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Sammanfattning
 
 
Bakgrund: Diabetes är en sjukdom som ständigt ökar världen över och ses 
numera som en folksjukdom i Sverige. Orsaken till sjukdomen relateras ofta till 
livsstil, vilket ställer krav på att den drabbade personen gör livsstilsförändringar.  
 
Syfte: Att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes typ II.  
 
Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats har gjorts, där 12 artiklar av 
kvalitativ design har granskats kritiskt, analyserats och sammanställts.  
 
Resultat: Personernas upplevelser presenteras i tre kategorier med tillhörande 
subkategorier. Rädsla, skam och frustration var några av många ogynnsamma 
känslor som visade sig uppstå vid en diabetesdiagnos. Stöd från omgivningen gav 
kraft och motivation till egenvårdsskötsel, vilket i sin tur var en förutsättning för 
att uppnå kontroll och därmed hälsa.  
 
Slutsatser: En diabetesdiagnos skapar en livsomställning som både är 
känslomässigt och praktiskt svår att hantera. 
 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ II, egenvård, information, livsstilsförändring, 
stöd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

 
Background: Diabetes is a disease that is steadily increasing around the world 
and in Sweden it is seen as a national disease. The underlying cause of the disease 
is often related to lifestyle, this requires that the affected person necessarily need 
to make lifestyle changes.  
 
Aim: The aim of this literature review is to describe the adult people's experiences 
of living with type II diabetes.  
 
Method: A literature review has been made and 12 articles of qualitative inductive 
design was reviewed critically, analyzed and compiled.  
 
Result: The persons’ experiences are presented in three categories with 
associated subcategories. Fear, shame and frustration were some of the many 
unfavorable feelings that proved to occur at a diabetes diagnosis. Support from the 
environment gave power and motivation to self-care management, which in turn 
was a prerequisite for achieving control and thereby health.  
 
Conclusions: A diagnosis of diabetes create a life adjustment that is both 
emotionally and practically difficult to handle. 
 
Keywords: Information, lifestyle changes, self-care, support, type II diabetes 
mellitus. 
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Inledning 
 
 
Diabetes mellitus typ II är en kronisk sjukdom som drastiskt ökar världen över. 
Enligt World Health Organization (2015) är de flesta som insjuknar i diabetes typ 
II vuxna och äldre. Totalt beräknas 150 miljoner människor vara drabbade världen 
över och detta antal kan komma att fördubblas till år 2025. Orsaken är en alltmer 
stillasittande livsstil, övervikt och ohälsosam kost. Diabetes typ II kan leda till en 
rad olika följdsjukdomar på grund av ett ständigt högt blodsocker (Gordon, Walker 
& Carrick-Sen, 2013; Mosand & Stubberud, 2011; World health organization 
[WHO], 2015).  
 
Då personer med kronisk sjukdom ofta upplever ensamhet och lider av depression 
(Kvaal, Halding & Kvigne, 2013; Dury, 2014) är det viktigt att som sjuksköterska 
ha kunskap om hur personer med diabetes typ II upplever sin sjukdom. Denna 
kunskap skulle kunna främja hälsa och välbefinnande hos den vårdsökande 
personen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakgrund 

 
Diabetes typ II 
 
Diabetes är en vanlig sjukdom som beror på att insulinproduktionen har minskat 
eller att effektiviteten hos målvävnaden har försämrats. Diabetes kännetecknas av 
höga blodsockernivåer, en förändrad ämnesomsättning samt följdsjukdomar av 
dåligt reglerat sockervärde (Gordon, Walker, & Carrick-Sen, 2013). Typ II-
diabetes är resultatet av att insulinkänsligheten vid målvävnaden är försämrad 
(WHO, 2015). Detta kan i sin tur leda till komplikationer, till exempel 
hjärtsjukdomar, stroke, amputationer, njursvikt och blindhet (Gordon et al., 
2013). 
 
Diabetes typ II står för 90 procent av alla världens diabetesfall. Enligt WHO (2015) 
är de flesta som insjuknar i diabetes typ II vuxna och äldre, men det förekommer 
allt oftare hos ungdomar. I världen är det idag ca 150 miljoner människor som 
lever med diabetes och detta antal kan komma att fördubblas till år 2025 (WHO, 
2015). I Sverige är drygt 376 000 människor registrerade i diabetesregistret och 
andelen diabetes typ II-fall är 66,9 procent (Nationella Diabetesregistret, 2015). 
 
Övervikt, ohälsosam kost, fysisk inaktivitet, etnicitet och ålder har visat sig vara 
bidragande faktorer för att utveckla diabetes typ II (Fischetti, 2015). Enligt WHO 
(2015) beror den pågående ökningen på osunda kostvanor, övervikt och en 
stillasittande livsstil. Costanzo et al. (2015) har studerat hur kroppsvikt hänger 
ihop med prognosen hos personer med diabetes typ II utan känd hjärt- och 
kärlsjukdom. Studien visar att personer med ett BMI över 25 har högre 
benägenhet att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar såsom till exempel hjärtsvikt 
(Costanzo et al., 2015). 
 
En kinesisk studie visar att ett högt dagligt intag av kolhydrater och fysisk 
inaktivitet ökar risken för diabetes typ II hos både kvinnor och män (Pan, 2015). 
Rökning, hög alkoholkonsumtion och en högre inkomst visar sig öka risken för 
diabetes typ II hos män, medan fetma ökar risken för att kvinnor ska drabbas. De 
olika resultaten beror enligt artikeln på sociokulturella faktorer. I Kina råder hög 
avhållsamhet från alkohol och rökning hos kvinnor, vilket betyder att det är 
svårstuderade riskfaktorer bland dem (Pan, 2015). Svår diabetes kan leda till 
skador på de små blodkärlen i näthinnan och orsaka blindhet (WHO, 2015). 
Hjärtsjukdom och njursvikt är de vanligaste komplikationerna vid diabetes typ II. 
Riskfaktorer för hjärtsjukdom vid diabetes är rökning, höga blodfetter, högt 
blodtryck och fetma (WHO, 2015). 
 
Beroende på vilken typ av diabetes som har diagnostiserats skiljer sig 
behandlingarna åt. Diabetes typ 1 är delvis en ärftlig sjukdom som oftast utvecklas 
under barndomen eller i tonåren och varar livet ut (Roper et al., 2009). Behandling 
för denna typ av diabetes är insulin eftersom att insulinproduktionen har upphört 
helt (Roper et al., 2009). Med motion, koständring och regelbundna kontroller kan 
dosen insulin påverkas. Diabetes typ II är som ovannämnt en sjukdom som kan 
utvecklas utefter livsstil, såsom dåliga kostvanor och motionsbrist (Pan, 2015). Det 
har även visat sig att diabetes typ II är delvis ärftlig, att risken ökar om någon i 
familjen är drabbad (Collins, Ryan, & Truby, 2014). Behandlingen för diabetes typ 



II skiljer sig åt från typ 1, vid typ II kan det oftast räcka med tabletter till en början. 
Motion, kost, medicinering och regelbundna kontroller kan leda till att inte behöva 
injicera insulin utan hålla sig till tabletter. Det har även visat sig att en person som 
är överviktig och får diabetes typ II kan bli av med sjukdomen när de går ner i vikt, 
samt ändrar sina kostvanor (Blair, 2016).  
 
 

Att leva med kronisk sjukdom 
 
En norsk studie av Kvaal et al. (2013) visar att upp till 75 procent av de som har 
drabbats av kronisk sjukdom känner sig ensamma. De drabbade känner också sorg 
och rastlöshet i stor utsträckning. En annan studie (Asti, Kara, Ipek & Erci, 2006) 
visar dock motsatsen, att majoriteten av de drabbade inte alls känner av denna 
ensamhet eller har en känsla av att vara mindre värdefull. En anledning till att 
färre personer känner ensamhet beror enligt artikeln på stöd från familj och 
vänner (Asti et al., 2005). 
 
