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Abstrakt 

Bakgrund: Förekomsten av diabetes har ökat i världen, främst på grund av övervikt, 

ohälsosam kost och fysisk inaktivitet. Vid typ 2-diabetes innebär behandlingen därför ofta 

livsstilsförändringar. Reaktioner som kan uppstå till följd av en diagnos av typ 2-diabetes är 

förnekelse, ilska och förtvivlan. En person med typ 2-diabetes tar dagligen många viktiga 

beslut om hanteringen av sin sjukdom. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att 

belysa upplevelsen av livsstilsförändring bland personer med typ 2-diabetes. Metod: En 

litteraturöversikt innehållande elva kvalitativa artiklar publicerade senaste fem åren. 

Resultat: Inkluderar två huvudkategorier; upplevelsen av att leva med en kronisk sjukdom 

och strävan efter att leva ett normalt liv. Samt sex subkategorier; en personlig resa, ansvar för 

sin egen hälsa, kontinuerlig inre kamp, hinder och barriärer, finna acceptans och balans och 

stöd i känslomässiga och praktisk aspekter. Diskussion: En kronisk sjukdom innebär att 

livet tar en ny vändning, personerna behöver lära sig hantera svårigheter och finna en ny 

balans för att åter känna att de lever ett normalt liv. Slutsats: Denna litteraturöversikt kan 

medföra en ökad förståelse för hur livet ser ut för en person som lever med typ 2-diabetes. 

 

Nyckelord: Diabetes Mellitus, typ 2; Kvalitativ forskning; Livsstilsförändring; Upplevelse; 

Litteraturöversikt 
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Introduktion 

Det finns enligt World Health Organization (WHO, 2015) omkring 60 miljoner människor 

med diabetes i Europa, eller cirka 10,3 % av männen och 9,6 % av kvinnorna i åldern 25 år 

och äldre. Förekomsten av diabetes ökar bland alla åldrar i Europa, främst på grund av ökad 

övervikt och fetma, ohälsosam kost och fysisk inaktivitet. Omkring 3,4 miljoner människor 

avlider varje år till följd av högt blodsocker världen över. Nästan 80 % av dessa dödsfall 

inträffar i låg- och medelinkomstländer, och nästan hälften är personer under 70 år.  

 

Samtidigt har sannolikt prevalensökningen varit relativt liten i Sverige under de senaste 

åren, jämfört med i många andra länder. Den totala förekomsten av typ 2-diabetes är dock 

fortsatt relativt hög, främst beroende på att livslängden har ökat. Förebyggande åtgärder kan 

minska risken för utveckling av typ 2-diabetes och därmed behovet av sjukvård 

(Socialstyrelsen, 2014). Att drabbas av diabetes innebär att personen måste lära sig att leva 

med att kroppen inte längre fungerar som tidigare och det går inte längre att förlita sig på att 

kroppen balanserar blodsockernivån på egen hand. Kost, aktiviteter och humör påverkar 

blodsockret och kräver att personen har kunskap om detta. En person med diabetes bör lära 

sig att ta kontroll, skydda sig mot komplikationer som kan orsaka skador på kroppen, 

hantera förändringar som sker över tid, ha förmåga att omedelbart känna igen signaler och 

använda sin kunskap för att justera blodsockernivån. Sjukdomen är kronisk och kräver att 

personen ständigt tar ansvar (Johansson, Österberg, Leksell & Berglund, 2015). 

 

Bakgrund 

Att leva med Diabetes Mellitus 

Diabetes Mellitus är en kronisk metabolisk sjukdom som kännetecknas av ett förhöjt 

blodsocker. Det förhöjda blodsockret kan med tiden leda till allvarliga skador på hjärta, 

blodkärl, ögon, njurar och nerver. Typ 2-diabetes är den vanligaste formen och den uppstår 

när kroppen har blivit resistent mot insulin eller inte klarar av att producera tillräckligt med 

insulin. De senaste tre decennierna har förekomsten av typ 2-diabetes ökat i världen (World 

Health Organization, 2016).  
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Vid utvecklad typ 2-diabetes innebär behandlingen livsstilsförändringar. De 

livsstilsförändringar som framför allt påverkar förloppet är ökad fysisk aktivitet, 

viktnedgång, ändrad kost och rökstopp. Ofta behöver personen gå ned i vikt och i regel även 

behandlas med perorala läkemedel. Efter en längre tids sjukdom behövs ofta en kombinerad 

behandling med tabletter och insulin för att uppnå god metabol kontroll. Cirka hälften av 

personerna med typ 2-diabetes har tilläggsbehandling med insulin efter tio år. Det 

övergripande målet för behandlingen är att förhindra akuta och långsiktiga komplikationer 

samt hjälpa personen att upprätthålla en god livskvalitet. Därför är upptäckt och 

handläggning av samtidiga riskfaktorer som rökning, högt blodtryck, höga blodfetter, fysisk 

inaktivitet och stress centrala komponenter i all diabetesbehandling (Socialstyrelsen, 2009; 

Socialstyrelsen, 2014). Målet med egenvård vid diabetes är att personen ska uppleva 

välbefinnande trots sin sjukdom och att förhindra eller senarelägga komplikationer av 

sjukdomen. Egenvård är de aktiviteter som personen måste vidta dagligen för att ta kontroll 

över sin diabetes i olika livssituationer. Det är viktigt att balansera kost, motion och 

diabetesläkemedel för att uppnå en optimal blodsockernivå. Såväl höga som låga blodsocker 

måste pareras för att undvika följdsjukdomar till diabetes. En förutsättning för att lyckas 

med detta är en god kunskap så att personen kan fatta ändamålsenliga beslut i sin egenvård 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2009). Patientutbildning i egenvård har en 

central roll i vården av personer med diabetes. Personer med diabetes fattar dagligen många 

viktiga beslut om hanteringen av sin sjukdom. Målet med patientutbildningar är därför att 

öka patienters förutsättningar för en välfungerande egenvård, med god kontroll av 

riskfaktorer för ohälsa och en bibehållen god livskvalitet (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Teoretisk referensram 

Joyce Travelbee´s teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter bygger på en teori om 

existentialistisk åskådning. Teorins viktigaste begrepp är människan som individ, lidande, 

mening, mänskliga relationer samt kommunikation. Människan definieras som en unik, 

oersättlig individ, lik men också olik varje annan person och den enskilda individens 

upplevelse är bara hans egen (Travelbee, 1999, s. 53-60). Omvårdnadens mål och syfte är att 

hjälpa varje enskild individ, familj eller samhälle för att förhindra eller hantera sjukdom och 

lidande samt hjälpa att finna mening i dessa upplevelser (Travelbee, 1999, s. 221-261).  
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Begreppet patient är både en etikett och kategori, därför reagerar vi på kategorin istället för 

på individen. Ordet är användbart för att det fungerar praktiskt i kommunikations-

sammanhang. I arbetet finns det inga patienter, det finns bara personer som behöver vård, 

tjänster och hjälp från andra personer (Travelbee, 1999, s. 61-70). Det är viktigare för 

sjuksköterskan att förhålla sig till individens upplevelse av sjukdom och lidande, än till sin 

egen eller annan vårdpersonals diagnos eller objektiva bedömning. Lidande är en känsla 

som kan variera mellan enkla tillfälliga fysiska, mentala eller andliga obehag eller det 

yttersta stadiet apatisk likgiltighet. Människor reagerar olika på lidande, ”varför just jag?” 

eller ”varför inte jag?” där den första innebär att individen inte förstår varför han drabbats 

och har svårt att acceptera det (Travelbee, 1999, s. 98-112). Upplevelse av sjukdom och 

lidande har inte någon mening i sig och endast den sjuke, som själv upplever 

konsekvenserna av sitt tillstånd, kan finna mening eller ett värde i denna erfarenhet. Den 

professionella sjuksköterskan måste träda in för att hjälpa individer och familjer för att klara 

av sjukdom och lidande, men även för att hitta mening i dessa upplevelser. Travelbee menar 

att det är ett viktigt syfte med omvårdnad vilket uppnås genom att etablera en 

mellanmänsklig relation (Travelbee, 1999, s. 29-49). 

 

Sjuksköterskan/ Hälso- och sjukvården 

Enligt Socialstyrelsen (2015) riktlinjer för diabetesvård är en jämlik hälso- och sjukvård en 

viktig förutsättning för att nå en god vård. Jämlik vård innebär att bemötande, vård och 

behandling bör erbjudas på lika villkor för alla oavsett personliga egenskaper, bostadsort, 

ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, religiös tillhörighet eller sexuell 

läggning. Hälso- och sjukvårdspersonal har även ett ansvar för att upprätthålla 

människovärdesprincipen, som betyder att varje enskild person ska bemötas och vårdas med 

omtanke och respekt.  

