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Sammanfattning 

Bakgrund: Den globala förekomsten av diabetes ökar och kommer vara den 

sjunde ledande dödsorsaken år 2030. Det finns olika typer av diabetes där diabetes 

typ 1 och diabetes typ 2 är diabetessjukdomens två huvudformer. Denna allvarliga 

sjukdom kan för många personer medföra en förändrad livsstil för att förebygga 

komplikationer och följdsjukdomar. Det handlar om att patienten bör upprätthålla 

en god egenvårdsförmåga. För att kunna ge patienten en god omvårdnad som 

innefattar att stärka patientens egenvårdsförmåga, är det av vikt att belysa dessa 

patienters upplevelse och erfarenhet. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att 

utifrån tidigare forskning beskriva patienters upplevelser och erfarenheter av att 

leva med diabetes typ 2 och livsstilsförändringar i samband med sjukdomen. 

Metod: En litteraturöversikt där 15 artiklar insamlades via databaserna Cinahl och 

PubMed. Resultat: Sex huvudkategorier med fem underkategorier framtogs, 

dessa var emotionella upplevelser, existentiella upplevelser, behov av individuellt 

anpassat stöd, behov av socialt stöd, behov av kunskap och information, att 

anpassa sig till en ny livsstil. Slutsats: Upplevelsen av att leva med diabetes typ 2 

skapar olika känslomässiga reaktioner, behov av stöd samt att kunskap och 

information är betydande för hur individen anpassar sig till en ny livsstil. 

Sjuksköterskan har en central roll genom att stötta dessa patienter och att stärka 

individens resurser samt egenvårdsförmåga som vilar på en humanistisk 

människosyn. 

 

Nyckelord: Diabetes typ 2, upplevelse, patient, livsstilsförändringar, 

litteraturöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Background: The global incidence of diabetes is increasing and will be the 

seventh leading cause of death in 2030. There are different types of diabetes where 

type 1 diabetes and type 2 diabetes are two main forms of diabetes. This serious 

disease can lead to a changing lifestyle for many people to prevent complications 

and other diseases. It is important that the patient maintain a good self-care ability. 

In order to give the patient a good care that includes strengthening the patient's 

self-care ability, it is important to highlight the experience of patients who are 

coping with this disease. Aim: The purpose of the literature review was to 

describe patient experience of living with type 2 diabetes and lifestyle changes in 

connection with the disease based on previous research. Method: A literature 

review of 15 collected through the databases Cinahl and PubMed. Result: Six 

main categories and five subcategories were developed, these were emotional 

experiences, existential experiences, the need for personalized support, the need 

for social support, the need for knowledge and information and adapting to a new 

lifestyle. Conclusion: The experience of living with diabetes type 2 creates 

different emotional responses, need for support, and that knowledge and 

information are important for how the individual is adapting to a new lifestyle. The 

nurse plays a central role in supporting these patients and strengthening the 

individual's resources and self-esteem based on a humanistic perception of 

humanity. 

 

 
Keywords: Diabetes type 2, experience, patient, lifestyle changes, literature 

review 
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Inledning 

Författarna till denna litteraturöversikt har under utbildningens gång stött på 

individer med diabetes typ 2 inom olika verksamhetsområden. I de olika områdena 

har upplevelsen varit utifrån författarnas perspektiv att diabetes hamnar i skuggan 

av andra sjukdomar. Det läggs inte lika mycket fokus på patientens upplevelse av 

diabetes typ 2, utan främst på att uppnå en god blodsockernivå. Detta är något som 

författarna har reflekterat över och detta ligger till grund för det valda ämnet.  

 

Bakgrund 

The World Health Organization, WHO, beskriver hur den globala förekomsten av 

diabetes ökat från 108 miljoner till 422 miljoner människor från år 1980 till år 

2014. Detta innebär en ökning på 3,8 % av den vuxna befolkningen. Denna ökning 

sker främst i medel- och låginkomstländer och kommer enligt WHO (2017) vara 

den sjunde ledande dödsorsaken år 2030.  

 

Diabetes Mellitus  

Enligt WHO (2017) finns det olika typer av diabetes där diabetes typ 1 och 

diabetes typ 2 är diabetessjukdomens två huvudformer. På grund av funktionell 

insulinbrist sker en kronisk hyperglykemi, vilket innebär höga halter av glukos i 

blodet, och är en gemensam nämnare för dessa två huvudformer. Dock är orsaken 

till insulinbristen olika. Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som kan vara 

både orsakad och ärftlig. Vid diabetes typ 1 är betaceller i bukspottkörteln kraftig 

reducerat, vilket leder till att insulinbrist uppkommer. Insulin är ett hormon som 

vid normala fall justerar glukosnivåerna i blodet. Insulinbristen skadar på sikt 

kroppens organ, främst blodkärl och nerver. Vid diabetes typ 2 har insulinresistens 

utvecklats i kroppens vävnader som är insulinberoende, bland annat musklerna. 

Naturliga åldersförändringar vid stigande ålder leder till att individens 

muskelmassa minskar och fettvävnaden ökar. Detta gör att fettinlagring ökar i 

cellerna hos muskelvävnaden och i levern. Den stigande åldern leder ofta till 

minskad fysisk aktivitet, vilket då även medför försämrat blodflöde till 

muskulaturen. Detta bidrar till att vävnadernas glukosupptag försämras och det 

utvecklas då insulinresistens. Detta kan även ske utan det naturliga åldrandet. 

Processen sker ofta successivt med åren innan diabetessjukdomen debuterar. Med 
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tiden leder även denna diabetes typ till reduktion av betaceller i bukspottkörteln. 

Vid de olika diabetesformerna kan komplikationer och ytterligare följdsjukdomar 

förekomma, såsom svårläkta sår, njursvikt, blindhet, hjärtinfarkt och stroke 

(WHO, 2017). 

 

Diabetes typ 2 

Diabetes typ 2 är den vanligaste diabetes typen och omfattar 90 % av individer 

med diabetes globalt. Diabetes typ 2 förekommer allt mer även i de lägre åldrarna 

hos befolkningen. Bidragande faktorer till denna diabetes typ är övervikt och 

fysisk inaktivitet (WHO, 2017). Andra bidragande faktorer till uppkomst av denna 

sjukdom är livsstilsfaktorer, vilket utöver övervikt och fysisk inaktivitet innebär 

individens kostvanor. Tidigare studie visar på att övervikt är ett problem som ökar 

globalt vilket leder till ökad förekomst av diabetes typ 2. Studien visar att individer 

som utvecklat diabetes typ 2 även löper högre risk för ångest och depression 

(Svenningsson, Björklund, Marklund & Gedda, 2012). I en studie av Cadier, 

Göransson och Rosengren (2017) beskrivs det hur människors begränsade kunskap 

leder till ohälsosamma levnadsvanor samt övervikt. Detta skapar utmaningar för 

sjuksköterskor i sitt arbete gentemot patienten när det handlar om att främja 

hälsosam livsstil. 

 

Vård och behandling vid diabetes typ 2 

Vid diabetes typ 2 är den inledande behandlingen livsstilsförändring i form av 

kost- och motionsvanor samt att sluta med eventuell tobaksanvändning. 