Då äldre personer kan känna ensamhet även utan ett sjukdomstillstånd blir risken 
större att drabbas av depression vid en kronisk sjukdom. Att motverka 
ensamheten bidrar därför till minskad risk för depression hos personer med eller 
utan kronisk sjukdom (Dury, 2014). En studie av Di Benedetto et al. (2014) gjord 
i Australien visar ett samband mellan kronisk sjukdom och depression, där 
symptom för depression utöver personens kroniska sjukdom ger en mörkare 
prognos. Studien visar också hur viktiga den drabbades copingstrategier är, då 
större mängd strategier leder till en ökad nivå av mental hälsa (Di Benedetto et al., 
2014). Depression är ofta ett förekommande problem men långt ifrån det enda. Ett 
annat problem är risken för undernäring i samband med kronisk sjukdom, då kön 
och civilstånd är faktorer som påverkar risken för undernäring. Ensamstående 
personer har sämre näringsintag än de som bor med en partner och kvinnor har 
ett sämre näringsintag än män (Odencrants, Bjuström, Wiklund & Blomberg, 
2013). Det är viktigt att se till den vårdsökande personens behov utifrån dennes 
kroniska sjukdom, men även att tänka på vad åldrandet i sig innebär (Hewitt-
Taylor, 2013; Dury, 2014). 

 
 
Sjuksköterskans roll 
 
Sjuksköterskans fyra ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa och att lindra lidande (Swenurse, 2014). Om personen inte har 
förmåga att uppnå viktiga personliga mål kan det leda till ohälsa (Swenurse, 
2008). Hälsa beskrivs som sundhet, friskhet och välbefinnande som är relaterat 
till kropp, själ och ande i en helhet och sjukdom och behandling i sig kan många 
gånger orsaka lidande (Eriksson, 2015). Personer med samma diagnos kan dock 
uppleva sin sjukdom på olika sätt; Vissa kan uppleva en bevarad hälsa, trots svår 
sjukdom (Antonovsky, 2005). 
 
När den vårdsökande personen står i centrum och är aktiv i planering och 
genomförande av vård och behandling främjas ansvar och medbestämmande, 
vilket leder till bevarad autonomi (Edvardsson, 2010).  Detta ställer krav på att 
sjuksköterskan arbetar hälsofrämjande, vilket beskrivs som ”processer för att 



möjliggöra för människor att förbättra och öka kontrollen över sin hälsa” 
(Swenurse, 2008). Ett ömsesidigt och jämlikt samarbete mellan den vårdsökande 
personen och sjuksköterskan, samt mellan andra professioner har visat sig ha en 
positiv påverkan på den subjektivt upplevda hälsan hos vårdtagaren (Swenurse, 
2008). Som sjukvårdspersonal är det viktigt att informationen är individuellt 
anpassad för att minska risken för komplikationer (Swenurse, 2014). 
 
 

Egenvård 
 
Egenvård är när sjukvårdspersonal med legitimation inom hälso- och sjukvården 
bedömer att den vårdsökande personen är kapabel till att själv utföra hälso- och 
sjukvårdsåtgärder (Socialstyrelsen, 2013). Den vårdsökande personen måste ha 
kunskap om sin situation för att kunna vara delaktig och på så sätt påverka sitt 
välbefinnande. Du och Yuan (2010) definierar egenvård som att hantera symptom, 
behandling, fysiska och psykologiska konsekvenser, samt livsstilsförändringar 
som ingår i att leva med en kronisk sjukdom. Som vårdpersonal är det viktigt att 
kunna motivera samt stödja personen till egenvård för ett ökat välbefinnande 
(McCarley, 2009; Socialstyrelsen, 2013).  
 
Syftet med egenvård är att undvika sena komplikationer som kan uppstå vid dåligt 
reglerat blodsocker (Mosand & Stubberud, 2011). Den vårdsökande personen 
ansvarar själv för vilka förändringar han/hon vill göra i sitt liv. De val som 
personen tar skall accepteras samt respekteras (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], 
1982:763). Vid minskad insulinproduktion kan fysisk aktivitet, god fotvård, bra 
kostvanor och regelbundna glukoskontroller och stöd samt vägledning hjälpa den 
vårdsökande personen till att få kontroll över sin diabetes (Evert & Riddell, 2015). 
 
Kosten är något som många diabetiker har problem med i början. Det kan vara 
svårt att skilja på vad som är bra och vad som är dåligt att få i sig (Muchiri, Gericke, 
& Rheeder, 2012). Vägledning genom hälso- och sjukvården har visat sig ha en 
positiv effekt på egenvård, både kortsiktigt och långsiktigt (McGloin, Timmins, 
Coates & Boore, 2015). Faktorer som har visat sig ha negativ påverkan på egenvård 
är dålig ekonomi och bristande socialt stöd både från vänner och familj 
(Henderson, Wilson, Roberts, Munt & Crotty, 2014). 
 
Dorothea Orem konstruerade år 1971 en modell för egenvård som bygger på tre 
teorier (Orem, 2001). Den första teorin handlar om egenvård, det vill säga 
aktiviteter som en vårdsökande person fortfarande klarar av helt själv för att 
upprätthålla hälsa. Den andra teorin i Orems egenvårdsmodell handlar om 
egenvårdsbrist, när personens kapacitet att hantera sin egenvård är låg. Den tredje 
och sista teorin handlar om omvårdnadssystem, som innefattar olika 
omvårdnadssituationer som kan uppstå i samband med omvårdnadsbehovet då 
någon annan har förmågan till att hjälpa (Orem, 2001). Orems egenvårdsteori 
erbjuder den vårdsökande personen möjlighet att ta ett eget ansvar och utföra 
åtgärder oberoende av sjukvårdspersonalen. Enligt teorin har människan en 
naturlig förmåga till egenvård. Sjuksköterskan ska även identifiera den 
vårdsökande personens egna resurser samt ge vårdtagaren möjlighet till eget 
ansvar för egenvård (O’Shaughnessy, 2014). Egenvård är alltså en viktig 
förutsättning då en person drabbas av en kronisk sjukdom.  



Syfte 
 
Att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes typ II. 

 
 
Metod 
 
Design 
 
En litteraturöversikt har gjorts. Syftet med en litteraturöversikt är att antingen 
skapa en översikt över ett visst kunskapsområde genom att sammanställa 
vetenskapliga artiklar, eller att skapa översikt inför ett framtida empiriskt arbete 
(Friberg, 2006). Syftet med denna litteraturöversikt är att skapa en översikt över 
ett befintligt kunskapsområde. Artiklarna som används är av kvalitativ karaktär. 
En kvalitativ studie ger en ökad förståelse för människors subjektiva upplevelser 
och erfarenheter. I en kvalitativ studie är språket utgångspunkten och människan 
är fokus (Friberg, 2006). 
 
Litteraturöversikten är induktiv. En induktiv litteraturöversikt kännetecknas av 
att författarna samlar information som skall besvara problemområdet som de har 
valt (Forsberg & Wengström, 2013). Då vårdsökande personers upplevelser har 
studerats är en induktiv metod mer effektiv, eftersom att logiska slutsatser inte 
kan dras på samma sätt som vid en deduktiv metod (Priebe & Landström, 2012).  

 
 
Urval och datainsamling 
 
Data har samlats in via sökning i databaserna CINAHL och MEDLINE/PubMed 
samt sökbasen PRIMO. CINAHL är en bas som täcker omvårdnad, sjukgymnastik 
och arbetsterapi och innehåller material från år 1982 och framåt. Basen består av 
vetenskapliga tidskriftsartiklar, monografier, doktorsavhandlingar och 
konferensabstrakt (Forsberg & Wengström, 2013). MEDLINE/PubMed är en bred 
databas som täcker forskning inom medicin, omvårdnad och odontologi. 
Databasen består av huvudsakligen vetenskapliga tidskriftsartiklar från år 1966 
och framåt (Forsberg & Wengström, 2013).  
Inklusionskriterier för litteraturöversikten är att artiklarna är vetenskapligt 
granskade, etiskt godkända samt att abstrakt finns tillgängligt. Andra 
inklusionskriterier är att de intervjuade personerna i studierna är äldre än 40 år, 
att artiklarna är skrivna på engelska, samt publicerade från och med år 2005. 
Artiklar som inte uppfyller dessa inklusionskriterier har exkluderats.  
 
Sökningen av kvalitativa artiklar genomfördes med hjälp av följande sökord: 
Diabetes mellitus type 2, diabetes type 2, diabetes 2, t2dm, experience*, 
qualitative, perception*, living with, communication, older people, older 
patient*.  
 