 

Socialstyrelsen (2015) anser att kommunikation med patienten och patientens delaktighet i 

sin vård och behandling är en central del i hälso- och sjukvården. Varje patient ska ges 

individuell anpassad information och informationen ska innehålla uppgifter om patientens 

hälsotillstånd, samt vilka metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Genom 

detta skapas förutsättningar för att patienten ska kunna ta tillvara sina intressen samt ta 

ställning till och vara delaktig i behandlingen. För att kunna ge personen de bästa möjliga 
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förutsättningarna att välja sin behandling behöver informationen anpassas till personens 

hälsotillstånd, mognad och erfarenhet, kognitiva förmåga, eventuella funktionsnedsättning 

samt kulturella och språkliga bakgrund (Socialstyrelsen, 2015). Som vårdpersonal är det 

viktigt att respektera personen som finns framför och möta personen där denne är. Samtidigt 

är det viktigt att ha i åtanke hur besked ges eftersom det är någonting personen kommer att 

minnas tydligt, särskilt om besked ges på ett olämpligt sätt. Lyssna, se och fråga personen 

hur det känns. Detta kan även medföra att det finns möjlighet till att fånga upp reaktioner 

och upptäcka problem. Information bör anpassas efter vilka frågor och vilket behov som 

finns hos personen (Söderberg & Karlsson, 2005. s. 373-382). 

 

Enligt Jansink, Braspenning, van der Weijden, Elwyn & Grol (2010) krävs det att 

sjuksköterskor använder ett rådgivningsbaserat synsätt för att främja livsstilsförändringar 

bland personer med typ 2-diabetes. De intervjuade distriktsköterskor som arbetar i 

diabetesvården för att undersöka vilka hinder sjuksköterskorna möter hos personer med  

typ 2-diabetes angående kost, fysisk aktivitet och rökstopp. Sjuksköterskorna uppmanades 

att reflektera över hinder hos patienten men främst sina egna roller som rådgivare. De fann 

flest hinder hos patienten som hade begränsad kunskap om en sund livsstil eller begränsad 

insikt i sitt eget beteende. Personerna kunde även sakna motivation att ändra sin livsstil eller 

disciplin att upprätthålla en förbättrad livsstil medan sjuksköterskorna rapporterade brist på 

rådgivningstekniker och otillräcklig tid som hinder i effektiv livsstilsrådgivning.  

 

Livsstilsförändringar 

Förnekande, ilska, förtvivlan, identitetsförlust och känsla av att sjukdomen ska ta över ens 

liv är reaktioner som kan uppstå när en person får sin diabetesdiagnos. Faktorer som kan 

påverka hur personen tar emot beskedet om sjukdomen är ålder, hur livssituationen ser ut 

samt hur bra eller dåligt ens personlighet och livsstil går ihop med sjukdomens krav. Det är 

viktigt att få en förståelse för de känslor och reaktioner som uppstår och genom att fråga 

personen hur det känns att få beskedet skapas en möjlighet att kunna fånga upp, diskutera 

och se individuella svårigheter. Vårdpersonalens uppgift är att finnas som en resurs så att 

patienten klarar av att ta eget ansvar för sin behandling. Att drabbas av en kronisk sjukdom 

kan jämföras med andra problem i livet som till exempel att förlora en nära anhörig, förlora 

arbetet eller yttre katastrofer (Söderberg & Karlsson, 2005. s. 373-382).  
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Tidpunkten för diagnos av en kronisk sjukdom är en känslomässig tid för patienterna och att 

tillhandahålla information är särskilt framträdande vid diabetesbehandling. För mycket 

information på samma gång är ohjälpsamt för patienten. Deltagarna ville i allmänhet ha mer 

information om hur de ska hantera eller gå till väga med sin sjukdom vid diagnostillfället 

(Peel, Parry, Douglas & Lawton, 2004). 

 

Personer med diabetes har rapporterat att de behöver få mer information kring frågor som 

kliniker kan anse vara självklara, till exempel om vad egentligen diagnosen innebär, den 

logiska grunden för att ha kontroll över sitt blodsocker och hur diabetesrelaterade risker 

samt komplikationer kan minskas. Motivation är en stor faktor i egenvården för de 

förändringar som krävs, som till exempel att äta en hälsosammare kost. Känslan av att själv 

kunna hantera sin diabetes förknippades med bättre följsamhet i egenvården, men också en 

ökad livskvalité och en bättre tillfredsställelse med behandlingen (Ahola & Groop, 2012). 

 

 I och med denna nya verklighet är det vanligt att känslor som ångest, oro och rädsla 

uppträder.  När en person drabbas av en kronisk sjukdom är det nödvändigt att få kunskap 

om sjukdomen, behandling, eventuella komplikationer och nödvändig vård för att klara av 

det. Denna kunskap leder till en bättre acceptans, hantering och erfarenhet av sjukdomen 

(Baggio, Aparecida-Sales, Silva- Marcon & Lima-Santos, 2013). Komplikationer kan vara 

akuta såväl som kroniska och är relaterade till personens livsstil, hur sjukdomen upplevs och 

den betydelse den har i personens liv. Komplikationer som kan uppstå till följd av typ 2-

diabetes är påverkan på hjärtats kranskärl, näthinnan, njurarna och de perifera nerverna, till 

exempel i fötter. De karaktäriseras som långsamma och begränsade, eftersom att de påverkar 

olika organ och system irreversibelt. I detta sammanhang har sjuksköterskor en viktig roll, 

nämligen att undervisa patienten i hantering av sin egenvård och finnas som ett stöd för att 

patienten ska kunna utveckla de färdigheter som behövs för att kunna hantera sin diabetes 

på egen hand (Baggio, et al., 2013). Öppenhet för dialog, ett aktivt lyssnande, tillräckligt med 

tid och att ge information har identifierats som en grund för att skapa en bra patient-vårdare 

relation (Ahola & Groop, 2012).  
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För att förbättra personer med diabetes livskvalité bör vårdpersonalen ha information om 

vilka faktorer som påverkar patientens både fysiska och emotionella välmående. 

Livskvalitén ökar tillsammans med ökat socialt stöd, framförallt i samband med att 

utbildningsnivån förhöjdes. Det innebär att om socialt stöd ökar personers livskvalité så bör 

sjuksköterskorna öka det sociala stödet till patienterna. Sjuksköterskor kan bistå med att 

fastställa individuella mål och strategier vilket därefter kan förbättra den metabola 

kontrollen, självförvaltningen och den psykosociala anpassningen till diabetes (Göz, Karaoz, 

Goz, Ekiz & Cetin, 2007).  

 

Problemformulering 

Sjuksköterskan innehar medicinteknisk kunskap om hur man till exempel administrerar 

insulin och kunskap om sjukdomen, men upplevelsen av att ha en kronisk sjukdom är högst 

individuell och det krävs ett holistiskt synsätt. Därför behövs en förståelse för hur personen 

upplever sin situation och de livsstilsförändringar som typ 2-diabetes innebär. Hur kommer 

livet med diabetes bli och hur kan vi som sjuksköterskor stödja personen till ökat 

välbefinnande i ett liv med kronisk sjukdom. Detta är ett viktigt ämne att ha kunskap om då 

vi som sjuksköterskor kommer i kontakt med diabetes, oavsett vart vi väljer att arbeta. Målet 

med denna litteraturöversikt är att erhålla ökade kunskaper i omvårdnad vilket kan leda till 

bättre omvårdnad och bemötande av personer med diabetes samt medverka till en ökad 

förståelse av personerna som lever med typ 2-diabetes och deras upplevelse.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa upplevelsen av livsstilsförändring bland 

personer med typ 2-diabetes. 

 

Metod 

Design 

Att göra en litteraturöversikt innebär att skapa en översikt om kunskapsläget inom ett 

omvårdnadsrelaterat område eller ett problem som finns inom sjuksköterskans 

verksamhets/kompetensområde. Motiven för en litteraturöversikt är att skapa en överblick 
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över ett avgränsat område, skapa en beskrivande sammanställning av området samt 

sammanställa redan publicerade forskningsresultat (Friberg, 2012 s. 133-143). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för studien var studier som hade deltagare med typ 2-diabetes. Män och 

kvinnor över 19 år. Artiklarna är utförda med kvalitativ forskningsdesign, då syftet med 

studien inkluderade upplevelsen från ett patientperspektiv. Artiklarna i resultatet är från 

2011 – 2016 för att få aktuell forskning. Exklusionskriterier för vår studie var andra former 

av diabetes än typ 2-diabetes, andra perspektiv än patientens, barn då de tillhör specialist-

sjuksköterskans område och personer med andra sjukdomar/funktionshinder.  

 

Datainsamling 

Litteratursökningen har utförts i databaserna PubMed och Cinahl med MeSH-termer, 

Cinahl-headings samt vissa fritextsökningar för att få en överblick över området. 

Provsökningar utfördes initialt för att läsa artiklar och få inspiration till relevanta sökord och 

SweMed+ användes för att finna fler lämpliga termer. Genom detta fann vi de sökord som 

använts, vilka är experience*, lifestyle, life change events, qualitative research, interviews as 

topic, qualitative studies, diabetes mellitus, type 2 och psychology, dessa redovisas i Tabell 1. 