Läkemedelsbehandling kan förekomma om dessa livsstilsförändringar inte räcker 

till. Att se över sömnvanor och stress i vardagen är ytterligare faktorer till den 

inledande behandlingen, då minskade stresshormoner även minskar 

insulinresistensen i kroppen. Förändring av kostvanor fokuserar främst på att 

minska fettintaget, öka intaget av långsamma kolhydrater samt äta rikligt med 

grönsaker och fibrer. Förändringar i motionen är lika viktig i alla åldrar och 

handlar om att vara fysisk aktiv i 30 minuter dagligen, då fysisk aktivitet ökar 

insulinkänsligheten i kroppen. Utöver dessa förändringar så bör även eventuella 

överviktsproblem ses över (Ericson & Ericson, 2015). 
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Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan bör i sitt arbete ha ett etiskt handlande och följa riktlinjerna i den 

etiska koden som är framtagen, International Council of Nurses (ICN). I den etiska 

koden framkommer grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskan, dessa är 

främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. Diabetes är en 

sjukdom som drabbar en stor del av befolkningen globalt. I dagens mångkulturella 

samhälle möter sjuksköterskan individer med olika bakgrunder och från olika 

kulturer. Där av är det av vikt att sjuksköterskan i omvårdnaden gentemot 

patienten har respekt för mänskliga rättigheter, rätten till liv och egna val, rätten 

till värdighet, kulturella rättigheter samt bemöta med respekt. Utifrån dessa 

grundläggande områden ska god omvårdnad ges oavsett exempelvis hudfärg, tro, 

kultur, kön, nationalitet, social ställning, ålder och etnisk bakgrund. 

Sjuksköterskan ska se till varje enskild individ och dess anhöriga, i samordning 

med olika yrkeskategorier (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Även 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor talar för hur sjuksköterskan ska ha en 

helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. Detta innebär ett förhållningssätt som 

vilar på en humanistisk människosyn, där autonomi, värdighet och integritet 

respekteras. Den erfarenhet och kunskap patienten har om sin sjukdom ska 

beaktas, samt att som sjuksköterska visa öppenhet för olika trosuppfattningar och 

värderingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Teoretisk referensram  

Enligt teorin utformat av Dorothea Orem ses sjuksköterskan och patienten som 

kunnig, förnuftig och med förmåga att tänka och göra egna bedömningar utifrån 

varje situation. Detta gör att människan avsiktligt kan välja att handla och göra det 

som är bra och på så vis uppnå sina mål. Då varje människa har förmåga att agera 

utifrån sin medvetenhet, så finns det även förmåga till egenvård. Patienten bör ta 

hand om sig själv, upprätthålla hälsa och välbefinnande. Orems teori menar även 

att hälsan ses som människans integritet som skapar en helhet med förutsättningar 

för ett välbefinnande. Genom livets gång förändras hälsan och människans 

kapacitet att värna om sin integritet speglar därför den omsorg människan har till 

sig själv och sina anhöriga. En stark integritet hos människan kan därför ge god 
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förutsättning för att förebygga och motverka sjukdom och skapa hälsa (Gustin-

Wiklund & Lindwall, 2014).  

 

Vid diabetes typ 2 syftar behandlingen till största del att förändra livsstilen, vad 

gäller kost, motion och tobaksanvändningen (Ericson & Ericson, 2015). Enligt 

Orems teori ska sjuksköterska utifrån samtal med patienten och anhöriga stärka 

egenvårdskapacitet för att uppnå hälsa och välbefinnande. Denna teori skapar goda 

förutsättningar för patienten att uppnå en livsstil som främjar hälsan (Gustin-

Wiklund & Lindwall, 2014). Orems teori är i linje med ett personcentrerat 

förhållningssätt som innebär att se till patienten och närståendes individuella 

behov och stärka deras egna resurser. Sjuksköterskan ansvarar för i den 

personcentrerade vården att i mötet med patienten och närstående se till deras 

kunskaper och berättelser, det handlar om respekt för integritet och öppenhet för 

varandras kunskaper (Bergbom, 2013).  

 

Couras-Corrêa et al. (2017) belyser i studien problem kring sjuksköterskans brist 

på att främja patienten till egenvård samt ge information och kunskap om diabetes 

typ 2. Detta är ett problem då många komplikationer till följd av denna sjukdom 

uppstår och är något som skulle kunna undvikas genom ett korrekt 

förhållningssätt. Genom ett korrekt förhållningssätt får patienten kunskap som 

innebär en möjlighet att få en god livskvalitet trots sin sjukdom. 

 

Problemformulering 

Förekomsten av diabetes typ 2 har ökat globalt och en stor del av befolkningen 

kommer att bli berörda av sjukdomen (WHO, 2017). Denna allvarliga sjukdom 

kan för många personer medföra en förändrad livsstil för att förebygga 

komplikationer och följdsjukdomar. Det handlar om att patienten bör upprätthålla 

en god egenvårdsförmåga. För att kunna ge patienten en god omvårdnad som 

innefattar att stärka patientens egenvårdsförmåga, är det av vikt att belysa dessa 

patienters upplevelse och erfarenhet. Det är av vikt att som sjuksköterska i mötet 

med dessa patienter ha förståelse, empati och respekt för deras individuella 

upplevelser och behov. 
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Syfte  

Syftet med litteraturöversikten var att utifrån tidigare forskning beskriva patienters 

upplevelse och erfarenheter av att leva med diabetes typ 2 och livsstilsförändringar 

i samband med sjukdomen.  

 

Metod 

Design 

En litteraturöversikt. Syftet med en litteraturöversikt är att systematiskt samla in 

vetenskaplig fakta och kunskap om det valda ämnet (Forsberg & Wengström, 

2016). 

 

Urval  

De databaser som har använts för att hitta vetenskapliga artiklar med relevans för 

ämnet var CINAHL och PubMed. För att få en bredd på sökningarna efter 

vårdvetenskapliga artiklar används dessa databaser. I samråd med bibliotekarie så 

framtogs ämnesord och specifika sökstrategier. Detta resulterade i många relevanta 

artiklar samt att irrelevanta artiklar uteslöts. De sökord som kom till användning i 

olika kombinationer i dessa databaser var exempelvis diabetes mellitus, diabetes 

type 2, experience, lifestyle changes, lifestyle, patient, chronic disease och living 

experience. Dessa sökord valdes då de var relevanta för ämnet, vilket ledde till 

artiklar som kunde besvara författarnas syfte. För att precisera sökningarna 

ytterligare användes booleska sökningars operator där AND användes. När 

litteratursökningen genomfördes så lästes och sorterades artiklar utifrån titel och 

abstract, de som var irrelevanta för syftet sorteras bort (Rosén, 2012).  

 

Inklusionskriterier 

• Artiklar publicerade mellan 2007-2017 

• Artiklarna skall vara i PDF-format, full text och peer reviewed 

• Studierna skall vara kvalitativa  

• Studierna skall motsvara syftet 

• Deltagarna i studierna skall vara över 18 år  
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Tabell för sökord 

Tabell 1. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval efter 

lästa abstrakt  

Antal utvalda 

artiklar till resultat 

efter genomläsning   

n=15 
CINAHL Diabetes type 2 

AND 

Lifestyle 

changes AND 

Patients´experien

ces 

 

 

21 

 

 

3 

 

 

2 

CINAHL Diabetes type 2 

AND 

Experience AND 

Patient 

 

 

542 

 

 

12 

 

 

3 

CINAHL Lifestyle 

changes AND 

Diabetes type 2 

 

692 

 

8 

 

1 

CINAHL Diabetes type 2 

AND Patients 

experience AND 

Lifestyle 

 

 

37 

 

 

2 

 

 

1 

CINAHL 

 

Diabetes mellitus 

AND 

Lifestyle AND 

Patient 

experience 

 

 

61 

 

 

2 

 

 

1 

PubMed Diabetes type 2 

Lifestyle 

changes 

Experience 

 

 

42 

 

 

5 

 

 

1 

CINAHL Diabetes type 2 

AND Patient 

experience 

 

541 

 

2 

 

2 

CINAHL Lifestyle AND 

Chronic disease 

AND 

Patient 

experience 

 

 

60 

 

 

4 

 

 

1 

CINAHL 

(2015-

2017) 

Diabetes type 2 

AND Living 

experience 

 

33 

 

2 

 

2 

CINAHL Diabetes type 2 

AND Lived 

experience 

 

31 

 

2 

 

1 

 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

En modifierad kvalitetsgranskningsmall av William, Stoltz och Bahtsevani (2006) 

och Forsberg och Wengström (2008) för kvalitativa studier har används för att 

granska artiklarna till denna litteraturstudie. Kvalitetsgranskningsmallen bestod av 
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25 frågor som besvarades. Varje fråga som gav ett ja fick en poäng och frågor som 

gav ett nej fick noll poäng. Poängen räknas slutligen ihop och omvandlades till 

procent för en kvalitetsbedömning. Kvalitén kunde bli låg, medel eller hög. Det 

kvalitetsgränser som används är följande: hög grad >80%, medel 61–79%, låg 

<60% (Willma, Stoltz & Bathsevani, 2006).  