Boolesk söklogik användes. Söklogiken används för att bestämma hur sökorden 
ska hänga samman (Östlund, 2012). Komponenterna ”AND” och ”OR” användes 
vid sökningen. ”AND” kopplar ihop två sökord, ”OR” får fram artiklar 



innehållande antingen det ena eller det andra sökordet. Trunkering, ”*”, användes 
för att sökord med olika ändelser skulle kunna inkluderas, till exempel vid en 
sökning med nurs* omfattades både nurse, nursing och nurses (Östlund, 2012).  
 
Sökningarna gav många träffar. Redan vid sökningen kryssades rutorna ”Peer-
reviewed”, ”English language”, ”Abstract available” för. Även publiceringsår 
(2005-2016) bestämdes direkt vid sökningen. Detta förenklade processen att hitta 
relevanta, användbara artiklar. Abstrakt lästes hos artiklar vars rubriker ansågs 
passa syftet. De abstrakt som svarade på syftet (bilaga 1), granskades kritiskt med 
hjälp av Hälsohögskolans granskningsprotokoll (bilaga 2). 
Granskningsprotokollet är uppdelat i två delar, där den första delen innehåller fyra 
frågor som alla måste besvaras med ”ja” för att artikeln inte ska kunna exkluderas. 
I del två av protokollet besvaras ytterligare åtta frågor med ”ja” eller ”nej”. Ju fler 
”ja” artikeln får desto högre kvalitet är det på den. Det beskrivs i artikelmatrisen 
vilken delfråga som saknades på de artiklar som inte fick alla åtta ”ja” på del två 
(bilaga 3). 
 
Sammanlagt användes 12 vetenskapliga artiklar av kvalitativ design för att utforma 
resultatet.  Tre artiklar var gjorda i Sverige, två i Australien, tre i USA, en i 
Tyskland, en i Singapore och två stycken var ifrån Storbritannien. 
 
 

Dataanalys 
 
Fribergs femstegsmodell användes för att utforma resultatet (Friberg, 2006). 
Artiklarna lästes individuellt igenom flera gånger för att få en känsla av vad de 
handlade om med fokus på studiernas resultat. Viktiga upplevelser i resultatet 
identifierades, markerades med överstrykningspenna och klipptes ut. En 
sammanställning av varje studies resultat gjordes därefter utifrån teman och 
subteman. Sammanställningen som utförs underlättar det som ska analyseras 
(Friberg, 2006). Likheter och skillnader identifierades och jämfördes hos de olika 
artiklarna och utifrån detta skapades nya teman/kategorier och 
subteman/subkategorier. Genom att relatera dessa studiers resultat till varandra 
formades slutligen åtta underkategorier och tre kategorier.  
 
Det var viktigt att vara vaksam över hur resultatet var presenterat i varje artikel för 
att inte andra delar av artikeln skulle involveras (Friberg, 2006).  
 
 

Forskningsetiska överväganden 
 
För att samla in data från kvalitativa studier används exempelvis intervjuer, 
observationer, textanalyser och berättelser (Henricson & Billhult, 2012). 
Insamlingen leder till en intim relation med människan som exempelvis intervjuas 
och därför är forskningsetik mycket viktigt. Forskningsetik syftar till att belysa hur 
forskaren ska förhålla sig till det som studeras utifrån normer och värderingar 
(Helgesson, 2015). Därför har endast etiskt godkända kvalitativa artiklar använts 
i resultatet. Ett viktigt dokument som berör etikaspekter är 
helsingforsdeklarationen. I den står det bland annat att forskaren bör vara 
kompetent inom sitt forskningsområde och att forskningen ska vara av betydelse 



och generera kunskap som är viktig (World Medical Association [WMA], 2013). 
Genom att ha gemensamma diskussioner om förförståelsen kring ämnet 
synliggjordes detta faktum, vilket i sin tur kunde minska risken för dess påverkan 
på resultatet (Wallengren & Henricson, 2012). 
 
 

Resultat 
 
Resultatet presenteras i kategorier och underkategorier som skapades utifrån 
vuxnas personers upplevelse av att leva med diabetes typ II (Tabell 1). 

 
Tabell 1. 
 

Kategorier Subkategorier 

Ogynnsamhet som genomsyrar 
vardagen 

• Att känna rädsla och nedstämdhet 
• Att känna skam 
• Att känna kontrollförlust 

Stöd underlättar och ger styrka 
i vardagen 

• Att känna att information och kunskap ger 
kompetens och trygghet 
• Att känna att omgivningen ger stöd 

Finna balans i vardagen 
• Att känna kontroll i sin egenvård 
• Att känna acceptans 
• Att känna framtidshopp och tro 

 
Ogynnsamhet som genomsyrar vardagen 
 
Resultatet visar att diabetes typ 2 orsakade en rad olika känslor som påverkar 
personen negativt, vilket i sin tur resulterar i att hantering av sjukdomen 
försvåras. Rädsla, nedstämdhet och skam och var de känslor som framkom 
tydligt. En känsla av att förlora kontrollen visade sig också vara vanligt 
förekommande. 
 



 
Att känna rädsla och nedstämdhet 
 
Resultatet visade att det fanns en rädsla för att drabbas av andra sjukdomar till 
följd av diabetes, såsom stroke och hjärtinfarkt. Det fanns också en oro för problem 
med njurar, lever och syn (Carolan, Holman, & Ferrari, 2015; Popoola, 2005). 
Ökade krav från myndigheter gällande exempelvis körkortsförnyelse var tredje år 
skapade förtvivlan (Edwall, Danielson, & Öhrn, 2010). Dyra kostnader i samband 
med behandling och sjukhusbesök ledde till att familjeekonomin blev påverkad, 
vilket ledde till nedstämdhet hos flera personer (Popoola, 2005; Li, Drury, & 
Taylor, 2013). Det fanns också en oro för att vara en börda för familjen, samt en 
oro över att familjen också skulle drabbas av sjukdomen. Denna oro skapade ett 
behov av att ständigt kontrollera familjemedlemmars blodsocker och kost 
(Carolan et al., 2015; Phillips, 2007). 
 
Diabetes visade sig också vara förknippat med rädsla i flera sociala sammanhang. 
En person beskrev sin rädsla att förlora jobbet, då diabetes i dennes kultur ses som 
en förbannelse. Samma person talade om att han, på grund av diagnosen, skulle 
ses som mindre maskulin av sina vänner (Haltiwanger, 2012). Diabetes var också 
förknippat med en rädsla för att bli dömd, dels på grund av sina matvanor i 
offentliga sammanhang, men också på grund av brist på synliga förbättringar i sin 
sjukdom (Buchmann, Wermeling, Lucius-Hoene, & Himmel, 2016). 
Återhållsamhet från god mat och konstanta hungerkänslor påverkade personers 
känsla av välbefinnande (Buchmann et al., 2016; Carolan et al., 2015). Personerna 
med diabetes berättade att somliga vänner verkade anta att diabetes smittar och 
därför, på grund av denna bristande kunskap, tog de avstånd från dem, vilket 
gjorde dem ledsna (Li et al., 2013). Information om sin diagnos vid 
sjukdomsdebuten kändes ofta för överväldigande för att kunna hantera och bidrog 
därför till stor ängslan (Carolan et al., 2015). Det faktum att ha diabetes, i 
kombination med rädsla för nålar och stick gav flera personer en känsla av sorg 
(Popoola, 2005; Li et al., 2013). 
 
Det beskrevs att en del diabetiker inte ville belasta sina barn och bad dem därför 
inte om hjälp (Lucas, 2013). En av deltagarna levde efter traditionen att man ska 
ta hand om sina föräldrar och oroade sig över att de egna barnen inte skulle följa 
det. En annan person fokuserade mer på sina barnbarn än sig själv och sin 
sjukdom, då barnbarnens hälsa kom i första hand (Haltiwanger, 2012). Problem 
med synen var ofta en orsak till minskad social kontakt. Män hade ett mindre 
behov av socialt stöd än kvinnor och kände sig dessutom mer sällan ensamma 
(Lucas, 2013).  
 
 
Att känna skam 
 
Personer med diabetes upplevde ofta att de var kritiska till sig själva och sitt 
beteende. De ville inte framstå som ohälsosamma, men när det bjöds på desserter 
kunde det vara svårt att motstå (Haltiwanger, 2012).  
Personer med diabetes uttryckte ibland att de trodde att insulin skulle påverka det 
dagliga livet mer än tablettbehandling (Buchmann et al., 2016). De kände också 
skam och en känsla av misslyckande vid övergång till insulinbehandling och tyckte 
att insulin var en form av bestraffning (Edwall et al., 2010; Phillips, 2007). En 



startad insulinbehandling visade sig dock vara mindre traumatiskt än förväntat 
(Phillips, 2007). 
 