Artiklarna är vetenskapliga då de är peer reviewed granskade samt publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. Använda avgränsningar är 5 years, english language, peer 

reviewed samt ålderskategori 19 år och uppåt. Efter sökning med alla sökord och 

avgränsningar i PubMed och Cinahl lästes samtliga 126 titlar. Detta resulterade i 52 stycken 

artiklar som gick vidare där abstrakt lästes för att se om de var relevanta för 

litteraturöversikten. De artiklar som svarade mot syftet sparades och lästes i fulltext, vilket 

resulterade i totalt 28 stycken artiklar. Efter kvalitetsgranskning och noggrann diskussion 

mellan författarna angående artiklarnas relevans och innehåll samt med hänsyn till 

inklusions- och exklusionskriterier inkluderades elva stycken i resultatet. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar, gjord 2016-02-03 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

i 

fulltext 

Antal 

inkluderade 

efter 

relevans-

bedömning 

och 

kvalitets-

granskning 

PubMed 

1# 

Experience* 

OR lifestyle 

(MeSH) OR life 

change events 

(MeSH)  

- 850983st. - - - 

PubMed 

2# 

Qualitative 

research 

(MeSH) OR 

interviews as 

topic (MeSH) 

- 65393st. - - - 

PubMed 

3# 

Diabetes 

mellitus, type 

2/psychology 

(MeSH) OR 

diabetes 

mellitus, type 2 

(MeSH) 

- 

 

 

 

94974st. 

 

 

 

- - - 

PubMed 

 

1# AND 2# 

AND 3# 

-5 years.  

Adults: 19+ 

years. 

91st. 36st. 20st. 8st. 

Cinahl #1 Diabetes 

mellitus type 2 

- 26621st. - - - 

Cinahl #2 (MH 

“Qualitative 

studies”) 

- 56473st. - - - 

Cinahl #3 Experience* 

OR (MH) 

lifestyle OR 

(MH) life 

change events 

- 182758st. 

 

 

- - - 

Cinahl 1# AND 2# 

AND 3# 

Published Date: 

20110101-, 

English 

language, peer 

reviewed, all 

adult. 

35st. 16st. 8st. 3st. 
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Etiska överväganden 

Etiska överväganden vid systematiska litteraturstudier bör göras beträffande urval och 

presentation av resultatet. Att ange källor och inte förvränga genom till exempel missvisande 

analys eller tolkning. Det är även viktigt att välja studier som har etiskt godkännande eller 

noggranna etiska överväganden samt att presentera alla resultat och inte bara de som stödjer 

vår åsikt enligt Forsberg & Wengström (2013. s. 69-70). Vi har lagt stort fokus på hur vi 

bearbetat text vid översättning och tolkning från engelska till svenska och har diskuterat 

tillsammans, med stöd från kurslitteraturen, när vi bedömt kvalitén i artiklarna som ingår i 

resultatet. Därefter reflekterade vi utifrån syftet vilka som var användbara. Artiklarna är 

noggrant värderade och analyserade och har sammanställts till ett resultat. Samtliga artiklar 

som inkluderats i resultatet är etiskt godkända. 

 

Analys 

Efter sökning av artiklar till litteraturöversikten lästes totalt 28 artiklar igenom i fulltext, samt 

kvalitetsgranskades. Eftersom litteraturöversiktens syfte innefattar personers upplevelse 

användes SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser vid artikelgranskning (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

2016). Mallen följdes steg för steg, författarna förde en diskussion genom granskningen och 

var konsekvent i granskningen. Detta för att vara ärliga mot oss själva och för att endast 

inkludera artiklar med god kvalitet. Granskningen resulterade i att elva artiklar inkluderades 

i litteraturöversiktens resultat. Kvaliteten på artiklarna bedömdes vara medelhög – hög, 

vilket har baserats bland annat på artiklarnas trovärdighet och om de var etiskt godkända.  

 

Vidare i processen lästes artiklarna igenom för att plocka ut de delar som svarade på 

studiens syfte. Kategorier och subkategorier bildades och artiklarnas resultat placerades 

under respektive kategori för att få en sammanhängande text som är uppdelad. Arbetet med 

att analysera artiklarna för litteraturöversiktens resultat har genomförts med stöd av Friberg 

(2012 s. 133-143). De artiklar som inkluderats lästes igenom av båda författarna för att få en 

bild av innehåll och sammanhang. Artiklarna sammanfattades och placerades in i en tabell 

för att få en översikt och kunna användas som stöd, översikt redovisas i Tabell 3, Bilaga 1. 

Artiklarna lästes igenom ännu en gång för att finna likheter och skillnader i studiernas 
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resultat. Genom att likheter och skillnader identifierades så kunde artiklarna summeras och 

kategorier skapades och presenteras i resultatet. 

 

Resultat 

I litteraturöversiktens resultat presenteras elva stycken artiklar med kvalitativ 

forskningsdesign. Studierna är utförda i åtta olika länder där två utfördes i Sverige, två i 

USA, en i Storbritannien, en i Thailand, en i Norge, en i Nya Zeeland, en i Kanada, en i 

Australien och en i Singapore. Litteraturöversikten redovisar resultat från artiklar som svarar 

på personers upplevelser av livsstilsförändringar vid typ 2-diabetes. Resultatet är uppdelat i 

två huvudkategorier och sex subkategorier, redovisas i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Huvudkategorier och subkategorier. 

Huvudkategorier Subkategorier 

Upplevelsen av att drabbas av en kronisk 

sjukdom 

 

En personlig resa 

Ansvar för sin egen hälsa 

Kontinuerlig inre kamp 

Strävan efter att leva ett normalt liv Hinder och barriärer 

Finna acceptans och balans  

Stöd i känslomässiga och praktiska 

aspekter 

 

Upplevelsen av att drabbas av en kronisk sjukdom 

I denna kategori ingår tre subkategorier, en personlig resa, ansvar för sin egen hälsa och 

kontinuerlig inre kamp. Dessa berör den personliga erfarenheten och upplevelsen från 

tidpunkten av diagnos av typ 2-diabetes, hur planering av det nya livet och egenvården 

påverkar vardagen samt känslan av en sjukdom som ständigt närvarar. 
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En personlig resa 

I en studie med syftet att utforska upplevelser och oro bland personer med typ 2-diabetes 

belystes deltagarnas erfarenheter av att leva med sjukdomen. Upplevelser av att leva med 

typ 2-diabetes beskrevs som psykiskt, emotionellt och socialt svårt. Att känslomässigt klara 

av sjukdomen, göra de stora livsstilsförändringarna som krävs och samtidigt ha den 

potentiellt dödliga effekten av diabetes överhängande var svårt. De var rädda för vilka 

komplikationer som de kunde ställas inför i framtiden, den osynliga karaktären på 

komplikationerna medförde en osäkerhet och därigenom hänvisar de till diabetes som en 

tyst eller osynlig sjukdom. Det fanns en rädsla för att diagnosen innebar en ökad risk för 

hjärtinfarkt och stroke, samt att de kände sig osäkra inför vad som kommer härnäst. 

Deltagarna beskriver att erfarenheten av sjukdomen blir mycket personlig. De upplevde 

många olika känslor, särskilt i det tidiga skedet av sjukdomen, innan de hade accepterat sin 

sjukdom. Vanliga reaktioner i det tidiga skedet var svårighet, misstro till sig själv och en 

känsla av orättvisa gentemot en diagnos de inte hade förväntat sig (Carolan, Holman & 

Ferrari, 2014). 

 

Wilkinson, Randhawa & Singh (2014) ville förklara upplevelsen vid diagnos av typ 2-

diabetes. Deltagarna uttryckte en rad känslor vid diagnos såsom chock och överraskning. 

Några kvinnor beskrev emotionella och negativa reaktioner medan männen beskrev deras 

reaktion i mindre emotionella termer och som en besvikelse. Många blev förvånade och 

upprörda över diagnosen. I motsats till den chock, upprördhet och besvikelse som var den 

vanligaste tidiga reaktion som rapporterats, beskrev några deltagare hur de hanterade 

diagnosen genom att inte oroa sig, genom att avfärda diagnosen eller genom att inte tänka 

på det. ”I must say that I was very disappointed when I found out I had diabetes, I just could not 

believe it. I loved sugary things and would eat sweets and chocolates nearly every day, plus nobody 

else in my family had diabetes so I was shocked to find out that I did.” SAM1, 42. “I don’t take it 

terribly seriously, obviously I know I have to take my medication. I have cut down on alcohol and I 

don’t eat sweets. But I don’t worry about it.” WEM3, 67 (Wilkinson, et al., 2014, s. 184). Även en 

tid i efterhand ifrågasatte några diagnosen och beskrev ett tillstånd av förnekelse (Wilkinson, 

et al., 2014). 
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I samband med sin diagnos anklagade deltagarna sig själva för att de fått diabetes, de kände 

skuld. Rädsla uppstod bland deltagarna när de inte visste vad som skulle hända och när de 

kände att de förlorade en del av kontrollen över sina liv. De upplevde också att de kände sig 

hjälplösa på grund av ett oförutsägbart blodsocker vilket resulterade i en förlust av 

motivation och hopp (Li, Drury & Taylor, 2013; Janes, Titchener, Pere, Pere & Senior, 2013). 

