenvård samt trötthet i samband med detta. 

Personerna upplevde även en känsla av att de ville leva längre, därför hade de viljan att 

hantera sin egenvård och minska försämring av sjukdomen. 

 Slutsats: Studiens resultat framhävde att personerna med typ 2 diabetes upplevde att de hade 

brist på kunskap och information om hantering av sin egenvård. Brist på kunskap och 

information påverkade personernas upplevelser kring sjukdomen och hantering av egenvård, 

vilket gjorde att en del upplevde att typ 2 diabetes är en fruktansvärd sjukdom. Med en bättre 

förståelse om personers upplevelser av att leva med diabetes typ 2 blir det lättare för 

sjuksköterskan att erbjuda dem en säker och god vård. 

 

Nyckelord: (typ 2 diabetes, egenvård, upplevelse, vuxna personer ). 
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Inledning 

Diabetes typ 2 har blivit ett av de största hoten mot människors hälsa. För närvarande 

uppskattas det att 285 miljoner människor i världen lider av diabetes och sjukdomens 

utbredning ökar snabbt, särskilt diabetes typ 2 (Oftedal, Karlson & Bru, 2010). Diabetes typ 2 

kommer bli den sjunde största orsaken till dödsfall år 2030 och nio procent vuxna människor 

i världen har sjukdomen (WHO, 2015). Ökningen av diabetes typ 2 kan vara en följd av 

livsstilsfaktorer såsom olämplig kost, brist på motion och ökade stressnivåer. Därför måste 

sjuksköterskan och annan vårdpersonalen ägna särskild uppmärksamhet kring hur personer 

som har diabetes typ 2 lever. För att personerna ska klara av sin diabetes typ 2 så behöver 

sjuksköterskan se till att vården noggrant utvärderas och åtgärdar olämpliga livsstilar (BNurs, 

Drury & Taylor, 2012). Viktiga delarna för sjuksköterskan att överväga är personernas 

sociokulturella bakgrund, behandling och hantering av sjukdomen. En bättre förståelse om 

personernas upplevelser kan bidra till att hälsan är personcentrerad istället för 

sjukdomsfokuserad (Lin, Anderson, Hagerty & Lee, 2006). Handley, Pullon och Gifford 

(2010) skriver att vårdpersonal borde förstå upplevelsen och förmågan hos de som lever med 

detta kroniska tillstånd eftersom denna förståelse kommer att förbättra och hjälpa personer 

med diabetes typ 2. Det är viktigt att sätta personer med diabetes typ 2 och deras familjer i 

centrum med stor respekt och förståelse för deras behov (ibid.). 

Personlig utbildning som går ut på att hantera sin egenvård ska ha en central roll i vården av 

personer med diabetes (socialstyrelsen, 2014).  Det finns ett behov av att individuellt utbilda 

personer med diabetes typ 2 för att möjliggöra egenvård. Därmed är det viktigt att 

utbildningen tar hänsyn till personernas situation och perspektiv av sin sjukdom. Det finns 

idag ett behov av ytterligare forskning för att kunna dra slutsatser om samspelet mellan stödet 

personerna får, hur det påverkar behandlingen och motivation till diabetesbehandlingen (Bru, 

Karlson & Oftedal, 2010). Det är viktigt för sjuksköterskan att ha kunskap om personernas 

sjukdomsupplevelse, för att kunna ge dem en bra och adekvat vård samt kunna stötta dem. 

Den här studien fokuserar på att ge en insikt kring hur personerna upplever diabetes typ 2 och 

bidrar till att öka kunskapen hos vårdpersonal för att kunna förbättra omvårdnaden. 

 

 



 

5 

Bakgrund 

Diabetes typ 2 

I Sverige har mellan tre till fyra procent av befolkningen diabetes typ 2 (Nationella 

diabetesregistret, 2015). Diabetes är en kronisk metabolisk störning på grund av brist på 

insulinproduktion och är klassad i två huvudtyper, där diabetes typ 2 är på grund av brist på 

insulinsekretion samt insulinresistens i vävnaderna som motverkar insulin. Insulinresistens 

kan definieras som motståndet mot de metaboliska verkningarna av insulinutsöndringen 

(Jiemin, Vicki & Beverley, 2014). WHO (2015) framhäver att diabetes typ 2 är ett resultat av 

att kroppen inte använder insulinet effektivt och är till stor del resultatet av övervikt och 

fysisk inaktivitet. Fysisk aktivitet underlättar upptagning av insulinet från kroppen. Julienne, 

Thomas, Edward, Ronny, Santiago, Ha och Sara (2015) förklarar att det finns både akuta och 

kroniska symptom som patienten upplever. Förutom de klassiska symptomen törst, hunger 

och täta urinträngningarna finns det också andra vanliga symptom som dimsyn, domningar 

och stickningar i armar och ben, smärta och trötthet. Ständigt obehag och frekventa symptom 

relaterade till diabetes kan även förorsaka depressiva symptom som följd. Om personen 

förstår sina symptom och anledningen till symtomen kan det bidra till framgång genom fysisk 

aktivitet, glukoskontroll och kost. Studier visar att det är viktigt att vårdpersonal ger 

information och stöd för personer med diabetes typ 2, för att personerna ska kunna ha 

kontroll över symptomen av sjukdomen (Julienne et al., 2015). Enligt Jiemin, Vicki och 

Beverley (2014) är målet för diabetesbehandlingen att åstadkomma optimal glukosnivå för att 

minska risken för komplikationer. Dessutom ska vårdpersonal ge personer med typ 2 diabetes 

god och säker vård för att personerna ska kunna leva så normalt som möjligt. Egenvården vid 

diabetes är beroende av följsamheten av behandlingen och förändrad livsstil för att bevara 

normal blodsockernivå. Om diabetesbehandlingen inte följs kan det leda till andra sjukdomar 

exempelvis hjärtsjukdomar, hjärtsjukdomar samt njurproblem (Jiemin, Vicki & Beverley, 

2014). 

Upplevelsen att leva med kronisk sjukdom 

Kronisk sjukdom som begrepp är inte vedertaget definierat. Kronisk sjukdom brukar 

beskrivas som en sjukdom en person har under lång tid eller under hela livet. Forskning och 

erfarenhet visar att utvecklingen av dagens kroniska sjukdomar kan förebyggas och 

behandlas. Därför är det viktigt att förbättra sjukvården för personer med dessa sjukdomar för 
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personernas välbefinnande (Socialdepartementet, 2014). När personen diagnostiseras med 

kronisk sjukdomsdiagnos. Kännedomen om sjukdomsdiagnosen påverkar personens 

upplevelse, hur personen upplever symptom, behandling samt de andra fysiska och 

psykosociala konsekvenserna av sjukdomen. Kroniska sjukdomar är en allt större börda och 

utmaning för sjukvården på grund av den åldrande befolkningen, den förändrade livsstilen 

och livsmedelskonsumtionen. De personer som lever med en kronisk sjukdom såsom diabetes 

typ 2 behöver genomgå livsstilsförändringar. Personerna behöver också ha en bra kontroll 

och disciplin över sin egenvård. De måste anpassa sig för att uppnå balans mellan att leva 

med en kronisk sjukdom och det normala livet (Handley, Pullon & Gifford, 2010). Hornsten, 

Norberg och Lundman (2002) beskriver att en kronisk sjukdom som diabetes typ 2 påverkar 

hela personen. De olika aspekterna kan även vara känslor och tankar om personernas 

identitet, tankar om deras tid kvar att leva, konsekvenser från deras handlingar, orsaken till 

sjukdomen och funderingar kring botemedel. Dessa aspekter påverkar individens möjlighet 

att hantera nya situationer (ibid.). Enligt Eriksson(1991) har varje människa en unik 

upplevelseförmåga. Den är beroende av engagemanget i mötet med sig själv och sitt innersta 

väsen, vilket innebär en begäran om längtan, hopp och önskan. Därför det är omöjligt att 

förstå eller tolka människan helt. Förståelsen av tro, hopp och kärlek hos personen bidrar till 

förståelsen av personens upplevelse. Kraften och styrkan av upplevelserna hos personerna är 

olika, eftersom de varierar till innehåll och omfång. Uppfattningarna hos personerna är olika 

om livets mening och livsviljan, vilket utgör drivkraften i vårdandet hos personen. Därför är 

det viktigt att utveckla förmågan att förstå och respektera önskan för att förstå personens 

subjektiva upplevelser (Eriksson, 1991). Hur personer upplever diabetes typ 2 under sitt liv 

grundar sig ofta på vilka negativa konsekvenser personen får till följd av sjukdomen. Deras 

livskvalitet kan bli förändrad genom att förmågan att engagera sig socialt i aktiviteter och 

familjeliv minskar. Det i sin tur kan orsaka känslomässigt stress hos olika personer (Larsen, 

Nielsen, & Jensen, 2013). Cardol, Rijken och Valks (2012) studie visar att en del personer 

upplever diabetes typ 2 som ett tillstånd medan andra upplever det som en orsak till allvarliga 

konsekvenser. Den bästa rekommendationen är att följa behandlingen för att få färre 

komplikationer samt negativa känslor av den kroniska sjukdomen. Upplevelserna och 

sjukdomens utveckling är olika från individ till individ (ibid.).  
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Egenvård 

Viktigaste målet i diabetesvården är att personerna har en god kontroll över sjukdomen vilket 

kan minimera komplikationer och istället ge en god livskvalitet.  Det krävs förändring i 

beteendet och att personen följer sjukdomsbehandlingen. Diabetes typ 2 behöver inte påverka 

livet så mycket om personen följer rekommendationer för sin egenvård. Däremot kan det vara 

svårt och ibland lyckas inte personen. Den största delen av ansvaret om egenvård faller 

främst på personen med diabetes typ 2 och den hjälp som familjen kan ge i omsorgen. 