Ohälsosamma måltider var av personer med diabetes klassificerade som 
“förbjudna” och om de ändå har ätit det kände de ansvar att rättfärdiga sitt 
beteende (Buchmann et al., 2016). De kände sig skyldiga att förändra sina vanor 
och hoppades på att de skulle få motivation till det (Edwall et al., 2010). Att fuska 
med sin diet gav kvinnor enorma skuldkänslor som de försökte att förtränga och 
förneka (Ahlin & Billhult, 2012). Diabetes bidrog till en känsla av pinsamhet och 
socialt besvärande för de som hade accepterat sin diabetes som en del av sin 
personlighet (Haltiwanger, 2012). Att behöva några minuter extra innan utgång 
sågs som en sorts slöhet (Edwall et al., 2010). Personer med diabetes beskrev hur 
de trodde att sjukvårdspersonalen skulle döma dem för deras glukosvärde, att ett 
högt värde var ett resultat av något som de hade gjort eller inte hade gjort. Det 
framkom också att de kände sig äckliga när de åt onyttigheter (Phillips, 2007). 
 
 
Att känna kontrollförlust 

Personer med diabetessjukdom menade att livet och hela kroppen blev förändrad 
när de blev sjuka (Popoola, 2005). De ansåg inte att diabetes var en sjukdom och 
det var därför svårare att anpassa sig till den nya livsstilen (Smide, & Hörnsten, 
2009; Edwall et al., 2010). De tyckte också att det var svårt att acceptera en ny 
kosthållning i ett samhälle där det visas matlagningsprogram med olika kostråd 
och dieter. Således skapades en frustration över att programmen inte var mer 
anpassade för diabetiker (Carolan et al., 2015). Det fanns en frustration över att 
behöva äta annorlunda mat, dricka osötade drycker och äta mindre friterat (Li et 
al., 2013). I Smide och Hörnstens (2009) studie beskrevs en oförståelse över att ha 
fått diabetes, då sjukdomen sågs som en biverkning av sin livsstil (Smide, & 
Hörnsten, 2009). Ett råd till andra skulle, enligt personer med diabetes, vara att 
ta tillståndet seriöst, vilket de själva inte upplevde att de hade gjort (Edwall et al., 
2010). Förnekandet var många gånger relaterat till få symptom och sågs inte heller 
som en lika allvarlig åkomma som många andra sjukdomar (Edwall et al., 2010). 
Sjukdomsförnekelse förekom då man sedan tidigare inte hade drabbats av några 
andra sjukdomar (Smide, & Hörnsten, 2009). 
 
Personer med diabetes beskrev att de sökte efter anledningar att inte förändra sin 
livsstil, och undvek därför fysisk aktivitet, vilket ledde till en ständig inre kamp 
(Ahlin, & Billhult, 2012). En känsla av frustration och nedsatt ork att bry sig 
förekom, eftersom att de upplevde att det ändå var omöjligt att uppnå kontroll 
(Phillips, 2007). Styrkan och motivationen för att hantera sjukdomen avtog 
successiv i takt med att sjukdomen fortlöpte (Carolan et al., 2015). Ibland uppstod 
en chockartad upplevelse när personerna fick veta att de hade diabetes. Detta 
beskrevs som något som man inte kunde komma ifrån, utan måste leva med resten 
av livet (Phillips, 2007). Ilska rådde över att inte få veta tidigare att man kan 
komma att bli insulinberoende (Edwall et al., 2010). En känsla av orättvisa 
förekom, till exempel orättvisa att inte förlora vikt när alla andra gjorde det 
(Buchmann et al., 2016). Orättvisa över att vara ensam drabbad i familjen 
erfarades också (Carolan et al., 2015). Det beskrevs att behandling 
förknippades med sjukdom. De ansåg sig inte vara sjuka och kontrollerade därför 
bara sitt blodsocker om de kände sig dåliga (Smide, & Hörnsten, 2009). 



 

Känslor av frustration uppstod av att få goda recept samt när en smal dietist skulle 
tala om vad som fick ätas och inte (Carolan et al., 2015). En förekommande strategi 
var att överlämna ansvaret till Gud, då kontroller av blodsockret inte ansågs ha 
någon påverkan på sjukdomen (Li et al., 2013). Diabetes beskrevs som en knepig 
sjukdom, vilket också gjorde den svår att skilja från andra tillstånd, såsom 
stressrelaterade symptom (Smide, & Hörnsten, 2009). En frustration över att det 
ibland inte fungerade med recept, transport och beställning av insulin från 
apoteket framkom också (Carolan et al., 2015).  
 
 

Stöd underlättar och ger styrka i vardagen 
 
Resultatet visade att stöd från omgivning och sjukvård gav kraft och motivation 
till att leva ett normalt liv trots sin sjukdom. 
 
 
Att känna att information och kunskap ger kompetens och trygghet  
 
Personer med diabetes beskrev att de sparade broschyrer som de fick när de gick 
över till insulin, om de skulle behöva kolla upp något. De försökte också att hitta 
fakta i andra böcker eller från internet (Phillips, 2007). Diabetesmagasin med 
dagsfärsk information om medicin och mat anpassad till diabetiker var uppskattat 
(Carolan et al., 2015). Personer med diabetes beskrev att de kände att de hade lärt 
sig mycket om sin sjukdom sedan de startade sin insulinbehandling och menade 
att de är mer kompetenta än vissa i sjukvården (Phillips, 2007). Upplevelsen av att 
personalen inte informerade om att ju fler felsteg, desto mer behandling beskrevs 
(Edwall et al., 2010). Även det faktum att personalen borde lägga vikt på mer 
information och förebyggande insatser i samhället (Carolan et al., 2015). Personer 
med diabetes upplevde att det ofta var de själva som hade informerat familj och 
vänner om behandling vid hypoglykemi (Phillips, 2007). De beskrev också att de 
lyssnade in olika personers råd och skapade själv en anpassad livsstil utifrån dem 
därefter (Carolan et al., 2015). 
 
Gapet mellan kunskap och uppförande visade sig vara stort och en ökad kunskap 
beskrevs inte alltid som bara positiv. Den beskrevs också kunna leda till förnekelse 
och användas för att skapa ursäkter och undanflykter. Trots den nödvändiga 
informationen beskrevs livet fortfarande som en kamp och kunskap som en börda 
(Ahlin, & Billhult, 2012). 
 
 
Att känna att omgivningen ger stöd 
 
Familjen, prästen, kollegor, vänner och bibeln upplevdes vara ett stöd som gjorde 
vardagen lättare och stärkte dem i sin kamp att fortsätta leva trots sjukdom 
(Popoola, 2005; Li et al., 2013; Gorawara-Bhat et al., 2008). Kontakten med 
grannar sågs som ytlig men var ändå av stor vikt. Sjukdoms- och hälsofrågor 
upplevdes vara en orsak till minskad social kontakt. Grannar var ofta 
förstahandsvalet när personen behövde hjälp, i andra hand kontaktades 
distriktssköterskan och tredjehandsvalet var familjen. Det fanns en oro över att 



förlora sin kontakt med distriktssköterskan då detta, i vissa fall, var den enda 
sociala kontakten som de hade. Distriktssköterskans roll upplevdes inte bara vara 
viktig för diabetesbehandlingen, utan också en viktig del för den mentala hälsan 
hos personen med diabetes (Lucas, 2013). 
 