Särskilt vid övergångshändelser som till exempel vid diagnos, i början av oral medicinering 

och vid början av insulinterapi. Att börja med en läkemedelsbehandling, eller göra en 

upptrappning av nuvarande dos, tolkades av deltagarna som att vara närmare invaliditet 

och dödsfall. Rädslan var som störst vid insättning av insulin. Det rådde även en rädsla för 

hypoglykemi, somliga av deltagarna gjorde aktiva beslut för att försöka undvika detta som 

till exempel att inte ta sitt insulin eller att äta mycket (Janes, et al. 2013). Vissa personer såg 

diabetes som ett tecken på svaghet som de skulle dölja från andra vilket kunde leda till att de 

äventyrade sin hälsa på grund av sina sociala obehag. Självkänslan hos medlemmarna 

försämrades genom att ha diabetes samt rädslan för att vara en belastning för andra. Initialt 

var socialt obehag och känslomässig stress tydligt bland deltagarna. Den känslomässiga 

stressen kan utlösas genom förlusten av kontroll och känslan av att man inte längre passar in 

socialt (Haltiwanger, 2012). 

 

Som ett resultat av typ 2-diabetes rapporterade deltagarna diverse förändringar som sker i 

deras kroppar. De beskrev de fysiska och psykiska symtomen som upplevelsen av att leva 

med sjukdomen. Fysiska symtom resulterade även i en känsla av oro och hjälplöshet när de 

försökte hantera sin sjukdom (Li, et al., 2013; Suparee, McGee, Khan, & Pinyopasakul, 2015). 

Symtom som dimsyn och hjärtklappning var vanliga problem, vissa deltagare upplevde en 

känsla av svaghet och trötthet som direkt påverkade deras förmåga att arbeta och få inkomst. 

Personer som arbetade förklarade att de inte kunde arbeta så hårt som vanligt och var 

tvungen att ta ledigt när de hade läkarbesök. Yngre personer uttryckte oro om sina barn. De 

var oroliga att de inte skulle kunna arbeta och tjäna tillräckligt med pengar för att försörja 

sina familjer i framtiden och om de dog i förtid av diabetes så skulle ingen ta hand om deras 

barn. De var också oroliga att deras barn i framtiden skulle få diabetes då det kan vara 

ärftligt (Suparee, et al., 2015). 
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Ansvar för sin egen hälsa 

Personerna med typ 2-diabetes förstod att ansvaret för att hantera sin diabetes och minska 

risken för komplikationer låg hos dem själva. De beskriver att de kände sig överväldigade av 

mängden instruktioner och information de fått till en början. När de hade fått möjlighet att 

smälta informationen och kunde anpassa sig till att hantera sitt tillstånd så var det flera av 

deltagarna som aktivt sökte ytterligare information (Carolan, et al., 2014). De som var 

missnöjda med sin tidigare livsstil kunde uppfatta sjukdomen som en positiv anledning till 

att göra livsstilsförändringar (Carolan, et al., 2014; Kneck, Fagerberg, Eriksson & Lundman, 

2014). 

 

En studie av Kneck, et al. (2014) visar att bland personer med typ 2-diabetes var en optimal 

blodsockernivå av högsta prioritet, men det fanns en begränsad erfarenhet som gjorde att de 

upplevde att de hade få handlingsalternativ. De beskrev att kontroll var att ha friheten att 

göra vad man ville, inklusive möjligheten att välja blodsockernivå. Så småningom blev 

egenvården en del av deras vardagliga liv samt att de hade förändrats som person. 

Skillnader som framkom fanns i att vissa var begränsade i sina vardagliga liv för att behålla 

kontrollen, medan andra utsatte sig för nya situationer där de var tvungna att lösa 

problemen. Deltagarna klarade av sin nya livsstilssituation, men det blev även situationer 

som krävde förändring av prioriteringar och hantering.  

 

Rise, Pellerud, Rygg & Steinsbekk (2013) utförde en studie med syftet att undersöka hur 

deltagarna gjorde för att förändra och behålla livsstilsförändringar efter en gruppbaserad 

egenvårdsutbildning. Deltagarna rapporterade en rad livsstilsförändringar och kunskap 

beskrevs som en förutsättning för att göra livsstilsförändringar. De uppgav att äta 

hälsosammare var lättare efter att ha inhämtat ny kunskap om mat och olika ingredienser. 

Ny kunskap om hur läkemedel påverkar sjukdomen ledde till förbättrat egenvårdsbeteende 

avseende medicinering. Några deltagare rapporterade att livsstilsförändringar var ett 

resultat av en förändrad förståelse för sin roll och att ta ansvar för sin egen hälsa. Ändå sa 

några av deltagarna att någon annan var ansvarig för att hantera och kontrollera sjukdomen, 

såsom deras läkare eller fru. Dessa deltagare gjorde inga livsstilsförändringar. En man sade 

att han inte kunde göra ändringar i sin kost eftersom hans fru var ansvarig för all 
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matlagning. Enligt Li, Drury & Taylor (2013) hade deltagarna varierande strategier för att 

effektivt klara av de många utmaningar som de stötte på.  

 

Mathew, Gucciardi, De Melo & Barata (2012) fann skillnader i egenvårdsupplevelser bland 

män och kvinnor. Kvinnor beskriver deras diabetes lättare integrerad i det vardagliga livet 

medan männen var mer tveksamma till att berätta för vänner och familj om deras diabetes. 

Resultatet visar även att män gav egenvården mindre uppmärksamhet i sociala 

sammanhang. Män fokuserade på de praktiska aspekterna av egenkontrollen av 

blodsockermätning och experimenterade med olika synsätt på hanteringen för att minska 

beroendet av mediciner medan kvinnor fokuserar på känslomässiga delar. Kvinnor 

begränsade livsmedel från deras dieter då de uppfattades som förbjudna medan många män 

anpassade deras intag av upplevda ohälsosamma livsmedel förutom i sociala situationer. 

 

Kontinuerlig inre kamp 

Deltagarna försökte göra livsstilsförändringar, men upplevde det som svårt. Det fanns ett 

behov av att lära sig i relation till planering och praktisk handling. De var beroende av 

rutiner, men lyckades inte bibehålla dessa. Trots att de visste vad de skulle göra så var det 

svårt att få till det praktiskt. Deltagarna uttryckte att de kände sig uppgivna för de upplevde 

att vad de än gjorde så förbättrades aldrig blodsockret. De kände sig osäkra och hade svårt 

att veta hur de skulle agera. De kände sig beroende av sjukvården för att få råd angående 

hur de skulle hantera sin diabetesbehandling (Kneck, et al., 2014). 

 

Ahlin & Billhult (2012) utförde en studie med syfte att beskriva hur kvinnor hanterade 

nödvändiga livsstilsförändringar vid diabetes. Kärnan i fenomenet att göra de 

livsstilsförändringar man står inför med typ 2-diabetes kan beskrivas som en kontinuerlig 

inre kamp. Kvinnorna ser sig själva som offer för sjukdomen och orättvist behandlade av 

livet, vilket resulterar i en ständig kamp både internt och externt. “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. (IP6, age 59)” 

(Ahlin & Billhult, 2012, s. 42). Kvinnorna kämpade med kombinationen av att vara mor, 

hustru och ta hand om sin egen hälsa. I själva verket kom hennes egna behov sist vilket gav 



 

 

15 
 

tankar av förtvivlan. Det sociala obehaget fanns i rädslan för att vara respektlös mot någon 

annan vilket var större än att vara respektlös mot sig själv. Kvinnorna pratade även om 

problemet att bli en börda för andra (Ahlin & Billhult, 2012; Haltiwanger, 2012). En kvinna 

var överväldigad av krav, hon fann ingen motivation till att göra livsstilsförändringar. Det 

var svårt att hålla sig till den rekommenderade dieten, stunder av fusk gav kvinnorna enorm 

ångest. Kvinnorna försökte, i sin kamp att finna en ny balans, omformulera sina argument 

för att behålla sitt sätt att leva (Ahlin & Billhult, 2012). 

 

Manliga deltagare uttryckte att de var hemliga om sin diabetes inför arbetskamrater och vid 

fritidsaktiviteter, på grund av rädslan att uppfattas som svag. En av deltagarna beskriver att 

det fanns en rädsla för att berätta på arbetet om sin diabetes på grund av rädslan att förlora 

arbetet, då diabetes ansågs vara en förbannelse i deras kultur (Haltiwanger, 2012). 

Deltagarna uttryckte att typ 2-diabetes direkt påverkade deras livsstil, eftersom de behövde 

ändra sina mat- och motionsvanor. Vissa av deltagarna kände sig obekväma att delta i 

sociala evenemang för att de ville kontrollera sin kost och undvika att dricka alkohol och på 

grund av sina känslor av svaghet och trötthet. De tyckte synd om sig själva och sitt elände 

och var oroliga eftersom typ 2-diabetes inte kan botas. De kände också stress eftersom de 

behövde kontrollera kosten och ta mediciner hela livet (Suparee, et al., 2015). 