Personer med diabetes måste sköta sin egenvård för att inte få komplikationer (Toljamo & 

Hentinen, 2001). Toljamo och Hentinen (2001) diskuterar i sin artikel andra möjliga faktorer 

som kan påverka välbefinnandet hos personerna i deras studie, exempelvis rökning. Egenvård 

och att följa behandlingen garanterar inte välbefinnande. Faktorer som påverkar personernas 

välbefinnande kan vara andra sjukdomar, beteenden hos personerna och deras livsstil 

(Toljamo & Hentinen, 2001). Enligt Oftedal, Karlsen och Bru (2010) föreslås flera 

möjligheter för att öka motivationen hos personerna i deras egenvård, förutom praktiska råd 

och information om hur personerna kan hålla sina värden jämna. Det föreslås kontinuerligt 

och permanent stöd samt regelbundna möten i små grupper med andra i liknande situation. 

Dessa gruppmöten är ett bra sätt att tillhandahålla utbildning samt ge empatisk, 

individualiserad, praktisk och löpande support. Dessutom finns det möjligheter förutom 

möten även till individualiserad undervisning för att anpassa stödet (Oftedal, Karlsen & Bru, 

2010). 

 

Den centrala idén med Orems (2001)teori om egenvård är när personen ska reglera sina 

livsfunktioner, måste personen som individ själv utföra eller ta hjälp av personer i sin 

omgivning för att upprätthålla livet, hälsan och välbefinnandet. Teorin används för att 

beskriva sjuksköterskans roll och stöd till personens upplevelser i egenvård av diabetes typ 2. 

Enligt Orems (2001) teori om egenvård ska vuxna personer med diabetes typ 2 ha rätt och 

skyldighet att ta hand om sig själva. Vuxna personer som inte har andra fysiska och mentala 

nedsättningar kan vidta de åtgärder som behövs för att reglera livsprocesserna. 

Sjuksköterskan ska stödja, motivera och hjälpa personen till att bli självständiga i sin 

egenvård och för att kontrollera eller reglera hälsa, tillväxt, miljöförhållanden och utveckling. 

Sjuksköterskan ska underhålla faktorerna som påverkar till att jämna de aktiviteter om 

personens egen funktionalitet och utvecklingsprocess. Som utgångspunkt krävs det också att 

personen accepterar sin egen situation. Orem (2001) beskriver vidare att egenvårdsbehov och 
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egenvårdsbrist är en del av egenvårdsteorin. Enligt Orem (2001) ska normala vuxna frivilligt 

vårda sig själva, en del personer vill vårda sig själva medan andra inte vill. Behoven hos de 

vuxna personerna kan vara stöd eller information om att hantera sina upplevelser samt 

egenvården som krävs vid diabetes typ 2. Stöd till det som har hänt eller händer under deras 

sjukdom eller organisering av kunskap som är relevant för egenvård (Orem, 2001). När 

personen inte kan sköta sin egenvård eller när personen inte kan ta hand om sig själv, kallas 

det för egenvårdsbrist. När behoven är större för vård än vad personen kan klara av, då 

behövs det stöd från sjuksköterskan för att personens krav om egenvård ska kunna uppnås. 

Det kan handla om kunskap eller förmåga om hur behandlingen ska gå till. Brist på egenvård 

kan också uppstå om personen inte förstår vikten av egenvård och vilket ansvar personen har. 

Om personen inte vet hur den ska agera i olika situationer då uppstår det brist i behandlingen. 

Egenvård måste läras ut av vårdpersonal som har kompetens och skicklighet om hantering av 

sjukdomen och sedan måste det medvetet genomföras kontinuerligt i tid och i enlighet med 

de kraven från personen med diabetes typ 2 (Orem, 2001). Jallinoja, Absetz, Kuronen, 

Nissinen, Talja, Uutela och Patja (2007) anser att personen måste ha kunskap om hur 

egenvården ska skötas eftersom otillräcklig kunskap kan vara ett hinder till effektiv egenvård. 

Det är sjuksköterskans uppgift att förmedla kunskapen till patienten och erbjuda stöd för 

egenvård (Jallinoja, et al., 2007). Genom att förstå personers upplevelse av att leva med 

diabetes typ 2 kan sjukvårdspersonalen ha möjlighet att hjälpa personerna på ett bättre sätt 

med bland annat egenvård.   

Syfte 

Syftet med studien var att belysa vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes typ 2. 

Metod 

Metoden som har använts i denna studie är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. 

Kvalitativa metoder har som syfte att beskriva ett fenomen eller upplevelse. Målet är att få en 

holistisk översikt kring omvårdnadsproblemet (Olsson & Sörensen, 2011).  Metoden ansågs 

därför vara lämplig att använda till denna studie. En kvalitativ forskning ger beskrivande data 

om personers egna talade och skrivna ord vilket beskriver personens upplevelser. En 

litteraturstudie innebär att kritisk granska vetenskaplig kunskap utifrån studiens syfte för att 

kunna få svar på syftet samt komma fram till ett resultat (Olsson & Sörensen, 2011). 
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Datainsamling  

Databaser som har använts till studien för att hitta vetenskapliga artiklar var CINAHL och 

PubMed. Enligt Willman, Stoltz och Bathsevani (2011)  är CINAHL en förkortning för 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. CINAHL som består av 

vetenskapliga artiklar i form av en referensdatabas med alla engelskspråkiga 

omvårdnadstidskrifter. Skillnaden mellan CINAHL och PubMed är att PubMed innehåller 

både medicinsk litteratur och omvårdnadstidskrifter (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011). 

Databaserna ansågs vara relevanta eftersom syftet i studien har ett omvårdnadsperspektiv. 

 

Vid artikelsökningarna i databaserna gjordes både fritextsökning och strukturerad sökning. 

Enligt Willman, Stoltz och Bathsevani (2011) inkluderar en fritextsökning alla artiklar som 

innehåller det sökta ordet (ibid.) Detta innebär att sökningen blev bred och även många 

oväsentliga artiklar framkom. Därefter kombinerades sökorden med booleska sökoperatorn 

”AND” för att kunna få mer relevanta artiklar. Booleska sökoperatorn är ord som kombinerar 

söktermer på olika sätt. Fritextsökning gjordes för att kunna maximera sökresultaten och 

detta resulterade i att sju artiklar hittades. Två artiklar valdes och fem av dem valdes bort 

eftersom de inte var relevanta till studiens syfte. 

Vid den strukturerade sökningen i databasen CINAHL användes CINAHL headings för att få 

fram relevanta ämnesord. Willman, Stoltz och Bathsevani (2011) förklarar att CINAHL 

heading är CINAHLS uppslagsverk vilket är viktig för att sökningarna ska utföras korrekt. 

De menar att det inte räcker att enbart söka på ämnesordet i sökrutan utan att de olika 

ämnesorden har hämtats från olika databasers uppslagsverk. Under den strukturerade 

sökningen användes den booleska sökoperatorn ”AND” för att kunna få fram relevanta 

artiklar (ibid). Vid den strukturerade sökningen i PubMed användes MeSh-termer för att få 

fram korrekta och relevanta artiklar. Enligt Willman, Stoltz och Bathsevani (2011) är 

PubMeds artiklar sammankopplade med ämnesord så kallade MeSh-termer som uppdateras 

årligen (ibid.). Den strukturerade sökningen resulterade i 12 artiklar användes alla 12 i 

resultaten. De artiklar som hade tagits bort ansågs inte vara relevant till studiens syfte.  