Stödjande grupper visade sig ha stor positiv påverkan på välbefinnandet och det 
beskrevs att medlemmarna i en stödgrupp gav stöd och stärkte självkänslan då 
make/maka inte gjorde det (Buchmann et al., 2016; Gorawara-Bhat et al., 2008). 
Det upplevdes som viktigt att hålla en låg profil och lyssna in andra personers 
upplevelser i stödgruppen för att inte framstå som självisk (Haltiwanger, 2012). 
Sjukvården uppfattades ofta som något som inte hjälpte, eftersom de bara gav 
tråkiga besked (Li et al., 2013). Att vara sjuk i diabetes krävde förberedelser och 
noggrannhet, något som vänner ofta inte förstod. Personer med samma sjukdom 
stärkte dock viljan och motivationen genom att visa att det går att leva ett gott liv 
trots sjukdom (Haltiwanger, 2012). Att jämföra sig själv med andra personer som 
har diabetes upplevdes öka medvetenheten och förståelsen för risken att få 
komplikationer. Detta skapade en känsla av egenmakt (Gorawara-Bhat et al., 
2008). Genom stöd från diabetesgruppen beskrev personerna att det var lättare 
att känna sig självsäker och att skapa mål, samt att berätta för andra om sin 
sjukdomshistoria (Haltiwanger, 2012). 
 
 

Finna balans i vardagen 
 
Resultatet visade att egna metoder utöver den behandling som diabetikerna erhöll 
från sjukvården hjälpte dem att få kontroll och acceptera sin situation. Kontroll 
och acceptans gav diabetikerna en känsla av att framtiden ser ljus ut trots sjukdom, 
vilket i sin tur ökade tron på sig själv. 
 

Att känna kontroll i sin egenvård 
 
Huskurer var ett vanligt hjälpmedel som personerna använde sig av utöver 
medicin (Popoola, 2005; Haltiwanger, 2012). Det beskrevs att träning, avkoppling 
och nutritionsterapi var effektiva terapier (Popoola, 2005). Ett strukturerat 
upplägg av diet, träning och viktkoll beskrevs som ett stort dilemma som 
sjukdomen medförde. Svårigheter i att frångå gamla vanor var ofta det som 
försvårade förändring (Li et al., 2013). De beskrev att genom att testa sig 
fram upplevde de att de förbättrade diabeteshanteringen (Buchmann et al., 2016; 
Haltiwanger, 2012; Ahlin, & Billhult, 2012). Trots vetskapen om sin sjukdom valde 
diabetikerna ofta att frångå rekommendationerna för att tillfredsställa sina egna 
behov (Smide, & Hörnsten, 2009; Gorawara-Bhat et al., 2008). De beskrev att det 
var bättre att själv sköta sin egenvård och få insikt och kontroll än att ta hjälp av 
familjemedlemmar (Carolan et al., 2015). 

Förberedelser och information om sjukdomsutveckling gjorde att personer med 
diabetes upplevde att de psykologiskt kunde förbereda sig på vad som skulle hända 
(Edwall et al., 2010). Att skjuta upp saker, men vara noga med att prioritera 
gruppmöten och kyrkan beskrevs som en känsla av kontroll och skapade 
motivation till att bli mer hälsosam. Sjukdomen stärkte motivationen till att få en 
mer hälsosam livsstil (Haltiwanger, 2012). Personer med en gudstro kunde ibland 



tro att Gud hade orsakat sjukdomen och att det var upp till personen själv att ta 
hand om sig (Haltiwanger, 2012). Konfrontationer från medlemmar i stödgruppen 
gällande exempelvis dålig diabetesskötsel beskrevs leda till medvetenhet om sin 
bristande diabetesskötsel. Personer med diabetes beskrev att de ville ha koll på sin 
sjukdom för att bromsa sjukdomsprocessen och sökte därför sjukvård ofta 
(Haltiwanger, 2012). De tog även sin diabetesdiagnos mer seriöst när de övergick 
till insulin (Phillips, 2007). 
 
 
Att känna acceptans 
 
Acceptans uttryckte sig på olika sätt och var väldigt individuellt utifrån vilka 
förutsättningar och resurser som personen hade (Smide, & Hörnsten, 2009; 
Haltiwanger, 2012; Phillips, 2007; Carolan et al., 2015). Stöd och kunskap från 
familj, vänner, grannar, sjukvården och släktingar beskrevs få fler att acceptera 
och hantera sin sjukdom (Haltiwanger, 2012; Smide, & Hörnsten, 2009; Edwall et 
al., 2010). En lättnadskänsla uppstod då de kände sig mer avslappande efter att de 
hade fått sin diagnos (Phillips, 2007; Smide, & Hörnsten, 2009; Edwall et al., 
2010). Att acceptera sin sjukdom beskrevs som en förutsättning för att kunna 
hantera sin situation (Edwall et al., 2010). Ibland kunde personer med diabetes 
uppleva att det inte var något märkvärdigt med att få diagnosen diabetes typ II, då 
båda föräldrarna hade det (Smide, & Hörnsten, 2009). En positiv inställning till 
sjukdomen ledde till acceptans. Att acceptera sin situation och att inte se sig själv 
som sjuk, beskrevs som viktigt (Li et al., 2013). Ibland sågs sjukdomen som en 
räddare, det vill säga om de inte hade fått diabetesdiagnosen hade de förmodligen 
aldrig gått ner i vikt och istället dött av en hjärtinfarkt (Edwall et al., 2010). 
Personer med diabetes beskrev att det var nödvändigt för välmåendet att inte sluta 
äta (Edwall et al., 2010; Gorawara-Bhat et al., 2008). De upplevde även att 
sjukdomen bidrog till möjlig egentid och att motionen övergick från att kännas 
som en bestraffning till att ses som en belöning (Buchmann et al., 2016). Stabila 
värden och positiva kommentarer från sjukvårdspersonal beskrevs bidra till 
stolthet och styrka (Buchmann et al., 2016). 
 
 
Att känna framtidshopp och tro 
 
Att be och ha religiösa tankar var för personer med diabetes ibland en coping-
strategi. Att be kunde vara ett sätt att hantera en ångestattack som uppstod på 
grund av diabetesdiagnosen. En positiv inställning till sjukdomen ledde till 
optimism. Samtidigt som personer talade om hur rädda de var för sin sjukdom var 
de fast beslutna att fortsätta kämpa tack vare viljan att leva (Popoola, 2005). Att 
titta tillbaka i sin sjukdomsresa stärkte personerna och fick dem att inse att de 
kände sin kropp och sin diabetes bättre än någon annan. De upplevde att om de 
gav upp blev de kontrollerade av sjukdomen (Edwall et al., 2010). Personer med 
diabetes beskrev att de kunde förutse sina egna behov och på detta sätt förbereda 
sig på det oväntade (Popoola, 2005). Personer med en gudstro kunde ibland anse 
att det var guds förtjänst att de levde och att gudstron gjorde det möjligt för dem 
att känna hopp (Popoola, 2005). Ibland kunde personer känna tacksamhet för att 
ha fått en diagnos. De upplevde sitt sjukdomsbesked som en möjlighet att komma 
igång att röra på sig och en chans för dem att tvingas förändra sin dåliga livsstil 
(Carolan et al., 2015; Edwall et al., 2010). 



 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Litteraturöversikten grundar sig i induktiv ansats. En induktiv ansats ger 
möjlighet att samla information för att besvara syftet. Litteratursökningen 
påbörjades och med hjälp av de inklusionskriterier som hade bestämts 
begränsades sökningen till den typ av artiklar som eftersöktes (Friberg, 2012). På 
så sätt ökade även trovärdigheten (Forsberg & Wengström, 2013). 
 
Sökorden som bestämdes utifrån syftet önskades ge relevanta artiklar som skulle 
kunna inkluderas i resultatet. Sökorden som användes för att ge bästa möjliga 
utdelning gav även träffar på icke-relevanta artiklar. Problemet löstes genom att 
använda synonymord från befintliga artikeltitlar. Vid sökning av artiklar användes 
databaserna CINAHL och MEDLINE/PubMed samt sökbasen PRIMO. Alla tre 
databaserna täcker områdena omvårdnad, medicin och rehabilitering (Henricson, 
2012). Fördelen med att sökningarna gjordes i tre olika databaser, där fokus ligger 
på omvårdnad, var att trovärdigheten ökade samt att det gav fler träffar på 
relevanta artiklar (Henricson, 2012). 
 