 

Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssätten har skett genom att författarna gemensamt tagit fram sökord, 

inklusionskriterier samt tillsammans läst artiklar av relevans. Detta skedde med en 

ständig dialog mellan författarna. De artiklar som valdes uppfyllde 

inklusionskriterierna samt att titel och abstract var relevant till litteraturöversiktens 

syfte. Därefter så lästes de valda artiklarna igenom grundligt av båda författarna 

och granskades utifrån granskningsmallen. Tre artiklar föll då bort på grund av 

bristande kvalitet. Ny sökning utfördes och där valde författarna att begränsa 

årtalet för sökningen till 2015-2017. Ytterligare artiklar hittades som var av 

relevans och uppfyllde god kvalitet. Efter funna artiklar har författarna gemensamt 

granskat och diskuterar resultaten i respektive artikel. Därefter har författarna 

enskilt och tillsammans skrivit ned resultatet från artiklarna.  

 

Analys och tolkning av data 

Varje artikel som framtogs har lästs ett flertal gånger och diskuterats av 

författarna, detta skapade en överblick av artiklarna. Därefter översatte författarna 

tillsammans alla artiklars resultat från engelska till svenska och skrevs ned i ett 

dokument. Då fann författarna gemensamma nämnare i artiklarna och även det 

som skilde dem åt. De gemensamma nämnarna i samtliga artiklarna 

färgmarkerades och även det som skilde dem åt. Varje färgmarkering skapade en 

kategori vilket ledde till sex kategorier som i denna litteraturöversikt blev rubriker 

med ytterligare fem underrubriken till resultatet (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Etiska överväganden 

Denna litteraturöversikt har använt sig av redan publicerat material som består av 

kvalitativa artiklar, vilket innebär en forskningsmetod i form av intervjuer samt 

observationer av deltagarna. Denna intima metod riskerar att påverka resultatet. 

För att en artikel ska bli etiskt godkänd krävs det att studien kan utföras med 
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hänsyn till mänskliga rättigheter och respekt för människovärdet. Deltagare ska 

godkänna deltagandet och har rätt att avbryta detta med omedelbar verkan (Codex, 

2017). Artiklar som används till denna litteraturöversikt var därför godkända av en 

etisk kommitté samt att deltagarna godkänt medverkan. Artiklarna har lästs 

noggrant av författarna för att eftersträva ett objektivt förhållningssätt vid 

sammanställningen av resultatet. Vid svårighet av tolkning har ordlexikon används 

för att undvika eventuella missförstånd. 

 

Resultat 

Resultatet baseras på 15 kvalitativa artiklar från olika länder. Dessa länder är 

Sverige, Iran, Norge, Turkiet, Australien, Nya Zeeland, Japan, Canada, Singapore 

och Storbritannien. Resultatet presenteras i sex huvudkategorier. Dessa är 

Emotionella upplevelser, Existentiella upplevelser, Behov av individuellt anpassat 

stöd, Behov av socialt stöd, Behov av kunskap och information, samt Att anpassa 

sig till en ny livsstil med underkategorier som Förändrade kostvanor, Fysisk 

aktivitet – en utmaning, Vikten av struktur, Socioekonomiska aspekter och 

Upplevelse av samhörighet. 

 

Emotionella upplevelser 

I ett flertal artiklar påvisades känslomässiga reaktioner genom att både få 

diagnosen diabetes typ 2 samt upplevelsen av att leva med den. Känslor som 

uppstod var exempelvis rädsla, ilska, chock, skuld, ledsamhet samt förnekelse 

(Akman & Ulgun, 2016; Cole et al., 2014; Vahedparast et al., 2017; Li et al., 2013; 

Ågård et al., 2015; Hansen et al., 2010; Crowe et al., 2016; Boyle et al., 2015; 

Scherifali et al., 2012; Ahlin & Billhult, 2011). Exempelvis upplevdes rädsla då 

vissa deltagare hade negativ erfarenhet av diabetes, då familjemedlemmar haft 

samma sjukdom (Akman & Ulgun, 2016). Youngson, Cole, Wilby och Cox (2014) 

beskriver hur deltagarna handskades med känslan av kontroll som påverkade deras 

självuppfattning. Upplevelse av att uppnå en balans mellan diabetes och livet i 

övrigt upplevdes svårt med många känslomässiga aspekter. De flesta deltagarna 

ville inte definieras av diabetes, de ville separera sig själv från sjukdomen. 

 

I flera av studierna framkommer det att många deltagare upplevde känslan av 

misstro, oro, rädsla för att dö samt rädsla för komplikationer till följd av 
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sjukdomen i framtiden. De kände sig hotade av diabetes typ 2 (Vahedparast et al., 

(2017); Ågård et al., (2015); Akman & Ulgun (2016) & Hansen et al., (2010). 

Vidare beskriver även Li, Drury och Taylor (2013) att deltagarna upplevde 

psykiska symtom som ångest och känsla av hjälplöshet när de försökte handskas 

med sin sjukdom. De känslomässiga problemen påverkande livskvalitet hos 

deltagarna. Crowe et al. (2016) beskriver hur deltagarna insåg allvarligheten med 

sjukdomen och att de inte själva trott att de var i riskzonen för diabetes. Ytterligare 

koppling till de ovan beskrivna känslorna var förutfattade meningar kring 

riskfaktorer och typen av människor som drabbas av diabetes typ 2.  

 

Den emotionella påverkan som beskrevs av deltagarna var något de fick kämpa 

med för att acceptera och anpassa sin livsstil till (Boyle, Saunders & Drury, 2015; 

Sherifali, Shea och Brooks, 2012). Sherifali et al. (2012) beskriver även hur det var 

svårt att hantera dessa känslor samt att få hjälp att hantera dem. Att leva med 

diabetes typ 2 upplevdes av deltagarna som ett tufft, heltidsjobb. Ahlin och 

Billhult (2011) beskriver även hur deltagarna upplevde sig besvärliga, hade känsla 

av ångest och orättvisa. Den livsstil som sjukdomen medför skapade press och 

krav på deltagarna, vilket upplevdes deprimerande.  