 

Sökorden som användes i sökningarna var diabetes type 2, diabetes mellitus type 2, 

experience, living with, life change events, assisted living facilities, Attitude och life 

experience. Sökningarna i databaserna presenteras i Bilaga 1. 
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Urval 

Inklusionskriterier för sökningarna var att de skulle vara publicerade efter datumet 2000-01-

01 för att de skulle kunna ge en inblick i dagens situation. Artiklarna är from några länder i 

Europa samt Australien, Nya Zeeland och Kanada eftersom Stuckler, Fiegl, Basu och McKee 

(2010) berättar att det råder fri sjukvård i dessa geografiska områden. Upplevelsen av 

sjukdomen kunde därmed vara snarlik till personens upplevelse av diabetes typ 2 i Sverige, 

eftersom det även är fri sjukvård i Sverige. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska. 

Åldersgrupp som användes var all Adult. Artiklar behövde vara peer review-granskade 

eftersom det enligt Willman, Stoltz och Bathsevani (2011) betyder det att artiklarna blivit 

granskade av experter inom område innan de blev publicerade. Den planerade åldersgruppen 

till studien skulle vara från18 år. När artikelsökningen gjordes blev slutliga åldersgruppen 

mellan 30 till 87 år. 

Kvalitetsgranskning 

De valda artiklarna lästes igenom vid upprepade tillfällen både enskilt och tillsammans för att 

säkerställa artiklarnas kvalitet. Därför gjordes det först en kvalitetsgranskning på samtliga 

artiklar enskilt och sedan gjordes kvalitetsgranskningen tillsammans för att vara mer säker på 

artiklarnas resultat.  Av 14 artiklar som genomgick en kvalitetsgranskning valdes tio artiklar 

för att användas i resultatet. De resterande fyra artiklar som inte var relevanta till studiens 

syfte valdes bort. För att granska kvaliteten på artiklarna valdes ett granskningsprotokoll (se 

bilaga 2) från Willman, Stoltz och Bathsevani (2011) vilket kvalitetsbedömer kvaliteten av 

artiklarna. Willman, Stoltz och Bathsevani (2011) beskriver att granskningsprotokollet som 

består av 14 frågor kan användas för att klassificera och gruppera studierna för att möjliggöra 

en tolkning av resultatet. Granskningsprotokollet bygger på ett poängsystem där (1) poäng 

delas ut för varje ”ja” svar medan för ”nej” och ”vet ej” svaren tilldelas (0) poäng (ibid.). För 

att kunna avgöra om artikeln har hög, medel eller låg kvalitet när protokollet har besvarats, 

räknades poängsumman ihop och sedan omvandlas poängen till procent. När artiklarnas 

poängsumma omvandlades till procent ansågs artiklar med över 90 % ha hög kvalitet, 70 till 

89 % ha medel kvalitet och under 69 % ansågs ha låg kvalitet.  

Dataanalys 

Innehållsanalysen som användes i denna studie baserades på Graneheim och Lundmans 

(2004) tolkning av kvalitativ innehållsanalys, där det endast var artiklarnas resultat som 

genomgick innehållsanalys. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en manifest 
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innehållsanalys är en forskningsmetod som används för att möjliggöra hantering av stora 

mängder text med en inriktning på interpretation och granskning av data (ibid). Artiklarnas 

resultat som skulle användas i studien lästes flera gångar för att få en djupare förståelse om 

innehållet som gav svar till studiens syfte. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det 

viktigt att ha kunskapen om innehållet under hela data analysprocessen (ibid.). 

Meningsenheterna med innehåll togs enskilt ut från artiklarnas resultat som relaterade och 

överensstämde med syftet. Därefter blev meningsenheterna kondenserade vilket betyder att 

texten förkortades men kärnan i innehållet bevarades. Granheim och Lundman (2004) 

beskriver att det innebär att texten görs tydligare (ibid). Meningsenheterna kondenserades och 

kodades vilket gjorde att texten fick en passande rubrik som gjorde det lättare att förklara vad 

texten handlade om. De koder som hade en liknande innebörd sattes ihop och bildade fem 

kategorier som överensstämde med studiens syfte. Från artiklarna valdes de som hade hög 

kvalitet (över 90 %) och kunde användas i litteraturstudien. Exempel på analysförfarande 

enligt Graneheim och Lundmans tolkning redovisas i bilaga 4. 

Resultat 

Innehållsanalysen resulterade i fem kategorier: Känslan att leva med oro och rädsla, känslan 

att leva med trötthet, leva med en förändrad personlighet, upplevelser att hantera sin egenvård 

och känslan att vilja leva.  

 

 

 

 

Känslan att leva med oro och rädsla 

Många av personerna med diabetes typ 2 upplevde oro och ångest både på grund av 

sjukdomen och förändringen i deras livsstil.  Personerna som var unga när diagnosen kom 

ville helst inte att deras familj skulle veta om deras sjukdom eftersom personerna var oroliga 

för familjens reaktion. Flera av personerna var oroliga för att deras familj och vänner skulle 

reagera negativt på att de hade fått diabetes. Exempelvis om familjen skulle överreagera, 

vilket skulle göra upplevelsen av sjukdomen ännu svårare. Personerna ville ibland inte säga 

något för att kunna leva vidare, som om ingenting hade hänt. Om familjen hade fått veta, 

fanns en oro hos personerna att det kunnat skapa en konflikt mellan personerna och 
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familjerna. Personerna var även oroliga över hur de skulle informera familjen och vännerna 

om sjukdomen (Mathew, Gucciardi, De Melo, Barata, 2010; Oftedal, 2014). Många personer 

med typ 2 diabetes upplevde rädsla om eventuell försämring av deras hälsa vid sjukhusbesök 

och även rädsla över att förändra sina levnadsvanor och behandlingar. Vidare beskrev 

personer med diabetes typ 2 att de var oroliga för sina levervärden som hade gått upp och 

även att de var oroliga över varför de hade fått det. Personerna beskrev även att de alltid var 

försiktiga med sina matvanor och dryckesvanor (Edwall, Danielson och Ohrn, 2010). Flera 

personer utryckte att de var oroliga för nästkommande komplikationer, eftersom vissa 

personer förklarade att de först hade ett bra kolesterolvärde men sedan fick de högt blodtryck 

och efteråt blev det diabetes (Lawton, Peel, Parry, Araoz & Douglas, 2005).   

 

”But you start worrying about that [complications] and then you think: oh 

God, I have to stop this”(Mars, Proot, Jenssen, Van Ejik, & Kempen, 

2007,s. 489). 

 

Personerna med diabetes typ 2 upplevde rädsla när de hade fått uppfattningar om att de skulle 

dö av sjukdomen, eftersom de uppfattade och trodde att det handlade om liv och död. 

Personerna ville inte dö unga och många andra personer var beroende av dem exempelvis 

deras barn.  Personerna beskrev vidare att om de dör får deras barn ingen mamma eller pappa 

i framtiden. Personerna berättade att de inte längre kunde ignorera allvaret i sjukdomen, 

eftersom de var rädda för en försämring av sjukdomen (Isaksson, Hörsten & Senström, 2012). 

Många av personerna beskrev att de var väldigt rädda när dem hade fått diagnosen. De kände 

sig även annorlunda än de andra och kunde inte träffa andra människor. De tyckte att detta var 

ett fruktansvärt besked, vilket ledde det till existentiella, känslomässiga och upprörande 

upplevelser på grund av sjukdomen (Mathew, Gucciardi, De Melo & Barata, 2010). 

 

 ”I thought of a girl in my class who actually died… She had had 

diabetes since childhood and mismanaged the diabetes a lot, and she died 

when she was only 39 years old… and got every-thing you can get from 

diabetes. She was blind, both her legs were amputated, and she had heart 

and kidney disease” (Isaksson, Hörsten & Senström, 2012, s. 45). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Proot%20IM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17364803
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Janssen%20PP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17364803
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Eijk%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17364803
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kempen%20GI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17364803
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Känslan att leva med trötthet 

Många av personerna med diabetes typ 2 kände att allting blev svårt när de blev trötta på 

grund av sjukdomen. Det upplevdes stressigt och jobbigt med en kronisk sjukdom. 

Personerna upplevde trötthet mest när det gällde hantering av sin egenvård. För att kunna 

sköta sin egenvård och inte släppa taget om kampen sattes en enorm press på personerna. 