Utgångspunkten i arbetet var att skriva om äldre personers upplevelser av att leva 
med diabetes typ II. Därför är flera av sökningarna anpassade efter detta. Eftersom 
att diabetes är ett välbeforskat område var det inga svårigheter att hitta artiklar. 
Det var dock svårare att hitta material som var specificerat till personer över 65 år. 
Då det förekom brist på forskning med enbart deltagare som var 65 år och äldre 
var tanken att istället fokusera på 65 år som ett snittvärde på deltagarnas ålder. 
Åldersspannet visade sig vara för stort, då deltagarna kunde vara mellan 18 och 90 
år. Med vetskapen om detta bestämdes återigen att ändra på syftet. Syftet 
ändrades till vuxna personers upplevelse, vilket skulle inkludera personer över 18 
år. Trots det valdes 40 år som en minimiålder. Efter framtagning av artiklar visade 
sig dock den yngsta deltagaren vara 37 år och därför begränsades åldern till 37 år 
och uppåt.  
 
De 12 artiklarna som valdes ut och som representerar resultatet är av kvalitativ 
ansats. Med kvalitativ ansats menas studier som beskriver upplevelser, 
erfarenheter, förväntningar eller behov hos en person (Forsberg & Wengström, 
2013; Henricson, 2012). Artiklarna som valdes ut och som skulle omfatta 
resultatdelen granskades kritiskt med hjälp av hälsohögskolans 
granskningsprotokoll för kvalitativa artiklar (bilaga 2). Kvalitetsgranskningen 
genomfördes för att säkerställa att artiklarna var av god kvalitet för att sedan 
kunna inkluderas i resultatdelen (Forsberg & Wengström, 2013). Samtliga artiklar 
analyserades enskilt av alla tre gruppmedlemmar och därefter fördes en 
gemensam diskussion kring tolkningar av artiklarnas resultat för att öka 
trovärdigheten (Henricson, 2012). Att ingen utomstående person deltog vid 
dataanalys kan ha påverkat trovärdigheten negativt eftersom en utomstående 
person ser på ämnet utifrån ett annat perspektiv.    
 



Forsberg och Wengström (2013) lyfter vikten av etiska överväganden vid 
vetenskaplig forskning. De etiska aspekterna översågs för att inkludera studier 
som är etiskt godkända, för att säkerställa att deltagarna inte utnyttjades eller kom 
till skada av studien (Wallengren & Henricson, 2012; Östlundh, 2012). Etiska 
överväganden och tillstånd hittades i samtliga artiklar. Alla artiklar som publiceras 
i en vetenskaplig tidskrift är inte vetenskapliga och därför påbörjades en kritisk 
manuell artikelgranskning (bilaga 2). Artiklarnas resultat granskades med hjälp av 
Fribergs femstegsmodell (Friberg, 2012). De 12 artiklarna lästes igenom flera 
gånger och för att hitta likheter och skillnader. Sedan placerades urklipp från 
artiklarnas resultat i olika buntar med olika titlar. På så sätt blev arbetet 
överskådligt, vilket förenklade skapandet av kategorier och subkategorier.  
 
Deltagarna i artiklarna använde ofta slangord och ordspråk när de beskrev sina 
upplevelser av att leva med diabetes. Detta kan ha påverkat trovärdigheten i 
resultatet, då dessa uttryck kan ha tolkats på olika sätt av litteraturöversiktens 
författare. Fel översättning av ord kunde skapa fel uppfattning av vad deltagarna i 
artiklarna ville förmedla (Forsberg & Wengström, 2013). Det var en fördel att vara 
tre personer för att granska resultatet. Det minskade risken för att viktig 
information skulle missas. Tillförlitligheten ökade även då gruppmedlemmarna 
var enade om hur man hade uppfattat artiklarnas resultat (Friberg, 2012; Forsberg 
& Wengström, 2013; Henricson, 2012). Diskussioner fördes kring förförståelse. 
Gruppmedlemmarna hade kunskap om diabetes samt erfarenhet av att vårda 
personer med diabetes. Denna förförståelse kan ha påverkat tolkning av resultaten 
(Wallengren & Henricson, 2012), men genom att synliggöra förförståelsens 
betydelse och ha diskussioner inom gruppen minskades risken för denna 
påverkan, vilket ökade litteraturöversiktens pålitlighet (Wallengren & Henricson, 
2012). 
 
Bekräftelsebarhet uppnåddes genom att analysprocessen var välbeskriven och 
lättåtkomlig för läsaren (Wallengren & Henricson, 2012). Noggrannhet vid urval 
av artiklar var till fördel då endast vetenskapligt godkända samt etiskt granskade 
artiklar togs med och även detta ökade bekräftelsebarheten i litteraturöversikten 
(Wallengren & Henricson, 2012). 
 
Sjuksköterskor möter människor med olika kulturella bakgrunder. En bredare 
kunskap kring kulturers synsätt på hälsa och sjukdom ökar möjligheten till ett bra 
bemötande. De kulturella skillnader som framkom i artiklarna visar sig inte ha 
någon övervägande påverkan på överförbarheten (Henricson, 2012), eftersom att 
alla människor har vissa grundläggande behov när det gäller omvårdnad oavsett 
vart de kommer ifrån och vilken kultur de lever efter. Vidare är studiens resultat 
överförbart till de som lever med diabetes typ II i olika kulturer, de som nyligen 
fått diagnosen och de som lever med diagnosen. Eftersom att litteraturöversikten 
bland annat visar på förekommande känslor och reaktioner vid en diabetesdiagnos 
kan igenkänning uppstå som således bidrar till ökat välbefinnande (Forsythe & 
Forsythe, 2014; Haltiwanger, 2012). 
 
 
 
 
 
 



Resultatdiskussion 
 
Ett framträdande fynd i resultatet var att det ofta förekom rädslor i samband 
diabetesdiagnosen. Det fanns en rädsla för att vara en börda för familjen, en rädsla 
för att familjemedlemmarna också skulle drabbas av diabetes samt en rädsla för 
att själv få komplikationer till följd av sjukdomen. Dessa fynd kan kopplas till 
sjukdomslidande. Sjukdomslidande orsakas av sjukdom och ohälsa. Lidandet 
präglas av känslor av ensamhet och sårbarhet och orsakar känslor av skuld, skam, 
hopplöshet och osäkerhet (Dahlberg, 2002).  Vårdlidande har en nära koppling till 
otrygghet på grund av informationsbrist, kommunikationsproblem patient och 
personal sinsemellan samt bristande förståelse för vårdmiljön (Dahlberg, 2002). 
En studie av Öhlén (2004) beskriver hur personer med palliativ sjukdom ofta 
upplever brist på förståelse av vänner, samt håller lidande för sig själva, vilket 
bidrar till en känsla av att vara ensam och övergiven. Trots att personer med 
diabetes inte vårdas palliativt, framkom känslan av lidande även i 
litteraturöversiktens resultat. 
 
I resultatet betonades vikten av att vara informerad och det visade sig även finnas 
en vilja att vara uppdaterad i sin sjukdom. En känsla av att vara mer kunnig än 
sjukvårdspersonalen var också en förekommande upplevelse. Det beskrevs att 
sjukvårdspersonal sällan informerade om riskerna med att inte följa 
behandlingen. Swenurse (2014) framhåller vikten av individanpassad information 
för en minskad risk för komplikationer. Resultatet visade att kontroll uppnåddes 
när deltagarna var väl förberedda och informerade om sjukdomsutveckling. 
Nackdelarna med att vara väl informerad var att informationen ofta var 
överväldigande och sågs som en börda, alltså för omfattande för att kunna hantera. 
Den breda kunskapen ledde i de fallen till förnekelse och sågs som användbart för 
att skapa ursäkter och undanflykter. Tryggheten ökade genom att ha en 
välinformerad omgivning. 
 
Dahlberg (2002) understryker att vårdlidande skapas av maktlöshet, det vill säga 
en känsla av att känna sig beroende av sjukvårdarna, en upplevd utestängning från 
sitt eget vårdande. Detta skapar en känsla av vanmakt och förtvivlan, vilket 
förklarar varför sjuksköterskans personcentrerade, hälsofrämjande vård är så 
viktig. Ett centralt fynd i resultatet var en känsla av skam och frustration. Det var 
svårt att motstå onyttigheter, men samtidigt var viljan stark att inte framstå som 
ohälsosam. En känsla av frustration och nedsatt ork uppstod, då de upplevde att 
det var omöjligt att uppnå kontroll i sin sjukdom. Styrkan och motivationen avtog 
då ingen förbättring skedde. 
 