 

Strävan efter att leva ett normalt liv 

Under denna kategori ingår tre subkategorier, hinder och barriärer, finna acceptans och 

balans och stöd i känslomässiga och praktiska aspekter. Vilka hinder möter personer med 

typ 2-diabetes i sjukdomshanteringen, hur kan individen finna balans samt vilket stöd 

behövs för att leva ett normalt liv. 

 

Hinder och barriärer 

För att kunna använda kroppens kapacitet optimalt så var planering viktigt. Men samtidigt 

fanns det hinder för detta, som till exempel biverkningar av läkemedelsbehandlingen, en 

kroppslig försämring och att personerna ständigt ställdes inför tråkiga regler. Det var viktigt 

att vara aktiv för att komma förbi dessa hinder. Att lära sig att leva med diabetes var en 

pågående process där det fanns barriärer som satte hinder för de liv som de eftersträvade 
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och önskade. Personer beskrev att de upplevde att den förändrade kroppen inte längre var 

tillförlitlig och utgjorde ett hinder. Blodsockerkontroller var inte första prioritet i denna 

kaotiska situation och en livsstilsförändring kändes som en omöjlighet. De beskriver att de 

kände sig annorlunda och även ledsna på grund av att de inte kunde arbeta eller delta i det 

sociala livet (Kneck, et al., 2014).  

 

Sociala svårigheter är någonting som beskrivs som ett hinder i hanteringen av diabetes, 

tillsammans med brist på kunskap om kost och diet och medicinska sjukdomstillstånd 

(Shaw, Brown, Khan, Mau, & Dillard, 2013). I nära relationer var en daglig aktivitet att dela 

måltider, vilket kan vara ett hinder när partnern föredrog mat som inte lämpar sig för 

personer som diagnostiserats med diabetes. Kvinnor beskrev att de använde människor i sin 

omgivning och deras handlingar som en ursäkt för att fortsätta med sina ohälsosamma 

vanor, vilket kunde uppstå både hemma och när man äter ute på en restaurang. Ibland fanns 

inget lämpligt att äta eller någon hade verkligen försökt att köpa låg sockerhalt vilket också 

uppfattades som besvärande och skapade en oklar känsla då kvinnorna ville passa in eller 

anpassa sig. Att äta regelbundet var också svårt när man har hänsyn till behoven hos andra 

familjemedlemmar (Ahlin & Billhult, 2012). Det fanns många utmaningar i egenvården, 

särskilt i att hantera den nya dieten, träningen och viktproblem. Frestelsen för att äta en icke-

diabetisk kost var en stor utmaning då maten har en viktig och central del i kulturen och det 

sociala livet (Li, et al., 2013). 

 

Det sociala obehaget uttrycktes som en osäkerhet och tafatthet som deltagarna upplevde 

eftersom att de hade svårt för att acceptera diabetes som en del av sin identitet (Haltiwanger, 

2012). Det fanns motvillighet till att ta sitt insulin bland folk. Detta kunde bero på att de 

skämdes över sin kropp, att det inte ville att andra skulle veta om att de hade diabetes eller 

att de var oroliga över vad andra skulle tycka och tänka. ”I am embarrassed to give needle in 

public… just like a drug addict. (#12). ”There is a bit of a stigma. (#4) (Janes, Titchener, Pere, Pere 

& Senior, 2013, s 117). 
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Finna acceptans och balans  

Deltagarna uttryckte en känsla av att vara kontrollerad av sjukdomen. Denna attityd 

gentemot blodsockret förändrades med tiden, en bidragande faktor till förändringen var ett 

behov av att få leva här och nu. Det var befriande för dem att tillåta sig själva att släppa 

tanken på att konstant sträva efter en optimal blodsockernivå och medförde känslan av att 

vara mindre kontrollerad av sjukdomen. Men ett ojämnt blodsocker ställer krav psykiskt. För 

att må bra var de tvungna att hitta en balans mellan en bra blodsockernivå och känslan av att 

de hade möjlighet att leva livet som de ville. ”In the beginning I was very stressed, studied books 

and really worked hard to get my food intake right, felt oh Jesus I can’t eat this or that. I set limits, but 

I have now eased off quite a bit, and it’s less stressful (P13, second interview) (Kneck, et al., 2014, ss 

5-6). Med tiden insåg de flesta personerna att de behövde acceptera sin sjukdom och ta 

ansvar för kontrollen av sitt blodsocker (Carolan, et al., 2014). Upplevelsen av diabetes 

skiftade och sjukdomen blev lättare att klara av (Shaw, et al., 2013). När livet hade börjat 

komma i balans så hade de fått ett intresse för att göra en livsstilsförändring eftersom det nu 

kändes mer hanterbart (Kneck, et al., 2014). 

 

Personer med typ-2 diabetes uttryckte en önskan om att leva ”ett normalt liv”. Med ny 

kunskap hade de fått en förståelse för att de kunde leva ”ett normalt liv” trots sin sjukdom. 

Genom att delta i en utbildning fick personerna information angående hur livsmedel 

påverkar blodsockret och hur fysisk aktivitet kan reglera detta, vilket användes som ett 

verktyg. De upplevde att utbildningen var en bekräftelse på att deras sätt att leva var 

förenligt med god diabetesvård. Några uttryckte att de kände sig säkra på sin nuvarande 

livsstil (Rise, et al., 2013). Med erfarenhet och upplevelser utvecklades en förmåga att göra 

nödvändiga förändringar för att uppnå önskade hälsoresultat. Detta beskrevs som en 

vändpunkt som bland annat involverade konfrontation med berörda vårdgivare och 

resulterade i en acceptans av sjukdomen och ett beslut att sträva efter positiva resultat 

(Shaw, et al., 2013). Att delta i en utbildning ledde inte till livsstilsförändringar för alla då 

några av personerna ansåg att förändringarna inte var av prioritet. Information om livsmedel 

var användbart, men de uppgav att det inte skulle påverka valet av matinköp eftersom att 

det var tidskrävande (Rise, et al., 2013).  
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Stöd i känslomässiga och praktiska aspekter 

Kvinnor använde i högre grad sociala resurser som utbildningsklasser och stödgrupper, 

jämfört med männen som förlitade sig mer på självstudier och efterfrågar vägledning för 

hjälp att navigera i sjukvårdssystemen. Både män och kvinnor ville ha mer stöd av läkare i 

både känslomässiga och praktiska aspekter av egenvården (Mathew, et al., 2012). 

 

Personer kunde använda sin kulturella tillhörighet som ett stöd i hanteringen av sin 

sjukdom. Genom att ta den buddistiska vägen så äter de varje dag för att leva, de lever inte 

för att äta. Att tillämpa principerna för buddhismen i sitt vardagliga liv släppte stress och 

oro för typ-2 diabetes. Bön och meditation var ett sätt för dem att vara lugna och medvetna 

om sin kroniska sjukdom. De bad även för god hälsa (Suparee, et al., 2015). Deltagarna i en 

studie av Li, et al., (2013) använde också sin tro som ett stöd i hanteringen av sjukdomen. De 

upplevde även att de fick stöd genom nätverk, praktiskt hantering av sjukdomen, hantering 

av känslor samt familj, vänner, arbetskamrater och andra personer med diabetes. Även 

deltagarna i en studie av Shaw, et al., (2013) använde andlighet som en resurs i sin hantering 

av sjukdomen.  

 

Till en början kändes den nya situationen spännande och som en positiv anledning till 

förändring i livet, som till exempel att äta regelbundet och lära sig mer om sin kropp. Efter 

en tid hade personerna blandade känslor. Det var svårare att leva med diabetes än tidigare 

och det hade uppstått nya frågor angående egenvård och justering av läkemedel. Att inte 

längre ha samma kontroll var frustrerande och detta skapade ett behov av att få information 

och stöd från hälso- och sjukvårdspersonal. Positiva och negativa händelser medförde en 

bredare kunskap om hur blodsockret påverkades och hur de skulle hantera olika situationer. 

Till exempel utförde de ytterligare blodsockerkontroller, prioriterade en regelbunden livsstil 

och lärde av varandra. I ett senare skede upplevde de att de hade återfått kontrollen och att 

egenvården hade blivit en naturlig del av livet (Kneck, et al., 2014). 

 

Genom att få stöd av andra i liknande situationer så upplevdes en känsla av att vara mer 

självsäker, men de kunde också komma till insikt med att om de inte kunde ta hand om sig 

själva så kunde de inte heller vara tillgängliga för att ta hand om de som betyder mest för 

dem. När man lever med en kronisk sjukdom behöver stegen till anpassning uppnås om och 
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om igen, eftersom att kraven för sjukdomen förändras. Deltagandet i gruppträffar gjorde att 

deltagarna insåg att de hade mycket gemensamt och att det fanns ett stort värde av dessa 

möten. Med stöd och hjälp från andra blev det lättare. ”Feeling confident is hard. Getting others 

to help me with my goals gives me someone besides myself to be accountable to… I don’t have the 

support of my husband. We [group members] just have so much in common. I didn’t realize how 

helpful sharing that could be! (Guadalupe) (Haltiwanger, 2012, s. 158). 