Detta gjorde att personerna upplevde mycket trötthet i sitt vardagliga liv. Flera av dem var 

trötta på deras familjer när familjen hanterade deras vård. Personerna tyckte att det var 

jobbigt att familjen bestämde vad personerna skulle äta utan att fråga dem. Frustrerande att 

inte kunna bestämma vad som skulle ätas. Personerna utryckte att det var mycket trötta på 

tjatet from familjen om vad som borde ätas det eller inte. Personerna upplevde att det var 

tråkigt och till slut de blev trötta på allt. Om personerna inte gjorde det blev det konflikter 

mellan dem och familjen (Ahlin &, Billhult, 2012; Mathew, Gucciardi, De Melo & Barata, 

2010). Många personer med typ 2 diabetes upplevde en stark känsla av trötthet. De var trötta 

under dagen på grund av sin diabetes vilket gjorde att de var tvungna att vila flera gånger för 

att kunna klara av att vara aktiva. Det största problemet som de upplevde med diabetes typ 2 

var tröttheten (Jo Wu, Chang & McDowell, 2008). Flera av personerna upplevde tröttheten 

under de senaste sex månaderna. De funderade även kring tröttheten, vad det kunde beror på. 

De trodde att det var medelåldern som gjorde dem trötta, fastän det var på grund av diabetes 

typ 2 sjukdomen (Lawton, Peel, Parry, Araoz & Douglas, 2005).  Flera av personerna 

upplevde att tröttheten var ett tecken på svaghet i kroppen när deras hälsa hade försämrats. 

De upplevde att det inte fanns någon balans i kroppen när sådana förändringar försämrade 

hälsan. När deras värde hade förändrats, exempelvis blodtrycket hade gått upp, kände de sig 

trötta. Oftast upplevde de trötthet i hela kroppen på grund av sjukdomen (Hörnsten, 

Sandström & Lundman, 2004). 

 

”…I don’t do a heck of a lot because I haven’t got the energy…I     am 

sitting over there. My wife says ‘You go and give some water to the 

flowers, you move from the chair’. I said ‘I don’t care for the flowers, 

I don’t feel anything’. because I don’t have the energy to do it…”(Jo 

Wu, Chang & McDowell, 2008, s.21) 

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Ahlin%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22324486
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Billhult%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22324486
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%B6rnsten%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15196191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sandstr%C3%B6m%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15196191
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Flera av personerna upplevde mer trötthet när folk frågade ”varför kan du inte göra detta och 

varför äter du inte detta”. Istället för att vara tvungna att svara på dessa frågor undvek 

personerna hellre den sociala kontakten med folk. Detta gjorde dem väldigt trötta vilket 

gjorde att de inte kunde njuta av sitt liv längre och inte längre träffa folk. Många av 

personerna upplevde trötthet när de hanterade sin egenvård, vilket påverkade deras sociala liv. 

De ville inte gå till platser som de var bjudna till med sina vänner och familjer. Personerna 

tyckte att det var svårt med tvekan att de skulle tänka om vad det ska ätas eller inte vilket 

gjorde dem trötta. Slutligen bestämde de sig att de skulle tillbringa sin fritid ensamma och inte 

längre följa med sina vänner och familj (Mathew, Gucciardi, De Melo & Barata, 2010; Mars, 

Proot, Jenssen, Van Ejik & Kempen, 2007). Flera av personerna berättade att tröttheten ledde 

till mindre samverkan mellan patienten, familjen och vårdpersonalen. Personerna ville inte 

delta i några aktiviteter längre. Aktiviteterna gjorde personerna trötta och de kände att det inte 

fanns någon en annan utväg vilket gjorde de mer deprimerade och ensamma. Flera personer 

med typ 2 diabetes upplevde även trötthet med sjukdomen och de berättade att de var väldigt 

trötta på sjukdomen eftersom de hade en hel del besvär. Personerna förklarade att det inte var 

lätt att leva med så många bekymmer (Jo Wu, Chang & McDowell, 2008). 

Leva med förändrad personlighet 

Många av personerna hade deprimerande och frustrerande upplevelser. Speciellt när de fick 

information om försämring av deras hälsa och de blev medvetna om sjukdomsförloppet. 

Detta påverkade deras personlighet då de blev mer stressade och deprimerade (Edwall 

& Danielson, 2010). Flera av personerna upplevde att typ 2 diabetes var en svår sjukdom och 

att symptomen var svåra att separera från andra sjukdomstecken såsom stressrelaterade 

problem, eftersom stressrelaterade problem påverkade deras humör och gjorde att de blev 

arga och irriterade i det vardagliga livet (Smide, & Hörnsten, 2009).  Kvinnorna med diabetes 

upplevde mest sorg och besvikelser när de hade fått diagnosen typ 2 diabetes med livshotande 

komplikationer (Mathew, Gucciardi, De Melo, & Barata, 2010). Flera av personerna 

upplevde även att de kände sig isolerad när de behandlades på olika sätt bland deras familjer 

och vänner, exempelvis när det gällde matvanor blev dem deprimerade och besvikna. 

Personerna var inte längre sociala i kontakten med deras familj och vänner som innan. Detta 

kunde innebära att de kände sig ledsna och fick ångest. Dessa humörförändringar skapade 

små konflikter mellan vårdpersonalen och personerna med diabetes typ 2. Många av 

personerna upplevde att det var svårt att kunna hålla sig till den rekommenderade dieten 

eftersom personerna tyckte att de kände sig isolerade. De skulle äta tillsammans med de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Proot%20IM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17364803
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Janssen%20PP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17364803
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Eijk%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17364803
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kempen%20GI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17364803
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andra men de fick inte det. Bland personer med diabetes upplevde mest kvinnor ångest och 

depression när de inte kunde äta tillsammans med andra. Detta påverkade deras personlighet 

då de blev frustrerade och arga. Vissa av personerna berättade att när alla andra åt ville även 

de kunna äta. Många personer blev väldigt irriterade av för mycket information om 

sjukdomen och de tyckte att det var bättre att ha fått diagnosen för att undvika irritationer om 

tvivel. De flesta ville inte ha socialt stöd och krävde inte mer information om maten, eftersom 

det bara gjorde dem mer arga och besvikna. Några personer upplevde även att för mycket 

upprepningar påverkade deras humör och att de blev en helt andra människor. Detta gjorde 

att de var frustrerade och irriterade över sig själva och andra i sin omgivning (Oftedal, 2014). 

 

”If they start nagging, I say that I’ve taken an extra pill for the occasion, 

just to calm them and to avoid constant naggin, reminders about what not 

to eat.”’ ( Oftedal. B, 2014, s. 46). 

 

Många personer med diabetes var irriterade över sina värden och varför värdena gick upp och 

ner mycket. Personerna berättade att de inte hade förståelse för det. Brist på information 

ledde till frustration, vilket påverkade personernas personlighet då de var arga hela tiden 

(Mathew, Gucciardi, De Melo & Barata, 2010). Flera av personerna blev irriterade och 

besvikna när de var på en fest eller liknande där folk satt och åt mat och hade det roligt. Det 

var tufft för personerna med sjukdomen då de upplevde att de inte kunde göra samma sak. 

Detta påverkade deras personlighet eftersom de upplevde sig deprimerade och isolerade 

(Ahlin & Billhult, 2012 ). Många av personerna berättade att när de precis hade fått 

diagnosen blev de inbjudna på fest och andra evenemang där folk inte visste om deras 

diagnos. När folk pratade om deras sjukdom blev de ledsna samtidigt som de blev irriterade, 

vilket även påverkade också deras personlighet. Speciellt när andra runtomkring berättade för 

personerna vad de fick eller inte fick äta, vilket gjorde att personerna var tvungna att säga att 

de fick äta allt för att undvika de jobbiga diskussionerna (Oftedal, 2014). 

Upplevelser att hantera sin egenvård 

Edwall, Danielson och Ohrn (2010) beskriver att många personer med typ 2 diabetes 

upplevde skuldkänslor på grund av sjukdomen och de kände även mer krav av sjukdomen. 