Förnekelse var ett vanligt problem som ofta var relaterat till att personen inte hade 
några synliga symptom. Förnekelsen gjorde det i sin tur svårt att anpassa sig till 
en ny livsstil. Att acceptera och inte ignorera sin situation beskrevs som 
nödvändigt för att kunna hantera sin sjukdom. Något som uppmärksammades i 
artiklarnas resultat var att personerna ofta ville råda andra till att ta sjukdomen på 
allvar. Det framkom även att de själva inte förstod allvaret i sin sjukdom förrän de 
övergick till insulinbehandling. Dahlberg (2002) beskriver hur personer upplever 
bestraffning av sjukvården om inte behandlingsrekommendationer följs. Det är 
något som även framkom i denna litteraturöversikt. Övergången från tablett- till 
insulinbehandling skapade en känsla av misslyckande och sågs som en 
bestraffning. Att bli dömda av vårdpersonal för sina uteblivna framsteg i sin 



sjukdom skapade oro och skuldkänslor som ofta förnekades och förträngdes. Det 
här förklarar varför ett ömsesidigt och jämlikt samarbete är en viktig förutsättning 
vid personcentrerad vård (Swenurse, 2008). 
 
Hälsa beskrivs som något mer än bara frånvaro av sjukdom. Det är relaterat till 
hela människan, kropp och själ i en enhet (Swenurse, 2008; Eriksson, 2015). Det 
betonades i resultatet att distriktssköterskan ofta var viktig även för den mentala 
hälsan, då det ibland var den enda kontakten som personerna hade. I relationen 
mellan distriktssköterskan och den vårdsökande personen, där den ena parten var 
beroende av den andra, stärktes känslan av utelämnande vid utebliven kontakt. 
Det här ställer krav på att sjuksköterskan individanpassar vården och visar respekt 
för integritet, autonomi och självbestämmande (Swenurse, 2008). Det är även 
viktigt att sjuksköterskan vid mötet har i åtanke att sjukdom och behandling 
många gånger orsakar lidande (Eriksson, 2015). I Orems egenvårdsteori beskrivs 
egenvårdskapacitet och vikten av att själv ha en förmåga att tillgodose sig sina 
behov av vård. Då personen upprätthåller och främjar sin integritet och utveckling, 
bevaras välbefinnandet (Orem, 2001). 
 
Resultatet visade att religion var en viktig aspekt i sjukdomsförloppet och att be 
var ett sätt att hantera sin situation. Att inte se sig själv som sjuk och att inte låta 
sjukdomen vinna sågs som en viktig del i sjukdomshanteringen, viljan att leva fick 
sjukdomen att kännas värd att kämpa emot. Lundberg och Thrakul (2013) 
beskriver religionens betydelse för kvinnor med diabetes som en förutsättning för 
att kontrollera sin sjukdom och orka kämpa i det dagliga livet. Även Najafi och 
Emami (2014) beskriver att en religiös tro har en positiv påverkan på kroniskt 
sjuka personers hanteringsförmåga. Gustin och Bergbom (2012) beskriver 
människans själsliv som en process där dennes inre och yttre upplevelser får en 
mening. Att tro på Gud kan därför skapa välbefinnande och hälsa.  
 
Stöd från familj och vänner bidrar till att färre personer med kronisk sjukdom 
känner ensamhet (Asti et al., 2006). Litteraturöversiktens resultat underströk att 
sociala kontakter som till exempel familj, grannar, kollegor och vänner var ett stöd 
som underlättade och gav deltagarna mental styrka, en förutsättning för 
hanterbarhet. Trots det framfördes en ovilja att besvära sina barn. Grannarna var 
ofta förstahandsvalet när ett problem uppstod. Relationen dem emellan sågs som 
ytlig, men kontakten var betydelsefull. I en studie av Elliott, Gale, Parsons och Kuh 
(2014) undersöks sambandet mellan psykiskt välbefinnande och 
grannsammanhållning. Fynden visar att sambandet var något starkare hos 
personer äldre än 65 år. Eftersom att många personer i denna litteraturöversikt 
var äldre än 65 år kan det förklara varför grannrelationen upplevdes vara av sådan 
stor betydelse. 
 
Det framkom i litteraturöversiktens resultat att dyra kostnader bidrog till sämre 
egenvård och oro för familjeekonomin. Dålig ekonomi är en faktor som bidrar till 
sämre egenvård och sämre välbefinnande (Henderson et al., 2014). Samtidigt har 
diabetikers viktigaste vårdmål visat sig vara att behålla sin självständighet och sina 
dagliga aktiviteter (Huang, Gorawara-Bhat, & Chin, 2005). Om personer inte har 
förmåga att uppnå viktiga personliga mål kan det leda till ohälsa (Swenurse, 
2008). Orems egenvårdsteori beskriver vikten av egenvårdsskötsel för att uppfylla 
de omvårdnadsbehov som finns hos en person med hälsoproblem. Det handlar 
bland annat om att acceptera var man befinner sig i sin sjukdom och att söka den 



vård man är i behov av (Orem, 2001). På grund av höga kostnader i samband med 
vård och behandling kunde personerna inte upprätthålla sin egenvård, vilket 
skapar en motsägelsefullhet mellan teori och verklighet. Sjukhuskostnader skilde 
sig mellan olika länders sjukvårdssystem, vilket kan ha varit en påverkande faktor 
för hur personer upplevde och hanterade sin sjukdom. Omvårdnad, information 
och stöd kan också skilja sig mellan olika kulturer och sjukvårdssystem och 
påverka upplevelsen och hanteringen negativt.  
 
Resultatet visade att stödgrupper påverkade välbefinnandet positivt och gav stöd 
när familjen inte gjorde det. Att lyssna på andra med samma sjukdom stärkte 
motivationen samt ökade medvetenheten för komplikationsrisker. Det ökade 
också självsäkerheten. Deltagarna upplevde många gånger att sjukvården inte 
visade empati i samma utsträckning som gruppmedlemmarna. Konfrontationer 
om misskötsel från personer i diabetes-stödgrupper hade en positiv påverkan som 
bidrog till ökad kontroll. En studie av Forsythe och Forsythe (2014) visar att så 
kallade “Talk for health”-grupper har en positiv påverkan på välmåendet. 
Personerna lär sig att förstå att deras känslor av tvivel, nedstämdhet och isolering 
även upplevs av andra. De upptäcker då att deras problem är vanliga, vilket bidrar 
till ett ökat välmående. 

 
 
Slutsatser 
 
Diabetes är en sjukdom som ständigt ökar och klassas numera som en 
folksjukdom. Sjukdomen orsakar bland annat oro, frustration och en försämrad 
självbild och kräver att den drabbade gör en hel del livsstilsförändringar. Dessa 
förändringar kan försvåra vardagen ur ett psykiskt, socialt och kulturellt 
perspektiv. Sjukdomshanteringen underlättas med hjälp av egenvård, tydlig 
information samt stöd från sjukvård och personer i den sjukes omgivning.  Därför 
ställs det höga krav på sjuksköterskan. Sjuksköterskan måste förstå vikten av 
tydlig information och egenvård för att kunna stötta den sjuke personen i sin 
sjukdom och därmed bidra till att främja personens välbefinnande och hälsa.   
 
 

Kliniska implikationer och fortsatt forskning 
 
Då diabetes orsakar en livsförändring som kan skapa livslidande, ställs höga krav 
på både omgivning och sjukvård. Sjuksköterskan bör vara mer tillmötesgående 
och anpassa diabetesbehandlingen utifrån individens behov, resurser och 
förmågor. Genom att undervisa anhöriga om diabetes, diabetesutveckling och 
vanliga reaktioner vid ett diabetesbesked, skulle förståelsen för den sjuke kunna 
öka. Det skulle i sin tur kunna leda till att skuldkänslor och ensamhet hos den sjuke 
minskas. Sjuksköterskan möter människor med olika kulturella bakgrunder. En 
bredare kunskap kring kulturers synsätt på hälsa och sjukdom ökar möjligheten 
till ett bra bemötande. Trots att området är välbeforskat saknas det studier som 
enbart belyser äldre personers, över 65 år gamla, upplevelser av att leva med 
diabetes typ II. 
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abstinence in patients 
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Syftet med studien var att ta 
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personer med typ 2 
diabetes har, även 
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medicin sett ur patientens 
perspektiv.  