 

Existentiella upplevelser 

Flera studier tog upp betydelsen av religiös tro för att hantera sin sjukdom. Böner 

var något som användes av deltagarna för olika syften i samtliga studier 

(Vahedparast et al., 2017; Li et al., 2013; Aghamohammadi-Kalkhoran, Valizadeh, 

Mohammadi, Ebrahimi & Karinollahi, 2012). I studierna av Vahedparast et al., 

(2017) och Li et al., (2013)  beskrivs hur deltagarna upplevde att deras tro till Gud 

gav dem acceptans till sjukdomen. Deltagarna upplevde ett lugn på grund av sin 

tro och när de blev stressade försökte de hålla sig lugna genom att be. Detta låg till 

grund för hur deltagarna förstått hur stress kan påverka sjukdomen, vilket gjorde 

att de strävade efter att undvika stress i vardagen genom att sova, glömma och 

förlåta. Genom att be kunde de motverka ångest och oro som uppstod till följd av 

sjukdomen. I studien av Aghamohammadi-Kalkhoran et al. (2012) framkommer 

det hur deltagarna använde en nära relation till Gud, som att be och besöka 

religiösa platser, som ett sätt för att uppleva sig frisk. Dock framkom även 
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negativa upplevelser, där deltagarna kände sig ledsna över att inte ha möjlighet att 

utföra religiösa plikter, så som fasta, på grund av sin sjukdom.  

 

En av deltagarna uttryckte att ” Now my physician tells me that I shouldn’t fast 

because of my diabetes. Praying and fasting are the only things we can do to thank 

God; not being able to do this would make me feel very sad” (Aghamohammadi-

Kalkhoran et al., 2012, s. 288). 

 

Ågård et al. (2015), Akman och Olgun (2016) och Ahlin och Billhult (2011) 

beskriver upplevelsen av att drabbats av diabetes som förutbestämt, eller att 

deltagarna upplevde sig som offer av olika anledningar. Det framkommer 

existentiella känslor där frågan ”varför jag?” uppstod hos deltagarna. Deltagarna 

såg sig själva som offer till sjukdomen, vilket resulterade i en inre kamp. 

  

Behov av individuellt anpassat stöd 

Tillit och kommunikation med sjukvårdspersonal upplevdes ofta som negativ då 

det brast i stöd och förstående för individuella behov (Crowe et al., 2016; 

Youngson et al., 2014). Det framkom upplevelse av att ses som en sjukdom och att 

vara en i mängden, individen glömdes bort. Dock upplevdes ett gott stöd från 

specialiserad sjukvårdspersonal inom diabetes (Youngson et al., 2014). 

 

Vidare beskriver Crowe et al. (2014) hur deltagarna upplevde att de fått en felaktig 

bild om diabetes typ 2 av sjukvårdspersonal, att diabetes typ 2 ansågs som en mild, 

inte så allvarlig diabetes. Detta bidrog till att upplevelsen av att leva med diabetes 

tonades ned av deltagarna. Enligt Kneck, Klang och Fagerberg (2010) framkom 

det liknande negativa upplevelser av sjukvårdspersonal, att de endast genomförde 

medicinska kontroller och inte visade omsorg till individen. Att möta personal som 

inte hade specialiserad kunskap inom diabetes gav negativ upplevelse. Studien 

påvisade även positiv upplevelse av specialiserad sjukvårdspersonal inom diabetes, 

då de gav en känsla av pålitlighet och trygghet. Förutsättningar för dessa känslor 

var sjukvårdspersonal som var mottagliga, fokuserade och såg den enskilda 

individens specifika behov.  
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Behov av socialt stöd 

Stöd av anhöriga och vänner upplevdes som betydande då det skapade motivation 

till livsstilsförändringar samt gav hjälp till att handskas med sjukdomen (Hansen et 

al., 2010; Li et al., 2013). Diabetes typ 2 upplevdes för vissa som en hotande 

sjukdom och deltagarna tog då stöd från vänner för hantera detta (Vahedparast et 

al., 2017). Yamakawa och Makimoto (2007) beskriver hur deltagarna såg 

möjlighet till att förbättra relationen med familj och vänner, vilket skapade 

positiva känslor. Familj hade betydelse då de varit uppmärksamma till deltagarnas 

hälsotillstånd samt stöttat och uppmanat till självkontroll av sjukdomen. De 

upplevde även välbefinnande och tillfredställelse då de exempelvis valde att gå 

med i en promenadgrupp för att börja träna, detta upplevdes positivt då sällskap av 

andra uppskattades, vilket ökade det sociala nätverket. 

 

Dock framkom det rädslor om att bli behandlad annorlunda, vilket ledde till att 

några av deltagarna undvek att berätta om sjukdomen för sina vänner (Li et al., 

2013). Händelser i livet, såsom familjeproblem, orsakade upplevelse av att 

familjen självmant prioriterades före deltagarens hälsa. Detta resulterade i att 

anhöriga ibland kunde ses som ett hinder istället för ett stöd. Vänner som bjöd på 

bland annat sötsaker var ytterligare ett hinder (Youngson et al., 2014). Vidare 

beskriver Ahlin och Billhult (2011) upplevelsen av en inre kamp som uppstod i 

samband med måltider med anhöriga och vänner, då måltiden inte var anpassad för 

diabetes.  

 

Behov av kunskap och information 

Ahlin och Billhult (2011) beskriver hur deltagarna upplevde att de hade bristfällig 

kunskap, klyftat mellan kunskap och beteende var hos många deltagare stor. 

Kunskap kunde i vissa fall leda till förnekelse och ursäkter. Trots att deltagarna 

hade nödvändig kunskap, så upplevdes detta som en kamp och börda. Boyle et al. 

(2015) belyser hur deltagarna tilldelats muntlig och skriftlig information och 

kunskap kring diabetes, men valt att inte ta del av det då det upplevts 

överväldigande. 
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Kunskap upplevdes som ett kraftfullt instrument som gav deltagarna 

självständighet att leva med diabetes. Ny kunskap skapade reflektioner kring varje 

individs egen erfarenhet och väckte många frågor. Kunskapen ledde till nya vanor 

och erfarenheter. Information som uppskattades inhämtades från 

sjukvårdspersonal, internet och television. Dock uteslöts information och råd från 

vänner och familj, då informationen upplevdes som bristande och felaktig (Kneck 

et al., 2010; Akman & Olgun, 2016). Vidare beskriver även Youngson et al. 

(2014) att det upplevdes som en svårighet att hitta tillförlitlig information, då det 

fanns mycket som gav dubbla budskap. Dock krävdes det att deltagarna upplevde 

sig välinformerade för hantera olika förändringar i livet. 

 

Genom en självhanteringskurs i grupp med stöd av sjukvårdspersonal fick 

deltagarna nya insikter och förbättrade kunskaper av diabetes typ 2, vilket skapade 

upplevelse av trygghet i hantering av diabetes i det dagliga livet (Jorunn-Herre, 

Graue, Hope-Kolltveit & Gjengedal, 2016). 

 

Att anpassa sig till en ny livsstil 

I flera studier framkom det svårigheter i att anpassa sig till en ny livsstil, som 

innefattade förändrade kostvanor, fysisk aktivitet, struktur och även 

socioekonomiska aspekter (Ahlin & Billhult, 2011; Boyle et al., 2015; Ågård et al., 

2015; Sherifali et al., 2012; Li et al., 2013; Akman och Ulgun, 2016; Vahedparast 

et al., 2017; Youngson et al., 2014; Hansen et al., 2010; Kneck et al., 2010 & 

Aghammohammadi-kalkhoran et al., 2012). 

 

Förändrade kostvanor 

Ahlin och Billhult (2011), Boyle et al. (2015) Li et al. (2013), Akman och Ulgun 

(2016) och Ågård et al. (2015) beskriver en kamp om att integrera hälsosam kost. 