Personerna var uppmärksamma på förändringarna av sina vardagliga vanor, då de var 

tvungna att ändra om sina vanor för att ha ett normalt liv. De ville hantera sin egenvård 

genom att de var observanta kring sina vanor. Personerna beskrev att de var nöjda efter att de 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Ahlin%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22324486
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Billhult%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22324486
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fått hjälp av vårdpersonalen angående deras egenvård. Personerna upplevde att 

vårdpersonalen var duktiga och gav alltid en anledning till varför det skulle göras på ett visst 

sätt. Exempelvis sa vårdpersonalen inte att personerna inte kunde gå barfota utan de berättade 

även varför. Personerna beskrev att de tyckte att det var en bra sak eftersom de skulle vilja ta 

hand om sin egenvård själva. De hanterade även sin egenvård med sina egna beslut 

exempelvis vad de skulle äta, dricka och försöka träna (ibid.). Många av personerna upplevde 

det väldigt svårt att leva utan godis och söt saker men de var tvungna att avstå från sötsaker 

och kakor eftersom de ville hantera sin sjukdom på sitt sätt. De skulle vilja hantera sin 

egenvård även om de tyckte om godis vilket var svårt att motstå. Personerna upplevde att det 

var svårt att hela tiden tänka på vad de skulle äta och inte äta, medan andra människor inte 

gjorde det.  Det kändes orättvist och tråkigt att leva med typ 2 diabetes. Flera av personerna 

tyckte att det var besvärligt att leva med den kroniska sjukdomen, då de var tvungna att hålla 

sig till specifika regler om exempelvis kosten och motionen, vilket gjorde att de inte kunde 

fortsätta med det vardagliga livet som de var vana vid. De kunde inte äta vad de ville men 

ibland fuskade de lite när de tog en bulle med kaffe. Personerna upplevde att det var svårt att 

undvika men de försökte i alla fall att inte äta söta saker (Mathew, Gucciardi, De 

Melo, Barata, 2010; Mars, Proot, Jenssen, Van Ejik, & Kempen 2007; Ahlin & Billhult, 2012; 

Smide, & Hörnsten, 2009).   

 

”The  values  [HbA1candblood pressure] increased even when I took my  

medicines  and  exercised…  then  I realized  that  this  didn’t  work  if  I  

didn’t change and try to do something about it…and I must do it now. Now 

it’s acute… I’m only 44 and I know that diabetes is serious and I do not 

want to have complications” Isaksson, Hörsten & Senström, 2012, s.48). 

 

Många av personerna upplevde att även om de hade förståelse över sjukdomen så var det 

svårt att acceptera. Eftersom de tyckte att hanteringen var mer krävande och noggrann 

(Smide, & Hörnsten, 2009). Flera av personerna upplevde att de inte kunde ändra sina 

levnadsvanor då inget kunde övertyga dem till ändrade vanor. Personerna tyckte att för att de 

skulle må bra, så var det bäst att kunna hantera sin sjukdom själv, vilket inte var så lätt för 

dem. De skulle exempelvis anpassa sig till att gå långa promenader, även om de inte tyckte 

om det. Vidare nämnde personerna att deras liv fungerade bättre när de lyckades hantera sin 

egenvård, vilket påverkade deras välbefinnande också (Isaksson, Hörsten & Senström, 2012).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Proot%20IM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17364803
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Janssen%20PP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17364803
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Eijk%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17364803
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kempen%20GI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17364803
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Ahlin%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22324486
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Billhult%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22324486
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Känsla att vilja leva 

Många av personerna upplevde känslan av att vilja leva vidare, även om deras diabetes typ 2 

blev sämre så hade de en positiv känsla. Personerna kände att det fanns hopp så länge de 

levde. Personerna beskrev att det inte fanns någon gräns när de skulle sluta tänka på 

framtiden. De berättade att så länge det finns liv så finns det hopp. Personerna berättade att 

det var nästan omöjligt att inte tänkta på livets fortsättning med sjukdomen, vilket innebar att 

de hela tiden tänkte på nästa dag, för de vill leva vidare (Hörnsten, Sandström & Lundman, 

2004). Personerna hade känslan av att leva vidare utan att behöva tänka på sjukdomen. Vissa 

bestämde sig att de skulle göra vad de ville eftersom de hade den möjligheten till sitt 

förfogande. De hade känslan att leva vidare och såg framtiden med tillförsikt. När personerna 

berättade hur de upplevde sjukdomen, fick de hjälp att förstå upplevelserna. Deras frihet, 

hopp och tro förstärktes för att kunna kontrollera sjukdomen. Dessa funderingar påverkade 

personernas vilja att fortsätta leva vidare (Edwall, Danielson & Ohrn, 2010). 

 

”I’ve decided to live as normally as possible and not think about the 

disease. Life is short and I prefer life” (Smide & Hörnsten, 2009, s.257). 

 

Många av personerna upplevde att diabetes var en fruktansvärd sjukdom eftersom de inte 

tyckte om hanteringen av sjukdomen när det gällde maten. Personerna berättade att de skulle 

behöva vara mycket strikta med hanteringen av behandlingen, för att kunna följa alla regler. 

De ville leva normalt och hade viljan att leva vidare även om de inte tyckte om det. Flera 

personer upplevde att diabetes typ 2 var en enkel sjukdom. Personerna hade inte ändrat något 

och de fortsatte med livsstilen som förut. Personerna upplevde att så länge de levde skulle de 

njuta av livet eftersom de själva tyckte att även om det var ett dåligt beslut, så var det deras 

beslut. De berättade att varför leta efter problem när det inte finns några. De hade viljan att 

leva så normalt som möjligt utan att känna till besvären. Leva livet så länge det går i 

förnekelse om sjukdomen (Hörnsten, Sandström och Lundman, 2004). Många av personerna 

utryckte att de hade sjukdomen under kontroll och att det inte skulle försämra deras hälsa. 

Saker som påverkade deras välbefinnande exempelvis vissa aktiviteter hade de viljan att 

fortsätta med för att kunna leva ett normalt och bra liv utan bekymmer (Isaksson, Hörnsten & 

Senström, 2012). Flera av personerna bekräftade att de hade förstått hur de skulle kunna 

hantera sin sjukdom för att minska risken för komplikationer. Genom att skaffa sig kunskap 

om rätt hantering av sjukdomen skapades trygghet och gav hopp till att fortsätta vara friska 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%B6rnsten%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15196191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sandstr%C3%B6m%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15196191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%B6rnsten%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15196191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sandstr%C3%B6m%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15196191


 

18 

och leva normalt. (Edwall, Danielson & Ohrn, 2010). Flera personer med diabetes typ 2 hade 

hopp och viljan att kunna klara sina dagliga aktiviteter trots att de hade sjukdomen.  De 

kunde handla själva och kunde gå ut långa sträckor utan bekymmer. De ville inte uppleva och 

förstå diabetes som en sjukdom (Lawton, Peel, Parry, Araoz & Douglas, 2005).   

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att göra en litteraturstudie om vuxna personers upplevelser av att leva med typ 2 diabetes, 

användes den kvalitativa forskningsmetoden. Med hjälp av databaserna CINAHL och 

PubMed hittades de vetenskapliga artiklarna. Sedan genom ett urval med hjälp av 

inklusionskriterier valdes relevanta artiklar ut. Val av artiklar gjordes efter 

kvalitetsgranskning. Tolkning av datakvaliteten gjordes med hjälp av forskningsmetoden 

innehållsanalys.   

 

Kvalitativ metod till litteraturstudien valdes eftersom resultatet går på djupet och 

frågeställningarna gällde specifikt vuxna personers upplevelser. Willman, Stoltz och 

Bathsevani (2011) förklarar att en kvalitativ forskningsmetod används för att personers 

uppfattningar och upplevelser ska kunna belysas. Fördelen med det kvalitativa 

tillvägagångsättet är att det fokuseras på att belysa upplevelserna på djupet jämfört med den 

kvantitativa, där det är en stor mängd arbetsmaterial med stort antal personer, med siffror som 

är mer inriktat på statistiskt mätningsresultat. Med en kvalitativ metod ökas kunskapen och 

förståelsen på djupet för studiens ämne (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011). Den 

kvalitativa metoden är inte så omfattande som den empiriska studien med erfarenhetsmässiga 

fakta, intervjuer och enkäter? Däremot är den mer i sin omfattning av analyser till olika 

vetenskapliga artiklar istället.  Den andra risken med användning av empirisk studie är att 

resultatet grundar sig på erfarenhetsmässiga fakta som kan vara olämpliga för just specifika 

fall av personers upplevelser med diabetes typ 2.  Olsson och Sörenson (2011) utrycker att en 

empirisk studie har sin utgångspunkt från personens livsvärld vilket görs genom intervjuer 

(ibid.). En kvalitativ metod har däremot också sin utgångspunkt från personens livsvärld i 

artiklar som också innehåller intervjuer och slutsatser. Kvalitativ metod kräver inte 

tidskrävande planering till skillnad från den empiriska. Med kvalitativ metod analyseras 

texten från flertal olika artiklar, vilket kan ge mer kunskap än en empirisk studie med den 



 

19 

aktuella hämtningen av kunskaperna. Olsson och Sörensen (2011) förklarar att det är vanligt 

med användning av en kvalitativ metod till litteraturstudie vid examensarbete för att inte störa 

verksamheten i hälso- och sjukvården (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

För datainsamlingen hämtades publicerade vårdvetenskapliga forskningsartiklar inom 

medicin, omvårdnad, hälso- och sjukvård från databaserna CINAHL och PubMed. De ansågs 

mest lämpliga med störst utbud för att hitta vårdvetenskapliga artiklar. Willman, Stoltz och 

Bathsevani (2011) anser att fördelen med att använda dessa databaser är att de innehåller 

användbart material och de fokuserar framförallt på forskning inom omvårdnad och medicin 

vilket berörde studiens syfte. Båda databaserna har ett omfattande utbud av vetenskapliga 

artiklar (ibid.).  Fritextsökning med strukturerade sökord och sökkombinationer användes i 

början såsom enligt Axelsson (2012) fördelen med strukturerad fritextsökning i början var att 

det gav en stor överblick av vetenskapliga artiklar (Axelsson, 2012). Både CINAHL och 

PubMed använder sig utav de booleska sökoperatörerna vilket gjorde att de kunde användas 

vid alla artikelsökningar i studien.  