Kvalitativ studie. n=12. 
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män och kvinnor från 35-
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Holman J., & 
Ferrari, M. 
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2015 

Experiences of diabetes 
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focus group study among 
Australians with type 2 
diabetes 

Journal of Clinical 
Nursing 

Syftet med studien var att 
undersöka erfarenheterna 
och oron personer upplever 
vid typ II diabetes i en 
övervägande låg 
socioekonomisk miljö. 

Kvalitativ studie. n=22. 
Åldern på deltagarna var 
>40 år. 

Sjukdomen medförde ett lidande 
som påverkade personer socialt 
fysiskt och emotionellt. 
Sjukdomen påverkade även 
personer i den sjukes omgivning 
exempelvis familjen. 

Del I: 4/4 
Del II: 7/8 
Ja: Artikelns resultat är relevant 
för syftet. I studien framkom ingen 
tydlig beskrivning av trovärdighet 
och tillförlitlighet.  



Edwall, L-L., 
Danielson, E., & 
Öhrn, I. 
Sverige 
2009 

The meaning of a 
consultation with the 
diabetes nurse specialist. 

Scandinavian Journal 
of Caring Science 

Syftet med studien var att 
klarlägga den huvudsakliga 
meningen med konsultation 
mellan sköterska och 
patient, för att få en djupare 
förståelse för patientens 
upplevelser. 

Kvalitativ studie. n=22. 
Ålder 43-78 år. 

Konsultation med 
diabetessjuksköterskan sågs som 
nödvädnig då man fått diabetes 
typ II eftersom att det 
underlättade 
sjukdomshanteringen.  

Del I: 4/4 
Del II: 8/8 
Ja: Artikelns resultat är relevant 
för syftet. 

Gorawara-Bhat, R., 
Huang, E. S., Chin, 
M. H. USA 
2008 

Communicating with older 
diabetes patients: Self-
management and social 
comparison. 

Patient Education and 
Counseling. 

Syftet med studien var att 
utforska sociala jämförelser 
och dess påverkan på 
deras egenvård. 

Kvalitativ studie. n=28. 
Ålder 66-87 år. 

Sociala jämförelser visade sig ha 
en framträdande roll i äldre 
patienters 
självhanteringsmetoder. Att 
jämföra sig själv med andra som 
har det värre skapade en känsla 
av att man sköter sin diabetes 
bra. 

Del I: 4/4 
Del II: 8/8 
Ja: Artikelns resultat är relevant 
för syftet. 

Haltiwanger, P. E. 
USA 
2012 

Experience of Mexican-
American Elders With 
Diabetes: A 
Phenomenological Study. 

Occupational Therapy 
In Health Care 

Syftet med studien var att få 
en insikt om äldre 
Mexikans-amerikanska 
upplevelse samt de 
psykosociala problem som 
kan hindra eller underlätta 
att göra nödvändiga 
livsstilsförändringar för att 
hålla sig till en egenvård av 
diabetes. 

Kvalitativ studie. n=24. 
Både män och kvinnor 
valdes ut och åldern 
varierade från 60-81 år 

Ett socialt obehag var det som 
framkom mest bland deltagarna. 
Genom gruppens stöd där 
deltagarna satt och diskuterade 
fick de även tips och råd för hur 
de kunde göra för att kontrollera 
sin diabetes. Med tiden blev det 
då lättare att handskas med sitt 
obehag. 

Del I: 4/4 
Del II: 7/8 
Ja: Artikelns resultat är relevant 
för syftet. I studien framkom ingen 
tydlig beskrivning av trovärdighet 
och tillförlitlighet då resultatet och 
diskussionen skrevs ihop.  

Hood, G., Huber, 
J., Gustaffson, U., 
Scambler, A., & 
Asimakopoulou. 
Storbritannien 
2009 

With age comes wisdom 
almost always too late’: 
older adults’ experiences 
of T2DM 

European Diabetes 
Nursing 

Syftet med studien var att 
markera och förstå 
erfarenheter av sjukdomen 
som äldre vuxna har som 
levt med typ II-diabetes i 
ungefär 20 år.  

Kvalitativ studie. n=28 
Ålder >60 år.   

Förnekelse och acceptans var det 
som framkom mest vid 
intervjuerna. De flesta 
bekämpade sjukdomen snarare 
än att låta den ta kontroll över 
deras liv. Information och 
förberedelser för hur sjukdomen 
skulle påverka deras liv sågs 
nödvändig. 

Del: I 4/4 
Del II: 8/8 
Ja: Artikelns resultat är relevant 
för syftet. 



Li, J., Druru, V., & 
Taylor, B.  
Singapore 
2013 

’Diabetes is nothing’: The 
experience of older 
Singaporean women 
living and coping with 
type 2 diabetes. 

Contemporary Nurse: A 
Journal For The 

Australian Nursing 
Profession 

Syftet med studien var att 
beskriva, äldre 
singaporianska kinesiska 
kvinnors upplevelser av att 
leva med diabetes typ 2 och 
olika sätt att hantera 
vardagen genom en 
kvalitativ metod. 

Kvalitativ studie med 
endast kvinnor som 
deltog. n=10. 
Ålder 60-69år  

Kvinnor med diagnosen diabetes 
mötte många hinder på vägen och 
som sjukvårdspersonal måste 
man ha en förståelse för olika hur 
copingstrategier funkar och jobba 
för att underlätta livsförändringen 
hos personer som drabbats av 
diabetes typ II. 

Del I: 4/4 
Del II: 8/8 
Ja: Artikelns resultat är relevant för 
syftet. 

Lucas, S. 
Australien  
2013 

The missing link: district 
nurses as social 
connection for older 
people with type 2 
diabetes mellitus. 

British Journal of 
Community Nursing 

Syftet med studien var att 
belysa äldres upplevelser av 
att leva med dmt2 r/t deras 
hälsa och sociala kontakter. 

Mixed-method approach. 
n=12. Ålder 65-85 år.  

Resultatet visade en stark relation 
mellan vårdtagare och 
distriktssköterskan. Viktig kontakt 
sett till det sociala då sköterskan 
ofta är den enda kontakten de har.  

Del I: 4/4 
Del II: 8/8 
Ja: Artikelns resultat är relevant för 
syftet. 

Phillips, A. 
Storbritannien 
2007 

Experiences of patients 
with type 2 diabetes 
starting insulin therapy. 

Nursing Standard 

Syftet med studien var att 
utforska patienters 
upplevelse med typ 2 
diabetes som började 
insulin behandling. 

Kvalitativ studie. n=8 
Ålder 49-72 år. 

De medverkande var dåligt insatta 
i hur diabetes kan behöva 
behandlas med insulin istället för 
tabletter. Det var oftast läkaren 
som ensam tog beslutet att ändra 
behandlingsmetod. Känsla av 
kontroll över sjukdomen framkom 
då man startat en 
insulinbehandling.  

Del I: 4/4 
Del II: 7/8 
Ja: Artikelns resultat är relevant för 
syftet. I studien framkom ingen 
tydlig beskrivning av trovärdighet 
och tillförlitlighet.  

Popoola, M. M. 
USA 
2005 

Living With Diabetes: The 
Holistic Experiences of 
Nigerians and African 
Americans  

Holistic Nursing 
Practice 

Syftet med studien var att 
förstå den holistiska och 
transkulturella erfarenheten 
av att leva med och bli 
gammal med diabetes. 

Kvalitativ studie. n=35. 
Ålder 60-82 år.   

Trots sin rädsla så gav deltagarna 
aldrig upp hoppet för att fortsätta 
leva. De använde sig av holistiska 
och kompletterande metoder för 
att bibehålla hopp och tro.  

Del I: 4/4 
Del II: 8/8 
Ja: Artikelns resultat är relevant för 
syftet. 
 

Smide, B., & 
Hörnsten, Å.  
Sverige 
2009 

People’s reasoning about 
diagnosis in type 2 
diabetes. 

Journal of Nursing and 
Healthcare of Chronic 

Illness. 

Syftet med studien var att 
vidare utforska upplevelser 
hos äldre personer av att 
diagnostiseras med 
diabetes. 

Kvalitativ studie. n=23. 
Ålder >60 år. 

Resultatet presenterades i tre 
kategorier: Diagnos i ett 
tidsperspektiv, känslomässiga 
reaktioner i samband med 
diagnosen samt kognitivt 
resonemang relaterat till 
diagnosen. 

Del I: 4/4 
Del II: 8/8 
Ja: Artikelns resultat är relevant för 
syftet.  