Det upplevdes svårt att hålla sig till den rekommenderade kosten och följa de råd 

som gavs. Ahlin och Billhult (2011) beskriver att deltagarna fann anledningar till 

att fortsätta den livsstil de tidigare haft och argumenterade för att undvika 

förändring. I studien av Ågård et al. (2015) hade majoriteten av deltagarna fått 

information om hälsosam kost, dock var några av deltagarna inte villiga att välja 

bort ohälsosam mat. Deltagarna upplevde det sociala sammanhanget kring mat 
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som mer betydande än rekommendationerna. De upplevde att hälsosam mat inte 

var lika god samt komplicerad att tillaga. Ytterligare faktorer som begränsa 

deltagarna till en hälsosam livsstil var låg inkomst, då hälsosam kost uppfattades 

som dyr. Denna upplevelse beskriv även i Sherifali et al. (2012) där många av 

deltagarna uttryckte frustration till oförmåga att köpa hälsosam mat då de hade en 

begränsad inkomst. 

 

Akman och Ulgun (2016) beskriver trots detta att deltagarna med tiden fick en 

positiv upplevelse av förändrad kost, då detta skapade bättre mående och gav 

motivation till livsstilsförändringar. Även Ågård et al. (2015) belyser att 

deltagarna som haft diagnosen under en längre tid upplevde att anpassat sig bra till 

livsstilen och det hälsosamma kost val som det innebär. Vahedparast et al. (2017) 

beskriver speciellt hur de kvinnliga deltagarna upplever att dem ansträngt sig till 

att förhålla sig till hälsosam kost. Genom att alltid försöka planera, välja och 

tillaga hälsosam kost. Detta då deltagarna hade erfarenhet av vilka symtom 

ohälsosam mat kunde orsaka.  

 

Deltagarna i studien av Sherifali et al. (2012) upplevde kostförändringar som att 

jonglera mellan två världar. Detta då livsstilen i dagens samhälle ansågs ha 

bidragit till diabetes typ 2 som ett samhällsproblem, på grund av att den nya 

generationen lämnat den tidigare traditionella livsstilen. En deltagare reflekterar 

exempelvis över vad tidigare generationer haft för kost, då diabetes typ 2 inte var 

lika vanligt förekommande som idag.  

 

Fysisk aktivitet – en utmaning 

I ett flertal studier beskrivs det att deltagarna upplevde svårigheter att upprätthålla 

fysisk aktivitet i vardagen. Orsaker till detta var bland annat att deltagarna 

upplevde sig vara trötta, deprimerade, ovana med fysisk aktivitet, hade 

sömnproblem, fysiska begränsningar, smärta samt brist på motivation (Ågård et 

al., (2015); Li et al., (2013); Ahlin & Billhult., (2011) & Youngson et al., 2014). 

Ahlin och Billhult (2011) kom i sin studie även fram till att ständig press och 

måsten ledde till undvikande av fysisk aktivitet, det skapades argument och 

anledningar till att inte förändra. Detta resulterade i upplevelser av att vara i en 
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inre kamp. I Youngson et al. (2014) upplevde deltagarna att de även kämpade för 

att balansera många aspekter i livet, vilket ledde till stillasittande. Miljön 

upplevdes som en viktig aspekt, där det var av vikt för träningsrutinerna att ha 

närhet till exempelvis träningslokaler.  

 

Enligt Hansen et al. (2010) så upplevde samtliga deltagare att det var viktigt att ha 

olika aktiviteter i vardagen för att upprätthålla en aktiv livsstil. Aktiviteter i form 

av promenader, hjälpa sina barn, cykla, gå till gymmet, resa samt hemarbete. 

Deltagarna tyckte att upplevelse av framsteg var viktigt. Vidare beskriver 

Vahedparast et al. (2017) att fysisk aktivitet skapade positiv upplevelse då det gav 

positiv effekt för sjukdomen. Deltagarna upplevde att den fysiska aktiviteten även 

motiverade till en hälsosam kost, som att undvika socker och fet mat. Dock 

framkom det begränsningar för de kvinnliga deltagarna som bodde på 

landsbygden. Ågård et al. (2015) tar upp ekonomiska problem som deltagarna 

upplevde påverkade den fysiska aktiviteten. 

 

Struktur i tillvaron 

I studien av Hansen et al. (2010) och Ågård et al. (2015) framkommer det att 

deltagarna upplevde att det var viktigt att ha struktur i vardagen. Hansen et al., 

(2010) beskriver även att det handlade om att ha en rytm i förändrade vanor, vila, 

sömn och engagemang. Även i Kneck et al. (2010) så framkommer vikten av att ha 

rytm i vardagen med förändrade vanor, situationer som tidigare varit enkla, kräver 

nu mer planering och förberedelser.  

 

Socioekonomiska aspekter 

Deltagarna upplevde det utmanade att inte ha möjlighet till diabetesvård i sin 

boendeort och blev tvungna att åka till storstaden för att få hjälp (Sherifali et al., 

2012). I Aghammohammadi-kalkhoran et al. (2012) upplevs en begränsad 

ekonomi som en orsak till att inte känna sig frisk. Detta då ett beroende av 

mediciner orsakar ytterligare ekonomiska begränsningar för hela familjen. 
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Upplevelse av samhörighet 

Gruppbehandling tillsammans med andra patienter med samma diagnos skapades 

positiva upplevelser. Synen på livsstilsförändring fick ett bredare perspektiv, då 

gruppbehandlingen gav djupare förståelse för eget ansvar, nya insikter samt 

självutveckling. Deltagarna upplevde att förståelse för självreflektion och 

självkontroll skapades då de fick mer kunskap om processen att byta beteenden 

och vanor. Detta gav de möjlighet att planera sin framtida livsstil och prioritera 

sina mål i livet (Ljung, Olsson, Rask & Lindahl, 2012). Även i Jorunn-Herre et al. 

(2015) så upplevde deltagarna att de fått mer tydlig och specifik kunskap om att 

leva med diabetes typ 2 genom en självhanteringsgrupp. Deltagarna upplevde att 

det var uppmuntrande att lära sig tillsammans med andra som handskas med 

liknande problem. Genom att dela i grupp upplevde deltagarna en mer 

medvetenhet kring kost och fysisk aktivitet som en del i behandlingen av diabetes 

typ 2. Detta gjorde att deltagarna förstod att de hade en kronisk sjukdom trots att 

de inte upplevde sig sjuka. Den sociala aspekten som detta skapade upplevdes 

nödvändigt för att lära sig mer om sin sjukdom genom diskussion tillsammans. Att 

gå i gruppbehandling upplevdes positivt och önskan om att ha blivit erbjuden detta 

redan vid diagnostisering framkom. Dock hade en mer individualiserad kurs 

föredragits av deltagarna.  

 

Diskussion 
 

Sammanfattning av huvudresultat  

Syftet med denna litteraturöversikt var att utifrån tidigare forskning beskriva 

patienters upplevelse och erfarenhet av att leva med diabetes typ 2 och 

livsstilsförändringar i samband med sjukdomen. I denna litteraturöversikt 

framkommer det i resultatet att personer som lever med diabetes typ 2 handskas 

med många känslor i det dagliga livet. Känslor som rädsla, chock, ilska och skuld 

dominerade i ett flertal av de tidigare studier som använts till resultatet i denna 

litteraturöversikt, vilket även visade sig genom existentiella upplevelser. 

Ytterligare dominanta fynd som framkom i studierna var upplevelsen av 

livsstilsförändring, så som kost och fysisk aktivitet samt följsamheten av 

rekommendationer. Detta upplevdes som utmanade. Samhörighet det vill säga med 
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andra i liknande situation var något som framkom som positivt och betydande, då 

det skapade gemenskap.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet påvisades känslomässiga reaktioner till följd av att få diagnosen samt 

att leva med diabetes typ 2. Chock och skuld var upplevelser som deltagarna fick i 

samband med diagnosen, vilket skapade förnekelse (Akman & Ulgun, 2016). 