 

I studiens urval valdes resultatartiklar som omfattade länder som har fri sjukvård. Fri 

sjukvård från vissa länder i Europa samt Australien, Nya Zeeland och Kanada. Enligt 

Stuckler, Fiegl, Basu & McKee (2010)  beskrivning att resultatet hade påverkats från artiklar 

av länder som inte har fri sjukvård. Då hade det kunna ge en annorlunda resultat i denna 

litteraturstudie. Att det inte är fri sjukvård i vissa länder påverkar negativt i 

sjukdomsupplevelsen av diabetes typ 2 (Stuckler, Fiegl, Basu & McKee, 2010). 

Internationella artiklar om andra länders hälso- och sjukvårdssystem har påverkat resultatet. 

Skillnaden har begränsat möjligheten till överbarhet till svenska förhållanden. Sveriges 

kommuner och landsting (2005) beskriver att olika länders skillnader i sjukvårdssystemet kan 

påverka resultatet av studien. Många länder i världen har inte fri hälso- och sjukvårdssystem. 

Dessutom påverkar olika uppfattningar och kulturell kontext hur upplevelserna är hos 

personerna med diabetes typ 2 (Sveriges kommuner och landsting, 2005).  Artiklarna skulle 

vara skrivna från 2000-talet och framåt eftersom då skulle forskningen vara ganska ny. 

Axelsson (2012) beskriver att litteraturstudien ska vara så uppdaterad som möjligt och därför 

ska det användas så ny forskning som möjligt (Axelsson, 2012). De vetenskapliga artiklarna 

ska vara skrivna på svenska eller engelska, eftersom dessa ansågs vara mest lämpliga att 

förstå än om artiklarna var skrivna på ett annat språk. Willman, Stoltz och Bathsevani (2011) 

förklarar att det är fördel för studien om artiklar är skrivna på det språket som författaren 
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behärskar (William et.al., 2011). Sökspråket var på engelska trots att det fanns artiklar även 

på andra språk. Orden kontrollerades i ordlistor för att få bästa översättning och undvika 

missförstånd. Deltagarna i studien enligt inklusionskriterier i artiklarna skulle vara över 18 år. 

Fördelen med det var att studien belyste de vuxna personers upplevelser. För att hålla sig 

inom upplevelsen hos vuxna personer valdes åldern i CINAHL All adult, medan i PubMed 

blev alternativet 19+ years.  Slutresultaten blev åldersgruppen 30-87 år, vilket belyste både de 

yngre och äldres upplevelser av diabetes typ 2. Socialstyrelsen (2009) förklarar att diabetes 

typ 2 inte längre kallas åldersdiabetes. Detta på grund att åldern hos personer med diabetes 

typ 2 har blivit alt yngre (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Kvalitetsgranskning utfördes för att utvärdera kvaliteten och tillförlitligheten på de 14 artiklar 

som framkom efter sökningarna och för att få fram vetenskapliga artiklar med bästa kvalitet. 

Granskningsprotokollet valdes utifrån Willman, Stoltz och Bathsevani (2011) (se bilaga 2) 

för kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar.  

 De 14 artiklarna kvalitetsgranskades med bedömdömningsmetoden ”ja”(1), “nej”(0) och ”vet 

ej”(0). Därefter sammanställdes siffrorna och räknades om till procent för att kvalificeras och 

sorteras. Willman, Stoltz och Bathsevani (2011)  beskriver att fördelen med ett poängsystem 

är att det kan peka ut kvalitetsbrister, nackdelen är en falsk föreställning om exakthet i 

kvalitetsbedömning. Vidare Willman, Stoltz och Bathsevani (2011) förklarar att användning 

av procenträkning bidrar till lättare avgörande av artiklarnas kvalitet, nackdelen är att det 

även finns risk för tolkning vid granskning och poängsättning eftersom dessa faktorer kan 

övervärderas och vissa undervärderas (ibid.). 

 

Tolkning av det synliga ordet i studiematerialet valdes med manifest kvalitativ 

innehållsanalys av Granehiem och Lundman (2004). Eftersom det var viktigt att få fram den 

uppenbara synliga känslan av texten. Till skillnad från latenta då förmedlas känslan bakom 

orden eller texten. Manifest kvalitativ innehållsanalys var en fördelaktig metod att analysera 

innehållet, för att förmedla textens innebörd. Det var viktigt att belysa personernas 

upplevelser med diabetes typ 2 på rätt sätt, för att minska risken med feltolkning av texten. 

Granehiem och Lundman (2004) beskriver att manifest innehållsanalys är anpassad för 

omvårdnadsforskning med en kvalitativ metod då risken för feltolkning vill undvikas. 

Däremot är det nästan omöjligt att utesluta en viss grad av tolkning även på manifesta 

innehållsanalysen, till skillnad från latenta då risken är mycket större för feltolkning 

Granehiem & Lundman, 2004).  
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Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att många av personerna med diabetes typ 2 upplevde mycket oro och 

rädsla inför framtiden när de informerades om sjukdomen. Känslan av rädsla och oro att 

döden närmar sig om de inte förändrade sin livsstil och matvanor. Oron och rädslan 

förstärktes ännu mer när personerna förstod att sjukdomen kunde ge komplikationer och 

orsaka andra sjukdomar. Försiktigheten med matvanor och drickandet påminde och stärkte 

ännu mer oron och rädslan hos personerna med diabetes typ 2. Resultatet stärks av West och 

McDowell (2002) som beskriver att personer med diabetes typ 2 upplevde oron inför 

framtiden och rädsla för möjliga komplikationer. Om diabetesbehandlingen spårade ur fick 

personerna känslor av skuld eller ångest som var källor till stor lidande (West & McDowell, 

2002). Jiemin, Vicki och Beverley (2014) utrycker också att oro och rädsla förstärks om 

olämpliga kostvanor, brist på motion och ökad stress inte förändras till en ny 

diabetesanpassad livsstil (ibid.). Handley, Pullon och Gifford (2010) hävdar att oro och rädsla 

för komplikationer och dödlighet växer om det är otillräckliga diabeteskontroller. För att 

förstå sjukdomsprocessen av diabetes typ 2 måste det finnas förståelse för den oro och rädsla 

som personen upplever (Handley, Pullon & Gifford, 2010).  

 

Resultatet påvisade att många personer med diabetes typ 2 som upplevde trötthet påverkades 

negativt. Känslan av trötthet gjorde att personerna inte deltog i dagliga aktiviteter då deras liv 

blev mycket svårt och tråkigt. Som följd isolerades personerna allt mer socialt från andra 

människor och familjen. Personerna hade behov av att vila flera gånger om dagen för att orka 

leva. Ofta trodde personerna att tröttheten var som resultat av sjukdomens försämring eller en 

medelålderskris, vilket också gjorde dem deprimerade och stressade. Koch, Kralik och 

Sonnack (1999) hävdade att personerna kände sig trötta, deprimerade och isolerade i långa 

perioder. Den utmattning och trötthet de upplevde tvingade dem att fokusera på sig själva, 

vilket störde deras förmåga att utföra vanliga aktiviteter. Det var svårt att skilja symtomen åt. 

Oftast visste personerna inte om tröttheten var symtom från diabetes typ 2 eller från andra 

orsaker såsom åldrandet eller andra sjukdomar (Koch, Kralik & Sonnack, 1999). 