 

Faktorer som kunde vara till hjälp och motivera till att upprätthålla förändringar var stödet 

från andra, att uppleva en effekt, rädsla för komplikationer och att skapa nya vanor (Rise, et 

al., 2013). Vilket också stöds av Shaw, et al., (2013) där deltagarna uttryckte att kunskap och 

utbildning angående diabetes och socialt stöd från andra personer med diabetes var en 

resurs för att hjälpa dem att hantera sin diabetes. 

 

Metoddiskussion 

Litteraturöversiktens syfte är att göra en översikt över ett omvårdnadsrelaterat område med 

anledning av att skapa en överblick inom ett avgränsat område, göra en beskrivande 

sammanställning och sammanställa forskningsresultat som redan är publicerade (Friberg, 

2012 s. 133-143). Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelsen av 

livsstilsförändringar bland personer med typ 2-diabetes. Därför har enbart artiklar med 

kvalitativ forskningsdesign använts eftersom de är beskrivande. I och med att kvantitativa 

artiklar exkluderades finns en risk att relevant material gått förlorat. Litteratursökningen för 

denna översikt har gjorts i PubMed och Cinahl, anledningen till att dessa databaser har 

använts är att de innehåller omvårdnadsvetenskapliga artiklar. Några av litteratur-

översiktens artiklar fanns tillgängliga i båda databaserna. Sökord, MESH-termer och 

CINAHL-headings som var relevanta för syftet användes, vilka vi fick hjälp från 

Mittuniversitetets bibliotekarie att hitta och genom den initiala sökningen i Swemed+. För att 

få en avgränsad sökning skapade vi kombinationer av sökorden. I denna process av arbetet 

lästes titlar och abstrakt för att hitta artiklar som passade syftet. Vidare så lästes artiklarna 

igenom i fulltext och granskades med hjälp av SBU:s protokoll för granskning av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser.  
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Efter granskning återstod elva artiklar till litteraturöversiktens resultat som bedömdes ha 

medelhög till hög kvalitet. De artiklar som inkluderats är vetenskapliga då de är peer 

reviewed granskade samt publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Anledningen till att en del 

av artiklarna exkluderades vid granskning var att de inte tydligt framgick att de hade ett 

etiskt godkännande, beskrev annat perspektiv än patientens eller att deltagarna hade andra 

sjukdomar/funktionshinder än typ 2-diabetes. Med anledning av att författarna eftersträvade 

ny och relevant forskning inom området användes avgränsningen 5years vid sökning av 

artiklar till resultatet. Om äldre artiklar inkluderats finns möjlighet att andra resultat 

framkommit.  

Antalet databaser som artikelsökningarna har utförts ifrån är endast två, vilket kan ha gjort 

att relevant underlag gått förlorat. Författarna till litteraturöversikten anser att antalet 

artiklar som inkluderats är av tillräckligt god kvalitet och har tillfört mycket, så därför har 

sökningen begränsats till dessa databaser. Dock har en sökning utförts i PsychInfo utan att 

ge något resultat som svarade mot litteraturöversiktens syfte, därav har inte artiklar från 

denna databas använts. Men med mer tid eller andra sökord/sökordskombinationer hade 

den sökningen kunnat ge ett relevant resultat.  

 

I början av arbetet med litteraturöversikten fanns tanken om att deltagarna i studien skulle 

vara i arbetsför ålder. Detta eftersom vi ville fånga upplevelserna av livsstilsförändringarna 

bland personer som är mitt i livet. Inledningsvis användes åldersavgränsningar 19 - 64 år vid 

artikelsökningarna, vid granskning av artiklarna visade det sig dock att några av studierna 

innehöll deltagare som låg utanför vår åldersram vad gäller ålder uppåt. Vid diskussion 

kring detta kom författarna till denna litteraturöversikt överens om att inkludera dessa 

artiklar ändå. En bra artikel som svarade mot syftet vägde tyngre än att några få av 

deltagarna var äldre än den ålder som var ett tänkt inklusionskriterie. För att få ett bättre 

underlag bland artiklarna användes därefter åldersavgränsningen 19 år och uppåt vid 

samtliga sökningar i databaserna. Att ta detta beslut var någonting som gynnade 

litteraturöversikten då artiklar som annars hade exkluderats tillförde relevanta resultat. Ett 

exklusionskriterie för denna studie var andra sjukdomar än diabetes mellitus typ 2, med 

anledning av att andra sjukdomar skulle kunna påverka personens upplevelse av 

livsstilsförändringarna och därigenom ge ett mindre trovärdigt resultat.  
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De artiklarna som inkluderades översattes från engelska till svenska. Noggrannhet vid 

översättningen har prioriterats och författarna har gjort sitt bästa. En styrka i översättningen 

är att båda författarna har läst igenom och hjälpts åt vid översättningen, men det kan såklart 

vara nyanser i meningar som varit svåra att tolka på rätt sätt. Genom att bearbeta och 

sammanfatta det väsentliga ur varje artikel har författarna kunnat hitta likheter och 

skillnader, som skapade kategorier i studiens resultat. Artiklarna kommer från flera olika 

länder, vilket författarna anser är en styrka då det ger en bredd i resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

Upplevelsen av att drabbas av en kronisk sjukdom 

Diabetes medför att personer behöver göra livsstilsförändringar vad gäller bland annat kost 

och motion. I kombination med rädsla inför sjukdomen, misstro till sig själv, rädsla för att bli 

behandlad annorlunda av andra, förlorad kontroll och en ny livsstil som kräver förändring 

av prioritering och hantering kan det vara svårt att få ihop det vardagliga livet. Med tiden 

kom känslan av att de behövde ta sitt ansvar för sjukdomen och när livet kom i balans kom 

intresset för att göra livsstilsförändringar. Upplevelsen är personlig och varje enskild individ 

behöver olika lång tid för att komma i balans med livet. Detta framkommer även i en studie 

av Kang, Kim, Bae, Choi & Shin (2014) där de flesta deltagarna kände sig överväldigade när 

de fick sin diagnos. Med tiden fick de kontroll över sina symtom och hanteringen av 

läkemedel, deras oro minskade och deltagarna ville inte identifieras som en patient eller sjuk 

person. Travelbee (1999, s. 61-70) betonar vikten av att se varje människa som unik och inte 

relatera till denne som bara en patient. Människor reagerar olika och individen kan ha svårt 

för att acceptera sin situation (Travelbee, 1999, s. 98-112). Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan möter patienten där denne är och utgår från de förutsättningar som finns. Det 

går inte att hoppa över ett steg i processen för att få en fungerande egenvård och göra 

livsstilsförändringar, det måste få ta tid och tiden varierar eftersom att ingen människa är 

den andre lik.  
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Familjen beskrivs som ett stöd för personen i sin hantering av sjukdomen, men familjen kan 

även göra det svårt för personen som har blivit drabbad. I flera av resultatets studier framgår 

det att särskilt vid förändringen av kosten uppstod problem. Övriga i familjen ville inte äta 

den kosten som patienten med diabetes behövde äta, personen kunde känna sig besvärlig 

när denne ville köpa någonting som innehåller lite socker, det var någon annan i familjen 

som skötte matlagningen och att äta regelbundet var svårt eftersom att det krockade med 

resten av familjens behov. I en sådan situation bör sjuksköterskan arbeta familjefokuserat 

och inkludera hela familjen. När en person drabbas av en kronisk sjukdom är det viktigt att 

denne får det stöd och den vård som krävs. För att klara av en sjukdom som finns i en del av 

det vardagliga livet och som kräver förändringar så behövs familjens stöd. Därför behöver 

även övriga medlemmar i familjen få information om sjukdomen, för att kunna stödja den 

drabbade. Resultatet visar även att utan familjens stöd var det svårt att klara av egenvården 

och livsstilsförändringarna. Vilket även Travelbee (1999, s. 221-261) styrker då 

omvårdnadens mål och syfte är att hjälpa varje enskild individ och familj för att hantera 

sjukdom och lidande. Även BeLue, Diaw, Ndao, Okoror, Degboe & Abiero (2013) menar att 

kulturen är en viktig faktor i att forma hälsobeteenden, som att hantera diabetesegenvård, 

där de enskilda hälsobeteendena ska fungera i sammanflödet med familj, gemenskap och 

sociala strukturer. Hur en familjerelation ser ut påverkar både stödjande och hämmande. 

Deltagarna anser att familjen var viktig när de behövde hjälp för att hantera sin diabetes, 

även när familjens resurser var begränsade så arbetade familjen tillsammans för att hjälpa 

deras familjemedlem hantera sin diabetes. 