Upplevelse av att ständigt behöva ha en balans mellan sjukdomen och övriga livet 

skapade bland annat känslor som rädsla, sorg och skuld (Youngson et al., 2014 & 

Vahedparast et el, 2017). Även i Li et al. (2013), Ågård et al. (2015) och i Hansen 

et al. (2010) framkom känslomässiga reaktioner som påverkade livskvaliteten och 

skapade psykiska symtom så som ångest och oro. Detta framkommer även i 

Svenningsson et al. (2012), där de belyser att individer med diabetes typ 2 löper 

högre risk för ångest och depression. Författarna anser att detta tyder på att mer 

fokus från sjuksköterskan bör läggas på patientens upplevelser av känslor samt 

hantering av dessa, för att undvika utveckling av ångest och depression.  

 

De psykiska välmående påverkar individen. Författarna anser att detta kan ge 

påverkan på grupp- och samhällsnivå. Individer som lever med diabetes typ 2 är en 

stor grupp av befolkningen och om sjukvårdspersonalen inte ser till denna grupp 

av individers behov kan individen riskera att utveckla psykisk ohälsa. Om denna 

grupp av individer drabbas av psykisk ohälsa till följd av sin diabetes, så kan 

konsekvenser av detta leda till påverkan på samhällsnivå exempelvis genom 

sjukskrivningar, social isolering och kostnader för samhället. Youngson et al. 

(2014) beskrev exempelvis hur individen upplevde att ses som sjukdom och att 

vara en i mängden av sjukvårdspersonal. Detta bemötande från 

sjukvårdspersonalen uppfyller inte de etiska förhållningssätt som bland annat 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor talar för (Svenska 

Sjuksköterskeförening, 2017). Även i Kneck et al. (2010) framkom det att 

sjuksköterskan inte möter patientens känslomässiga behov. Författarna anser 

därför att ett bristande förhållningssätt ger negativ påverkan på alla nivåer.  
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Sjuksköterskan ska i sitt arbete gentemot patienten ha ett etiskt förhållningssätt och 

handlande samt bemöta individen med respekt för såväl fysiska, psykiska och 

existentiella behov (Swenurse, 2014). Författarna till denna litteraturöversikt anser 

att detta förhållningssätt är betydande i mötet med individer som har diabetes typ 

2. Att medvetenhet kring de känslor som uppstår till följd av att leva med diabetes 

typ 2 tas på allvar. Enligt WHO (2017) så kommer diabetes typ 2 att vara den 

sjunde ledande dödsorsaken år 2030, vilket innebär att en stor del av befolkningen 

är och kommer bli drabbade av denna sjukdom med känslomässiga reaktioner som 

följd. Svenningsson et al. (2012) beskriver hur individer som utvecklat diabetes typ 

2 löper högre risk för ångest och depression. Författarna anser därför att detta 

kräver sjukvårdspersonal som ser varje individ som unik i de känslomässiga 

reaktionerna, där personcentrerad vård ligger till grund i bemötandet. I studien av 

Kneck et al. (2010) framkom positiv upplevelse i mötet med specialiserad 

sjukvårdspersonal inom diabetes, då de fokuserat på den enskilda individens 

specifika behov vilket gav känsla av trygghet och pålitlighet. Youngson et al. 

(2014) och Crowe et al. (2016) beskrev negativ upplevelse av att möta personal 

som inte hade specialiserad utbildning, då de inte gav deltagarna ett bemötande 

med omsorg. Författarna anser att detta skulle kunna grunda sig i att 

sjuksköterskor utan specialistutbildning har bristande kunskap när det gäller 

diabetesvård. Även tidsbrist skulle kunna vara en orsak då det exempelvis 

beskrevs i studien av Kneck et al. (2010) hur sjuksköterskor utan 

specialistutbildning endast genomförde kontroller och glömde bort individen. 

 

Något som författarna ansåg skiljde sig från övriga studier var existentiella 

upplevelser och hantering av dessa i studierna gjorda av Vahedparast et el. (2017), 

Li et al. (2013) och Aghamohammadi-Kalkhoran et al. (2012). I dessa framkom 

det hur deltagarna använde sin tro för att hantera och bearbeta svårigheterna med 

alla känslomässiga reaktioner som uppstår. Exempelvis beskrev Vahedparast et al. 

(2017) att deltagarnas tro till Gud skapade acceptans till sjukdomen. Författarna 

har reflekterat över hur det framkommer i ovan nämnda studier att individer som 

har en religiös tro, upplevs ha en positivare inställning till att leva med diabetes typ 

2. Detta skulle kunna handla om att relationen till Gud skapar känsla av 

samhörighet. Det framkom i Jorunn-Herre et al. (2015) och Ljung et al. (2010) hur 
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individer som deltagit i gruppbehandling eller gruppaktiviteter hade positiv 

upplevelse, då det skapade gemenskap och samhörighet. Deltagarna fick handskas 

med sin sjukdom tillsammans med andra i samma situation. Denna gemenskap och 

samhörighet framkom även i Aghamohammadi-Kalkhoran et al. (2012) där 

relationen till Gud gjorde att deltagarna besökte religiösa platser för att 

tillsammans be. Författarna anser att oavsett vad som ligger till grund för 

gemenskap och samhörighet, så skapar det positivitet och hanterbarhet i att leva 

med diabetes typ 2. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) ska 

sjuksköterskan främja hälsa och lindra lidande, ha respekt för rätten till egna val 

och utifrån detta ge en god omvårdnad oavsett tro, kultur och nationalitet. 

Sjuksköterskan ska ge en personcentrerad vård som bland annat handlar om att 

stärka individens egna resurser, vilket handlar om att uppmuntra till det som får 

individen att må bättre och främja sin hälsa. 

 

I studierna gjorda av Ahlin och Billhult (2011), Boyle et al. (2015), Ågård et al. 

(2015) Sherifali et al. (2012), Li et al. (2013), Akman och Ulgun (2016) och 

Vahedparast et al. (2017) framkom det tydligt hur det upplevdes utmanande att 

anpassa sig till en ny livsstil som diabetes typ 2 kräver. Något som genomsyrade 

dessa studier var svårigheter i att följa råd och rekommendationer kring kosten. 

Dock framkom det i resultatet att med tiden skapades erfarenhet och anpassning, 

vilket gav positiv upplevelse av förändrad kost. I resultatet framkom även att 

fysisk aktivitet skapade utmaningar, vilket precis som kosten var svårt att ha 

följsamhet i, vilket framkom i Ågård et al. (2015), Li et al. (2013), Youngson et al. 

(2014) och Ahlin och Billhult (2011) där orsaker till detta var trötthet, ovana samt 

en ständig press som orsakade undvikande av fysisk aktivitet.  

 

Enligt teorin utformad av Dorothea Orem ses patienten och sjuksköterskan som 

förnuftig, kunnig och med förmåga att göra egna bedömningar utifrån varje 

situation. Detta leder till att individen avsiktligt kan göra val som skapar 

välbefinnande och upprätthållande av hälsa, att individen har förmåga till 

egenvård. Sjuksköterskan ansvarar för att i samtal med patienten stärka 

egenvårdskapaciteten för att uppnå en god hälsa (Gustin-Wiklund & Lindwall, 

2014). I studien av Couras-Corréa et al. (2017) framtas hur den verksamma 
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sjuksköterskan idag brister i att främja patienten till egenvård samt ge information 

och kunskap om diabetes. Vilket även framkom i Ahlin och Billhult (2011) samt 

Akman och Olgun (2016), att deltagarna upplevde brist i kunskap och information. 