 

I resultatet framkom att det var många personer med diabetes typ 2 som upplevde att deras 

personlighet hade förändrats. Personerna var mer känslomässigt irriterade och känsliga i 

vardagliga situationer i livet. De blev deprimerade och besvikna att inte kunna leva ett 

normalt liv som alla andra. Känslan av isolering påverkade humöret kraftigt. De blev mer 
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stressiga och frustrerade när information om diabetes typ 2 upprepades eller saknades. När 

mer problem uppkom med diabetes typ 2 blev oftast personerna mer arga och besvikna vilket 

skapade små konflikter med vårdpersonalen.  Resultatet förstärktes av Kuo, Hayter, Hsu, 

Chang, Huang och Chang (2014) som hävdar att känsla av hopplöshet och maktlöshet förändrar 

sinnesstämning, beteendet och engagemangen hos personen. Forskning behövs för att 

utforska övertygelser, erfarenheter och personlighetsförändringar hos personer med diabetes 

typ 2. Informationen kan vara användbar för att hjälpa och stödja personerna i 

personlighetsförändringar under vardagliga situationer i livet. Personerna känner sig ofta 

ensamma och deprimerade i livsförändringarna när de är hemma (Kuo, et al., 2014).  

Koch, Kralik och Sonnack (1999) beskriver hur personer med diabetes typ 2 hade gjort en 

personlig förändring.  Sårbarheten och isoleringen hade gjort personerna mer självfokuserade, 

eftersom de var tvungna att själva tänka på deras kost, läkemedel, fysiska och psykiska 

välbefinnande. När något gick fel i sjukdomen och behandlingen blev personerna mycket 

stressade, irriterade och frustrerade (Koch, Kralik & Sonnack, 1999). 

 

I resultatet framkom att det var många personer med diabetes typ 2 som upplevde att de 

behövde anpassa sin egenvård till det nya sättet att leva. Sjukdomen ställde mer krav på 

förändrade matvanor och deras liv. Det var svårt att skapa och följa nya rutiner i och med att 

det var omöjligt att fortsätta med de gamla vanorna. För att följa de nya rutinerna behövdes 

stöd och hjälp. Vissa upplevde att det var svårt och tråkigt att genomföra förändringar. Andra 

hade förståelse och var positiva att äntligen lära känna sin kropp, men det var svårt att behöva 

tänka på rutiner hela tiden.  Resultatet stärks då Toljamo och Hentinen (2001) hävdar att det 

var svårt för personerna att följa och hantera deras egenvård. Trots att de visste att egenvård 

var avgörande för personernas behandling. Vissa struntade i rutinerna och ville leva livet som 

vanligt och orkade inte med rutinerna. De var motiverade till bättre hälsa därför gjordes det 

bästa eftersom det låg på deras ansvar (Toljamo & Hentinen, 2001). Toljamo och Hentunen 

(2001) påstod också att även om personerna ville följa egenvårdsplanerna så kunde de bli 

begränsade av andra sjukdomar och diabeteskomplikationer. Dessa faktorer försämrade 

egenvårdsrutiner och möjligheterna till en god hälsa (Toljamo & Hentunen, 2001). Jallinoja, 

Absetz, Kuronen, Nissinen, Talja, Uutela och Patja (2007) påtalar vikten av att 

sjukvårdspersonalen skulle ha förståelse för personernas upplevelser att hantera sin egenvård. 

Vårdpersonalen kunde oftast hjälpa personerna till förändrad livsstil och till ett friskare liv 

om förståelsen för deras svårigheter till egenvård uppfattades (Jallinoja, et al. 2007).  Enligt 

Orems (2001) teori kan det vara svårt med upplevelserna att hantera sin egen vård. Det krävs 
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att personerna har en egenvårdsförmåga eftersom personerna har rätt och skyldighet att ta 

hand om sig själva, däremot ska sjuksköterskan stödja och motivera personerna med diabetes 

typ 2 (Orems, 2001). 

 

I resultatet påvisades att personerna med diabetes typ 2 gärna ville leva så länge det bara 

gick. Leva inte bara för sig själv men även för familjen och alla andra som bryr sig om 

personen. I och med att möjligheten låg i deras händer, så hade personerna med diabetes typ 2 

frihet att bestämma hur bra och kanske även hur länge de skulle leva. Om personerna skötte 

behandlingen och förändrade sin livsstil, då kunde de se framtiden med tillförsikt. Oftast 

tappade personerna kraften att kämpa på grund av alla nederlag från diabetes typ 2. De fick 

hjälp av vårdpersonalen och familjen som förstärkte deras motivation och styrka, för att orka 

kämpa till fortsatt värdigt liv. Resultatet förstärks då Cardol, Rijken och Valk (2012) påstår 

att en del personer försöker att inte tänka på diabetes typ 2. För att trösta sig själva tänker de 

istället på friheten att kunna utnyttja de förmåner livet ger, genom att hitta stöd och 

uppmuntran hos familjen som ger anledning och känslan att vilja leva. Familjen gav styrka att 

kämpa mot komplikationer och svårigheter som diabetes typ 2 gav (Cardol, Rijken & Valk, 

2012). Däremot påstår Koch, Kralik och Sonnack (1999) att det finns episoder i livet där 

förmågan och styrkan inte fungerar i personernas dagliga liv. Personerna var inte nöjda med 

sig själva eftersom de inte kunde göra vad de ville. Personerna kände sig svaga och tappade 

lusten med livet (Koch, Kralik & Sonnack, 1999). 

Slutsats 

I slutsatsen av arbetet kan det konstateras att diabetes typ 2 upplevs som en mycket svår 

sjukdom både fysisk och psykosocialt, som en svår påverkan av hälsan och livet. Upplevelsen 

förändrar matvanor, livsstilen, beteendet, vardagen och framförallt personen, vilket leder till 

att personen är mer rädd för döden och oroligt för komplikationer. Personen är beroende av 

sjukvårdens stöd, kunskaper, behandling och framförallt motivation att stärka den mentala 

förmågan för att klara egenvård. Motivationen räckte ibland inte till i den maktlösa kampen 

mot en så svår sjukdom. Sjukdomens påverkan försvagar personens förmåga succesivt, vilket 

gör att kampen att leva ökar, tills personen inte orkar, då ger personen upp och vill leva som 

vanligt så länge det går, genom att ignorera komplikationerna och försämringen. Orems teori 

om egenvård hjälper och förklarar vad vuxna personer måste utföra själv, samt vad 

sjuksköterskan ska göra för att det inte ska uppstå egenvårdsbrist. Personerna upplevde att de 
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hade förmågan att ta hand om sig själva, men att de behövde stöd och information från 

sjukvårdspersonalen. 

 Resultatet av studien kan vara användbart för all vårdpersonal som möter personer med 

diabetes typ 2. Det är viktigt att forska mer om hur personerna upplever diabetes typ 2, för att 

kunna ge vårdpersonalen mer utbildning, vilket kan leda till att öka chansen till ett bättre liv 

för personerna med diabetes typ 2 under sin sjukdom.   
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

”Diabetes type 2” and 

”experience” 

156 2015-10-05 61 2 

”Diabetes type 2” and 

”living with ” 

164 2015-10-05 90 0 

”diabetes mellitus type 

2” 

1,552 2015-10-07 41 0 

”diabetes mellitus type 90 2015-10-07 21 0 

http://www.pacifichealthsummit.org/downloads/UHC/the%20political%20economy%20of%20uhc.PDF
http://www.pacifichealthsummit.org/downloads/UHC/the%20political%20economy%20of%20uhc.PDF
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2” and ”Experience” 

”diabetes mellitus type 2 

” and ”living with”  

171 2015-10-07 41 2 

((”diabetes Mellitus, 

type2/nursing”[Mesh] 

Or diabetes mellitus, 

type 2/ 

psychology”[Mesh] And 

”life change events” 

[Mesh] 

17 2015-10-16 17 3 

(( ” diabetes mellitus, 

type 2,” [Mesh] And ” 

assisted living facilities” 

[Mesh] 

2 2015-10-16 2 0 

(( ”diabetes mellitus, 

type 2/morality” [Mesh] 

Or ” diabetes mellitus, 

typ2/ psychology” 

[Mesh] And ”Attitude” 

[Mesh] 

674 2015-10-16 60 0 

(( MM” Life experience 

”)) And (MM ”diabetes 

mellitus, type 2” ) And ( 

MM ”life experience” ) 

9 2015-10-16 9 3 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

Granskningsprotokoll är hämtat ur: Willman, A., Stoltz, P., och Bathsevani, C. (2011). 

Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning & Klinisk verksamhet (S. 175-176) 

Lund: Litteraturstudie. 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  

Författare/år/land            Titel                    Metod                 Urval Kvalitet 

 

 

Edwall. Ll. Danielson. E., & 

Ohrn. I./2010/Sweden. 

 

The meaning of 

a consultation with 

the diabetes nurse specialist. 

 

Patienter med diabetes typ 2 

intervjuades och en fenomen 

hermeneutisk metod användes i 

analysen och tolkningen av texten. 

 

20 personer (10 män & 10 

kvinnor) var i ålder från 43 till 

78 intervjuades vid diabetes 

typ 2. 

 

 

      hög 

 

 

Ahlin. K., & Billhult. A 

/2012/Sweden. 

 

Lifestyle changes – a continuous, 

inner struggle for women with 

type 2 diabetes: A qualitative 

study. 

 

 

Kvalitativ design studie med djupa 

intervjuer som analyserar genomfördes 

med hjälp av fenomenologisk. 

 

10 kvinnor med typ 2-diabetes 

var i åldern 37 till 87 

intervjuades. 

 

 

     hög 

 

 

Mars. Gm., Proot, IM., Janssen. 

PP., van Eijk. JT., & Kempen. 

GI/2007/ Netherland. 

 

How do people with COPD or 

diabetes type 2 experience 

autonomy? An exploratory study. 

 

 

Kvalitativ studie med 13 djupintervjuer 

med äldre vuxna kronisk obstruktiv 

lungsjukdom(Kol)eller typ 2- diabetes. 

 

Sex personer med diabetes 

(fyra män, två kvinnor). Med 

Kol (fem män två kvinnor) var 

i åldern från 59 till 76 som 

deltog i studien. 

 

 

   hög 

 

 

Hörnsten. A., Sandström, H., & 

Lundman. B/2004/ Sweden. 

 

 

Personal understandings of illness 

among people with type 2 

diabetes. 

 

 

 

En kvalitativ innehållsanalys utfördes i 

studien där de använde sig utav 

narrativa intervjuer på personer med 

diabetes typ 2.  

 

44 personer (21 kvinnor & 23 

men) med diabetes typ 2 var i 

årdern från 47 till 80 år 

intervjuades. 

 

 

  hög 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%B6rnsten%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15196191
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sandstr%C3%B6m%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15196191
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Lawton. J., Peel. E., Parry. O., 

Araoz. G. & Douglas. M/ 

2005/Uk. 

 

Lay perceptions of type 2 diabetes 

in Scotland: bringing health 

services back in. 

 

 

Med tanke på den förberedande 

karaktär av studien, en kvalitativ ansats 

ansågs lämpligt, eftersom detta skulle 

tillåta tema och hypoteser som ska 

identifieras och testas under 

datainsamlingsperioden. 

 

40 Personer (18 män & 22 

kvinnor) intervjuades var i 

ålder från 41 till 70 med 

diabetes typ 2. 

 

 

 

  hög 

 

 

Isaksson, U. Hörsten, A. 

Senström, H/2012/Sweden 

 

 

Turning points in self- 

management for type 2 diabetes. 

 

 

Kvalitativ studie med en 

semistrukturerad intervju som bygger 

på en del större studie som syftar till att 

undersöka och stödja 

sjukdom integrationen mellan 

människor. 

 

18 personer (8 kvinnor & 10 

män) var i ålder 40 till 80 år 

deltog i studien med diabetes 

typ 2. 

 

 

 

  hög 

 

 

 

Oftedal. B /Norway/ 2014 

 

 

Perceived support from family 

and friends among adults with 

type 2 diabetes. 

 

 

Forskningen hade en beskrivande 

kvalitativ konstruktion. Uppgifterna 

var samlade med hjälp av fokusgrupper 

intervjuer. 

 

19 personer (7 kvinnor & 12 

män) var i ålder från 30 till 65 

intervjuades med typ 2 

diabetes. 

 

 

  hög 

 

 

Mathew. R., Gucciardi. E., De 

Melo. M., & Barata. P/2012/ 

Canada. 

 

Self-management experiences 

among men and women with type 

2 diabetes mellitus: a 

Qualitative analysis. 

 

 

 

En kvalitativ metod för studier i syfte 

användes för att utveckla de 

flerdimensionella aspekterna av 

diabetes som självförvaltning för män 

och kvinnor. 

 

 

35 personer (17 män & 18 

kvinnor) deltog i intervjun 

som var i ålder 55 till 64 med 

diabetes typ 2. 

 

 

 hög 

 

 

 

Jo Wu. CJ. Chang. AM., & 

McDowell. J /2008/ Australia. 

 

 

Perspectives of patients with type 

2 diabetes following a critical 

cardiac event – an interpretative 

approach. 

 

 

 

 

Ett tolkande synsätt som omfattar 

tillsvidare intervjuer användes för att 

samla in data från patienter med typ 2-

diabetes upplever en hjärthändelse som 

hade en hjärtsjukvårds enhet. 

 

 9 personer (3 män & 3 

kvinnor) deltog i intervjun vid 

ålder från 59 till 75 år med 

diabetes typ 2. 

 

 

 

  hög 
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Smide. B., & Hörnsten. Å 

/2009/ Sweden 

 

People’s reasoning about 

diagnosis in type 2 diabetes 

 

Studien var en intervjustudie som 

analyserade kvalitativt syftar till att 

belysa en insider eller ett 

patientperspektiv på att få diabetes. 

 

23 personer (13 kvinnor & 10 

men) var genomsnittsålder 

cirka 61 år med diabetes typ 2. 

 

 

 hög 
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Bilaga 4. Exempel på analysförfarande enligt Graneheim och Lundmans tolkning. 

Meningsenheten  Översättning  Kondenserad Kod Kategori 

”But you start worrying about 

that [complications] and then 

you think: oh God, I have to stop 

this.”sidan 489. 

”Men du börjar oroa dig för 

komplikationer och då tror du: o 

Gud, jag måste stoppa detta.” 

 

Oro för komplikationer och 

viljan att stoppa dem 

 

Oro för 

komplikationer. 

 

Oro och rädsla 

 

”…I get very tired…have to 

have a rest a couple of times a 

day…part of the diabetes 

problem…have an hour in the 

morning and an hour 

after lunch, to survive…The 

only problem…I get tired, very 

fatigued…” s.21 

”Jag blir väldigt trött ... måste 

ha en paus ett par gånger om 

dagen ... del av diabetes 

problem ... har en timme på 

morgonen och en timme efter 

lunch, för att överleva ... Det 

enda problemet ... Jag blir trött, 

mycket trött ...” 

 

 

Måste vila ett par gånger 

om dagen på grund 

diabetes för att orka. 

 

 

Känner sig alltid trött 

på grund sin diabetes. 

 

 

 

Känslan att leva 

med trötthet 

 

“I keep my type 2 diabetes 

diagnosis to myself, because I 

can’t stand the know it all.” s. 46 

 

"Jag håller min diabetesdiagnos 

typ 2 för mig själv, eftersom jag 

inte kan stå ut att alla vet om 

det. 

Bättre att ha diagnosen för 

sig själv eftersom det svårt 

när alla vet vilket är 

irriterande och 

frustrerande.  

 

Känner irritation och 

frustration. 

 

 Leva med en 

förändrad 

personlighet. 



 

35 

 

 

”I have this enforcement that I 

have to think about what I eat 

and that I have to exercise and 

others who do not “ have sugar ” 

can of course do whatever they 

want. I think it’s boring, I think 

it’s unfair. It is terribly hard” s. 

42 

Jag har denna upprätthållande 

som jag måste tänka om vad jag 

äter och att jag måste träna och 

andra som inte “har socker" kan 

givetvis göra vad de vill. Jag 

tycker att det är tråkigt, jag 

tycker det är orättvist. Det är 

fruktansvärt svårt. 

 

Tänker hela tiden på vad 

ska äta och inte äta medan 

de andra inte gör det. 

Fruktansvärd svårt och 

orättvist att leva med 

diabetes. 

 

Känner sig tvingad att 

hantera egenvård. 

Orättvist när andra 

inte behöver tänka på 

vård. 

 

Upplevelser att 

hantera sin 

egenvård. 

 

”I’ve decided to live as normally 

as possible and not think about 

the disease. Life is short and I 

prefer life.” s. 257 

 

”Jag har bestämt mig för att leva 

så normalt som möjligt och inte 

tänka på sjukdom. Livet är kort 

och jag föredrar livet.” 

 

Bestämt sig för att leva 

normalt, livet är kort. 

 

Känner sig bestämt att 

leva så normalt så 

möjligt.  

 

Känslan att vilja 

leva 