 

Strävan efter att leva ett normalt liv 

Att drabbas av en kronisk sjukdom innebär att livet tar en ny vändning, personerna behöver 

lära sig hantera svårigheter och finna en ny balans för att åter känna att de lever ett normalt 

liv. Resultatet visar att med tiden förändrades attityden gentemot blodsockret, på grund av 

ett behov att få leva här och nu. Personerna försökte hitta en balans mellan ett bra blodsocker 

och att ha en känsla av att leva det liv de ville. Genom stöd i sin sjukdom kunde personerna 

hitta en balans för att kontrollera sin sjukdom och inte låta sjukdomen kontrollera dem. 

Viktiga faktorer i stödet är hälso- och sjukvården, andra som var i liknande situationer, 

familj och religion.  
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I samband med sjukdomen finns det hinder och barriärer. Det skiljer sig från person till 

person, men det finns även skillnader mellan män och kvinnor angående vad som är hinder 

och barriärer. Därför är det viktigt att ha en förståelse för att hinder och barriärer kan 

upplevas olika mellan alla individer. Travelbee (1999, s. 53-60) menar att människan är en 

unik individ och den enskilda individens upplevelse är bara dennes egen. Vidare anser 

Travelbee (1999, s. 29-49) att det endast är den sjuke själv som kan finna mening eller värde i 

denna erfarenhet. Sjuksköterskan bör hjälpa patienten att hitta en mening i denna upplevelse 

och klara av sin sjukdom. Vilket är ett viktigt syfte i omvårdnaden som uppnås genom att 

skapa en mellanmänsklig relation. 

 

Med anledning av detta har sjuksköterskan en viktig roll i att undersöka vilka hinder och 

barriärer den enskilde personen har, för att kunna hjälpa personen att ta itu med dem, lära 

sig att hantera dem och få en välfungerande egenvård. En väl hanterad egenvård vid 

diabetes är även viktigt för att förebygga komplikationer. Enligt Matthews, Peden & Rowles 

(2008) så är utvecklingen av diabetes knappt märkbar och komplikationer behöver inte dyka 

upp förrän efter flera år, därför kan det vara svårt för personer att delta i betungande 

aktiviteter som till exempel dietrestriktioner, träning, frekvent blodsockerövervakning och 

läkemedelsbehandling.  

 

I och med en kronisk sjukdom kommer flera livsstilsförändringar som behöver göras, men 

kroppen känns otrygg och de beskriver att de tappat kontrollen. Det kan vara svårt att 

anpassa sig till detta och få klarhet i hur man går tillväga. Rädsla för vad andra ska tycka och 

hur det ska gå i sociala situationer kan leda till en negativ påverkan på egenvården och 

livsstilsförändringar. Sjuksköterskan behöver hjälpa patienten att ta tillbaka kontrollen över 

sitt liv genom att informera, undervisa och stödja patienten. Vilket inte alltid är så lätt om 

patienten inte är öppen för att genomföra livsstilsförändringar eller acceptera sin sjukdom. 

Enligt Socialstyrelsens (2015) nationella riktlinjer för diabetesvård kan patienter uppleva att 

deras autonomi är hotad och för att stödja patienten att återfå kontrollen över sin situation är 

det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal ger individuellt anpassad information om 

sjukdomen och dess behandling. Ibland kan sjuksköterskan ställas inför etiskt svåra 

situationer. Med hänsyn till patientens självbestämmande och integritet kan hälso- och 
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sjukvården inte tvinga patienten till något, utan det enda medel som fungerar ur ett etiskt 

perspektiv är att ge saklig och välgrundad information så att patienten kan fatta ett beslut 

baserat på kunskap och medvetenhet om riskerna (Socialstyrelsen, 2015). Patienten är den 

ende som verkligen vet hur upplevelsen av att leva med diabetes är. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan lyssnar och eftersträvar att skapa en god relation med förtroende samt 

informera om behandlingsalternativ och förslag på lösningar kan hjälpa patienten i steget 

mot att få ihop alla delarna och hitta sig själv i den förvirrade situationen som råder. Detta 

styrker även Travelbee (1999 s. 98-112) som i sin teori menar att det är viktigt att 

sjuksköterskan förhåller sig till individens upplevelse av sjukdomen, inte till sin egen eller 

annan vårdpersonals objektiva bild. Socialstyrelsens (2015) riktlinjer för diabetesvård säger 

att patienterna har en central roll i sin egen behandling, därför är det viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonal har en dialog om behandlingen. Patienten kan bidra med information och 

kunskap om sin egenvård och hälso- och sjukvårdspersonal kan bidra med kunskap om 

medicin och omvårdnad. 

 

Litteraturöversiktens resultat visar att stödet från andra personer som var i liknande 

situationer var någonting som gynnade hanteringen av sjukdomen. Det kan vara en lättnad 

att få utbyta tips/råd och erfarenheter med någon som förstår vad man går igenom. I dagens 

samhälle kan internet vara en stor källa till kunskap och ett forum för stöd. I en studie av 

Johansson, Österberg, Leksell & Berglund (2015) använde deltagarna ett chattforum som var 

en inspiration för att kartlägga hur personen övervakar sin kropp och hur den fungerar, samt 

att de kunde använda kunskap från denna verksamhet som stöd för att ta ett beslut. 

 

Slutsats 

I litteraturöversiktens resultat framgår det att personer upplevde en rädsla för att andra 

skulle behandla dem annorlunda i och med sjukdomen och ett obehag inför att ta sitt insulin 

bland folk. Personerna upplevde att det var svårt att förknippa diabetes med deras identitet. 

Ligger problemet hos personen som har svårt för att acceptera sin sjukdom? Eller är det 

okunskap hos personer som inte har en kronisk sjukdom? Ingen ska behöva känna en oro 

inför att bli behandlad annorlunda, därför behövs vidare forskning för att kunna identifiera 

och ta itu med problemet. 
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Vidare kan denna litteraturöversikt medföra en ökad förståelse för hur livet ser ut för en 

person som lever med en kronisk sjukdom. Det går inte att förstå hur det är att leva med en 

kronisk sjukdom om man är fullt frisk, men det går att visa personen en vilja att försöka 

förstå dennes upplevelse. Kanske kan denna litteraturöversikt medföra att vårdpersonal men 

även andra får en ökad förståelse av hur livsstilsförändringarna upplevs av personer med 

typ 2-diabetes samt stötta personen i svåra stunder.  
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continuous, inner 

struggle for women 

with type 2 diabetes: 

A qualitative study 

Intervju studie. Djup 

intervjuer och 

analyser gjordes 

genom att använda 

fenomenologiska 

idéer. Datainsamling 

genom intervjuer, 

materialet delades 

upp i liknande och 

meningsbärande 

enheter. Teman 

formades och 

placerades in i 

sammanhang. 

Resultatet visade fem 

teman: den tvetydiga 

känslan av andras 

engagemang, bli 

ett offer för 

pressande krav, 

upplever 

kunskapsbrist, 

upplever ett behov 

och hitta skäl som 

motiverar att inte 

förändras. Den 

oföränderliga 

meningen av en 

kontinuerlig inre 

kamp belyser 

erfarenhet av att göra 

livsstilsförändringar 

för kvinnor med typ 

2-diabetes. 

Hög 

Carolan, Holman & 

Ferrari (2014) 

Australien 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

erfarenheter och 

Experiences of 

diabetes self-

management: a focus 

group study among 

Utforskande 

kvalitativ design. 

Fokusgrupper vid 

intervju. Materialet 

spelades in, 

Deltagarna beskrev 

sina erfarenheter av 

att hantera sin 

diabetes som 

emotionellt, fysiskt 

Hög 
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oro bland personer 

med typ 2-diabetes, i 

huvudsak låg 

socioekonomisk 

miljö. 

Australians with type 

2 diabetes 
transkriberades och 

analyserades med 

hjälp av tematisk 

analyserande 

tillvägagångssätt. 

Utifrån detta 

skapades teman. 

och socialt 

utmanande. 

Dataanalys avslöjade 

fyra huvudteman: 

diabetes en tyst 

sjukdom, en 

personlig resa, 

arbetet med att 

hantera diabetes och 

tillgång till resurser 

och tjänster. 

Deltagarna betonade 

inverkan av diabetes 

på familjen, och 

vikten av att 

familjemedlemmar 

ger stöd och 

uppmuntran för att 

hjälpa vid egenvård. 
Haltiwanger (2012) 

USA 
Syftet med denna 

studie var att få 

insikt i den levda 

erfarenheten av äldre 

Mexikan-American 

och de psykosociala 

frågor som kan 

hindra eller 

underlätta 

nödvändiga 

livsstilsförändringar 

Experience of 

Mexican-American 

Elders with 

Diabetes: A 

Phenomenological 

Study 

Fenomenologisk 

studie. Fokusgrupper 

med 

semistrukturerad 

intervju som 

spelades in. 

Materialet 

transkriberades, 

kodades och 

utvärderades med 

deltagarna i studien. 