Författarna anser att stor vikt bör läggas på en individanpassad omvårdnad, vilket 

innebär att ge patienten kunskap och information så att egenvårdskapaciteten 

stärks och upprätthålls. Detta är av vikt då det framkommer både i tidigare studier 

och i resultatet till denna litteraturöversikt att sjuksköterskan brister i att ge 

patienten kunskap och information. Denna brist kan vara en anledning till att det 

uppstår svårigheter för patienten att anpassa sig till en ny livsstil 

 

Metoddiskussion 

Studien som gjordes var en litteraturöversikt, där författarna valde att endast 

använda kvalitativa studier. Detta då syftet var att beskriva patienters upplevelser 

av att leva med diabetes typ 2. Fördelen med att endast använda kvalitativa studier 

för att besvara syftet var att det gav en djupare förståelse för patienters upplevelse, 

där bland annat känslomässiga upplevelser kunde förklaras med egna ord av 

deltagarna. Dock kan det vara en nackdel att kvantitativa studier valdes bort, detta 

då kvantitativa studier ofta har ett större antal deltagare vilket skulle kunna leda till 

ett bredare resultat. Trots att de kvantitativa studierna valdes bort, så framkom ett 

resultat som gav en djup bild av deltagarnas upplevelser som i resultatet styrks 

med citat från intervjuerna i de valda studierna. Ytterligare en styrka är att arbetet 

har genomförts och diskuterats tillsammans av båda författarna, vilket ökar 

trovärdigheten till resultatet. Nackdel med en litteraturöversikt är att författarna 

sammanställer tidigare studier, vilket kan orsaka feltolkning av resultatet (Forsberg 

& Wengström, 2016). Fördelen med metoden är att studierna som användes var 

utförda i olika delar av världen, vilket gav ett bredare perspektiv och därmed ökad 

tillförlitlighet. Fördelen med detta är även att det ger en inblick från olika kulturer, 

vilket är viktigt i dagens mångkulturella samhälle.  

 

Till litteraturöversikten användes 15 artiklar från olika delar av världen samt 

variation i årtal. Antalet artiklar kan ha påverkat resultatet då författarna valde att 

begränsa till endast 15 artiklar, trots att det fanns många artiklar inom område 

kring diabetes typ 2. Författarna anser dock att det 15 artiklar som användes var 
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tillräckligt för att besvara syftet till denna litteraturöversikt. Artiklarna 

kvalitetsgranskades av en modifierad kvalitetsgranskningsmall som framtagits av 

William, Stoltz och Bahtsevani (2016) och Forsberg och Wengström (2008). En 

svaghet med granskningen kan vara att författarna inte tidigare använt sig av 

mallen och att det upplevdes som en svårighet. Detta kan resultera i att artiklar kan 

ha fått för hög eller låg procent. Ytterligare en svaghet var att alla frågor i 

granskningsmallen inte gick att besvara. Exempelvis så fanns inte 

exklusionskriterier med i ett flertal av artiklarna. En del av frågorna i 

granskningsmallen var även otydliga då frågorna gav möjlighet till fri tolkning 

enligt författarna.  

 

Artiklarna söktes fram i databaserna Cinahl och PubMed. De flesta av artiklarna 

som används till litteraturöversikten söktes fram genom Cinahl. Detta då denna 

databas upplevdes som lätthanterlig och sökningarna kunde begränsas genom att 

bland annat välja peer reviewed. Denna begränsning kunde inte göras i PubMed 

enligt samråd med bibliotekarie. Där av är få artiklar valda genom PubMed, dock 

anser författarna att detta inte påverkat resultatet då artiklarna som framtagits i 

Cinahl även går att söka fram i PubMed. Alla artiklar som valdes uppfyllde de 

inklusionskriterier som författarna framtagit. Dock valde författarna att efter ett 

antal sökningar begränsa artikelsökningen ytterligare, där årtal 2015-2017 valdes. 

Detta för att finna så ny forskning som möjligt. Sökorden som användes 

resulterade i variation av upplevelser av att leva med diabetes typ 2 och gav ett bra 

resultat av framsökta artiklar som besvara syftet väl. Författarna kan inte finna 

något sökord som saknas då använda sökord täcker det berörda området i syftet.  

 

Två stycken av artiklarna som valdes hade ett fokus på upplevelse av 

gruppbehandling, vilket skiljer sig från de övriga artiklarna. Dessa valdes då det i 

resultatet framkom tydlig koppling till syftet med denna litteraturöversikt. Fördel 

med detta är att det gav en inblick från olika håll och resulterade i ett bredare 

perspektiv. En nackdel med dessa två artiklar kan vara att resultatet formades då 

deltagarna hade pågående gruppbehandling vilket gav ett socialt stöd, som kan ge 

en ökad positiv upplevelse. 
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Etikdiskussion 

Artiklarna som används till denna litteraturöversikt var godkända av en etisk 

kommitté, där samtliga deltagare godkänt till att delta i studierna. Författarna har 

objektivt kvalitetsgranskat artiklarna för använda artiklar som tagit hänsyn till 

mänskliga rättigheter. Vid granskning av resultaten valde författarna att översätta 

från engelska till svenska, för att undvika eventuella missuppfattningar som skulle 

kunna uppstå på grund av språkskillnader. Ytterligare etiska aspekter som iakttogs 

var att samtliga deltagare skulle vara över 18 år. Artiklarna som användes var 

kvalitativa med metoder i form av intervjuer och observationer. Denna metod kan 

vara känslig och påverka integriteten hos deltagarna. I det flesta av artiklarna så 

visades hänsyn till deltagarnas självbestämmande, exempelvis användes öppna 

frågor, att deltagarna tilldelades information om frivillighet till studien samt att när 

som kunna avbryta deltagandet. Författarna till denna litteraturöversikt anser att 

dessa aspekter är av vikt vid kvalitativa studier och hade detta i åtanke vid val av 

artiklar.  

 

Klinisk betydelse för samhället 

Denna litteraturöversikt har klinisk betydelse för samhället då den skapar en 

medvetenhet och förståelse för hur det är att leva med diabetes typ 2. Denna 

medvetenhet är av vikt att ha med sig som sjuksköterska i mötet med patienten, då 

diabetes typ 2 är en ökande sjukdom i världen. Att ha medvetenhet kring 

individens individuella behov av stöd, emotionella upplevelser av att anpassa sig 

till en ny livsstil samt hur samhörigheten och gemenskapen spelar en roll. I 

resultatredovisningen framkommer det att specialiserad sjukvårdspersonal inom 

diabetes upplevdes ha ett gott bemötande och tillförlitlig kunskap. Författarna 

anser att detta tyder på att grundutbildade sjuksköterskor bör ha en mer fördjupad 

kunskap inom diabetes typ 2 samt i bemötandet.  

 

Slutsats 

Slutsatsen av denna litteraturöversikt är att upplevelsen av att leva med diabetes 

typ 2 skapar olika känslomässiga reaktioner, behov av stöd samt att kunskap och 

information är betydande för hur individen anpassar sig till en ny livsstil. 

Sjuksköterskan har en central roll genom att stötta dessa patienter i vardagen och 
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bör därför arbeta utifrån förhållningsätt som handlar om att stärka individens 

resurser och egenvårdsförmåga som vilar på en humanistisk människosyn. 

 

 

Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning inom detta område behövs, detta för att få en djupare förståelse 

och inblick hur upplevelsen är av att leva med diabetes typ 2. Ytterligare forskning 

som skulle vara av betydelse är upplevelsen utifrån sjuksköterskans perspektiv 

samt sjuksköterskans behov av mer fördjupad kunskap inom området. Detta för att 

sjuksköterskan lättare ska kunna bemöta och hantera dessa känslomässigt svåra 

situationer individen kan befinna sig i. Även forskning om faktorer hos 

sjuksköterskan som påverkar till att patienten upplever sig vara sedd som en 

sjukdom och inte en individ, skulle vara av betydelse. 
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Bilagor 1 
Tabell 1. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Aghamohammadi-

Kalkhoran, M., 

Valizadeh, S., 

Mohammadi, E., 

Ebrahimi, H., & 

Karimollahi, M. 