Fyra teman framkom 

vid diskussion det 

sociala obehaget 

kommer i vägen för 

att ta hand om oss 

själva, gemensamma 

drag som binder oss 

stödjer oss, vi inte 

har tydliga mål, och 

vi har förlorat 

Hög 
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vid diabetes 

egenvård. 
Efter detta 

utformades teman. 

kontrollen över våra 

liv. 

Janes, Titchener, 

Pere, Pere & Senior 

(2013)  

Nya Zeeland, USA 

Syftet var att få en 

bättre förståelse för 

hindren för 

blodsockerkontroll 

ur patientens 

perspektiv. 

Understanding 

barriers to glycaemic 

control from the 

patient’s perspective 

Tolknings-

fenomenologisk 

approach användes. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

ämnesnära fokus. 

Intervjuerna 

transkriberades, 

teman formades och 

organiserades. 

Deltagarnas 

berättelser 

bekräftade hinder 

som finns i olika 

sammanhang. 

Hinder kan även 

vara relaterade till 

negativa emotionella 

reaktioner till 

diabetes: rädsla för 

nya händelser, skuld 

över att få diabetes 

och inte kunna styra 

det och skam över att 

ha diabetes. Hinder 

också relaterad till 

ovetenskapliga 

föreställningar och 

personliga 

övertygelser. Det 

fanns ytterligare 

hinder i samband 

med dåliga klinik- 

och patientrelationer. 

Övergripande hade 

deltagare en dålig 

förståelse av 

diabetes. 

Hög 
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Kneck, Fagerberg, 

Eriksson & Lundman 

(2014) 

Sverige, 

Storbritannien 

Syftet med studien 

var att identifiera 

mönster i lärandet 

för de som lever med 

diabetes, från nyligen 

diagnostiserade och 

över en 3årsperiod. 

Living with 

diabetes—

Development of 

learning patterns 

over a 3-year period 

Longitudinell 

kvalitativ 

beskrivande design. 

Kvalitativ 

innehållsanalys, 

intervjuer vid flera 

tillfällen som 

spelades in. 

Transkriberades och 

meningsbärande 

enheter 

identifierades för att 

para ihop det som 

var liknande. 

Resulterade i 

kategorier och 

underkategorier. 

Fem huvudmönster i 

lärande 

identifierades. Två 

mönster präglades av 

att gradvis blir 

bekväm med 

diabetes, ett mönster 

blev diabetes gradvis 

svårare. För ett 

mönster gjorde 

diabetes endast en 

begränsad effekt på 

livet, ett annat 

mönster fanns en 

konstant hantering 

av hinder i samband 

med sjukdom. Olika 

mönster visade 

gemensamma och 

olika sätt att lära och 

använda olika 

inlärningsstrategier. 

Hög 

Li, Drury & Taylor 

(2013) 

Singapore, 

Australien 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva, genom 

kvalitativa metoder, 

erfarenheter och 

sätt att hantera typ 2-

diabetes bland äldre 

‘Diabetes is nothing’: 

The experience of 

older Singaporean 

women living 

and coping with type 

2 diabetes 

Kvalitativ approach. 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

analyserades med ett 

tematiskt 

analyserande 

tillvägagångssätt. 

Innehållet kodades, 

Tre teman 

identifierades i 

analysen: Att leva 

med diabetes, att 

hantera diabetes och 

vård av jaget i 

diabetes. 

Medelhög 
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singaporianska 

kinesiska kvinnor. 

teman och subteman 

bildades. 

Mathew, Gucciardi, 

De Melo & Barata 

(2012) 

Kanada 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

erfarenheter av 

diabetesbehandling, 

särskilda behov, 

utmaningar och 

hinder hos män och 

kvinnor. 

Self-management 

experiences among 

men 

and women with 

type 2 diabetes 

mellitus: a 

qualitative analysis 

Kvalitativ forsknings 

metod. Bred 

frågeställning för att 

rymma en induktiv, 

datadriven tematisk 

analys. Data kodades 

och användes för att 

forma teman. 

Analyser resulterade 

i fem teman: Identitet 

som en person som 

lever med diabetes, 

egenkontroll av 

blodsocker, 

svårigheter med 

kosten i olika 

sammanhang, 

utnyttjandet av 

resurser, och socialt 

stöd. Kvinnor 

beskriver deras 

diabetes lättare 

integrerad i deras 

vardagliga liv, 

medan män var mer 

tveksamma till att 

berätta för vänner 

och familj om deras 

diabetes. Resultatet 

visar även att män 

gav egenvården 

mindre 

uppmärksamhet i 

sociala sammanhang. 

Medelhög 

Rise, Pellerud, Rygg 

& Steinsbekk (2013) 

Syftet med denna 

studie var att 

Making and 

Maintaining Lifestyle 

Kvalitativ metod 

inspirerad av och 

Kunskap var 

nödvändigt för att 

Medelhög 
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Norge undersöka hur 

deltagarna gör för att 

upprätthålla 

livsstilsförändringar 

efter att ha deltagit i 

gruppbaserad typ-2 

diabetes 

självförvaltning 

utbildning. 

Changes after 

Participating in 

Group Based Type 2 

Diabetes Self-

Management 

Educations: A 

Qualitative Study 

baserad på en 

psykologisk 

fenomenologisk 

analys. Fördjupad 

semistrukturerad 

intervju, både i 

grupp och intervju. 

Författarna skapade 

en uppfattning om 

helheten, kodade till 

huvudteman och 

grupper inom teman 

användes som 

subteman. 

göra 

livsstilsförändringar 

efter utbildningen. 

Tre faktorer 

påverkade om 

livsstilsförändringar 

genomfördes: skaffa 

ny kunskap, ta 

ansvar, och ta emot 

bekräftelse på en 

redan hälsosam 

livsstil. Fyra faktorer 

motiverade individer 

att behålla ändringar: 

stöd från andra, 

upplever en effekt, 

rädsla för 

komplikationer, och 

bildandet av nya 

vanor. 

Shaw, Brown, Khan, 

Mau & Dillard (2013) 

USA 

Syftet med denna 

studie 

var att undersöka 

upplevda 

psykosociala behov 

och hinder 

till behandling av 

diabetes bland AN / 

AI vuxna med typ 

2-diabetes.  

Resources, 

Roadblocks and 

Turning Points: A 

Qualitative Study 

of American Indian/ 

Alaska Native Adults 

with Type 2 Diabetes 

 

Fokusgrupper och 

intervjuer. Data 

transkriberades, 

kodades och 

analyserades 

tematiskt. Bärande 

teman utformades. 

Centrala teman som 

framkommit är 

resurser, vägspärrar 

och vändpunkter. 

Resurser är faktorer 

med en upplevd 

positiv inverkan på 

behandling av 

diabetes, kunskap 

och utbildning om 

Medelhög 
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 diabetes, socialt stöd 

från andra personer 

med diabetes, 

andlighet, och self-

efficacy. Vägspärrar 

är faktorer med en 

upplevd negativ 

inverkan på 

förvaltningen av 

diabetes, 

självrapporterade 

brist på kunskap om 

kost och diet, sociala 

svårigheter som 

orsakas av diet, och 

medicinska tillstånd. 

Vändpunkter är 

upplevelser som 

beskrivs av 

deltagarna som 

vägspärrar som har 

omvandlats till 

resurser och 

underlättar 

egenvården av 

diabetes. 

Suparee, McGee, 

Khan & 

Pinyopasakul (2015) 

Att undersöka 

uppfattningar hos 

deltagarna i Thailand 

om typ 2-diabetes 

Life-long battle: 

Perceptions of Type 2 

diabetes in Thailand 

Grounded theory 

approach. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

Fem förklarande 

kategorier framkom: 

orsakar livslång 

stress och oro, hitta 

Hög 
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Storbritannien, 

Thailand 

och utnyttja 

resultaten för att 

formulera en modell 

i patientutbildning. 

fokusgrupper. 

Teman uppkom 

genom analys. 

sina egna vägar, efter 

ett tag, kan 

fortfarande inte och 

vill ha ett normalt liv. 

Wilkinson,  

Randhawa  & Singh 

(2014) 

Storbritannien 

En utforskning av 

diabetesdiagnos från 

patientperspektivet 

är viktigt för att 

förstå skillnader i 

tillgång och utveckla 

vård av god kvalitet i 

diabetesvården. 

What’s the worry 

with diabetes? 

Learning from the 

experiences of White 

European and South 

Asian people with a 

new diagnosis of 

diabetes 

Utforskande studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

spelades in, 

transkriberades och 

materialet 

analyserades. Teman 

plockades ut och 

subteman formades. 

Människor uttryckte 

en rad känslor vid 

diagnos. Även om 

många deltagare 

kände till diabetes 

genom familj och 

vänner var de 

förvånade och 

upprörda över att få 

diagnosen. Ett litet 

antal rapporterade 

att de inte oroade sig 

för sin diabetes 

diagnos, andra 

betonade olika 

uppfattningar som 

finns om hur 

allvarlig diabetes är i 

relation till en 

diagnos av cancer. 

Medelhög 
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