 

2012 

 

Iran 

Health according 

to the experiences 

of Iranian women 

with diabetes: a 

phenomenologica

l study 

Att fokusera på kvinnors 

med diabetes uppfattning av 

mening med hälsa. 

Kvalitativ  

 

Ett fenomenologiskt 

förhållningssätt användes. 

Semistrukturerade intervjuer 

med deltagarna som sedan 

transkriberades. 

n=19 Deltagarna beskrev att de ofta 

använde sin spirituella och religiösa 

tro för att handskas med sin 

sjukdom och för att fullfölja 

livsstilsförändringar. 

84% 

Ahlin, K., & 

Billhult, A. 

 

2012 

 

Sverige 

Lifestyle changes 

- a continuous, 

inner struggle for 

women with type 

2 diabetes: a 

qualitative study. 

Att beskriva hur kvinnor 

handskas med de 

nödvändiga 

livsstilsförändringar på 

grund av en kronisk 

sjukdom, där diabetes 

används som en modell. 

Kvalitativ 

 

Intervjuer med tio deltagare. 

Intervjuerna transkriberades 

sedan samt att första 

författaren läste och lyssnade 

igen för att säkerställa att det 

stämde. 

n=10 Att handskas med diabetes typ två 

upplevdes av deltagarna som en inre 

kamp. Upplevelsen av att vara ett 

offer på grund av sjukdomen samt 

att känna en ständig press över alla 

måsten skapade känslor som ångest. 

76% 

Akman, H., & 

Olgun, N. 

 

2016 

 

Turkiet 

Experience of 

adult individuals 

with type 2 

diabetes about 

diabetes: a 

qualitative study. 

Att beskriva detaljerad 

upplevelse av känslor hos 

vuxna patienter med 

diabetes typ två och deras 

erfarenhet av sjukdomen. 

Kvalitativ 

Två frågeformulär användes. 

Ett angående demografiska 

frågor samt ett som användes 

under intervjun med 

deltagarna. Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades. 

n=21 Deltagarna upplevde känslomässiga 

reaktioner som följd av diagnosen 

diabetes typ två. Dessa känslor var 

exempelvis rädsla, ilska, chock, 

skuld, sorg, förnekelse samt 

oacceptans. Resultatet visar att 

deltagarna upplevt 

missuppfattningar kring diabetes, då 

kunskap om sjukdomen var liten.   

84% 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Boyle, E., Saunders, 
R., & Drury, V. 
 
2015 
 
Australien 

A qualitative study of 
patient experiences of 
type 2 diabetes care 
delivered comaratively 
by general practice 
nurses anda medical 
practitioners. 

Att undersöka patienters 
erfarenheter kring diabetesvård 
levererad av sjuksköterskor i 
samarbete med allmänläkare. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade intervjuer 
användes som sedan analyserades 
genom Braun och Clarkes analys 
process. 

n= 10 Deltagarna beskrev en pågående 
utmaning med att leva med 
diabetes typ två, att ständigt 
försöka ta reda på vilken 
information som behövdes samt 
vilka råd som skulle följas. Den 
information och de råd som 
tilldelades deltagarna upplevdes 
som överväldigande och var då 
svår att ta till sig. 

84% 

Crowe, M., 
Whitehead, L., 
Bugge, C., Carlyle, 
D., Carter, J., & 
Maskill, V. 
 
2016 
 
Nya Zeeland 

Living with sub-
optimal glycaemic 
control: the 
experiences of type 2 
diabetes diagnosis and 
education. 

Att undersöka upplevelsen av 
diagnosen och kunskap hos 
personer med diabetes typ 2 
som har bristfällig 
glukoskontroll. 

Kvalitativ 
 
Randomiserad kontrollerad studie 
med semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuerna spelades in samt 
transkriberades av en erfaren ljud-
skrivare. 

n= 118 Deltagarna upplevde en chock 
när de fick diagnosen typ 2 
diabetes, och kände en moralisk 
anklagelse kopplat till deras 
livsstil. Deltagarna upplevde att 
de fått uppfattningen av att 
diabetes typ 2 är en mild form av 
diabetes och att dem fått lite 
information för att kunna 
handskas med sin sjukdom. 

88% 

Hansen, E., J-
Landstad, B., 
Hellzén, O., & 
Svebak, s. 
 
2010 
 
Norge 

Motivation for 
lifestyle changes to 
improve health in 
people with impaired 
glucose tolerance. 

Att identifiera faktorer som kan 
motivera till livsstilsförändringar 
och underlätta minskning av 
nedsatt glukostolerans samt 
risken för att utveckla diabetes 
typ 2.   

Kvalitativ  
 
Semistrukturerade intervjuer som 
utgick från fyra aspekter kring 
livsstil användes. Intervjuerna 
spelades in samt transkriberades. 
 

n= 18 I resultatet framkom fyra 
dominanta faktorer som 
motiverade deltagarna till 
livsstilsförändringar, vilka var 
struktur och rytm, oro över 
sjukdomen, aktivitetsnivå samt 
sociala relationer. 

76% 
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Jorunn-Herre, A., 
Graue, M., Hope-
Kolltveit, B-C., & 
Gjengedal, E.  
 
2015 
 
Norge 

Experience of 
knowledge and skills 
that are essential in 
self-managing a 
chronic condition: a 
focus group study 
among people with 
type 2 diabetes. 

Att få ny kunskap om patientens 
upplevelse av att delta i en själv-
hanteringskurs tillsammans med 
andra personer med diabetes typ 
2 och hur detta påverkar deras 
hälsa och förmåga till att hantera 
sjukdomen. 

Kvalitativ 
 
Fem grupper med deltagare deltog 
i en själv-hanteringskurs och 
intervjuades sedan i grupp vilket 
liknade en diskussion mellan 
deltagarna och en intervjuare. 
Detta för att få fram upplevelser 
och olika perspektiv. 

n=22 Deltagarna upplevde bättre teoretisk kunskap om 
sjukdomen, förbättrade sina kunskaper om 
blodsockermätning, injektioner och nutrition, vilket 
gjorde det lättare att hantera sjukdomen. Det upplevdes 
positivt att lära sig tillsammans med andra som kämpar 
med liknande behov och krav. 

96% 

Kneck, Å., Klang, B., 
& Fagerberg, I. 
 
2010 
 
Sverige 

Learning to live with 
illness: experiences 
of persons with 
recent diagnoses of 
diabetes mellitus. 

Att nå en förståelse för hur det 
upplevs att leva med diabetes 
under de första 2 månaderna 
efter att ha fått diagnosen. 

Kvalitativ 
 
Longitudinell kvalitativ tolkande 
och beskrivande design användes. 
Intervjuer användes. 

n=13 Fyra teman identifierades “en ny verklighet”, “kroppen 
har en roll i livet”, “olika sätt att lära” samt “sjukvården är 
en viktig partner”. Deltagarna upplevde att kunskap var 
ett viktigt instrument, men att det var svårt att veta vilken 
kunskap som behövdes. Sjukvårdspersonal upplevdes 
som en trygghet, dock gav sjukvårdspersonal som inte var 
specialiserad inom diabetes en negativ upplevelse. 

88% 

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

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

Att beskriva, genom kvalitativa 
metoder, erfarenheter och 
tillvägagångssätt att handskas 
med diabetes typ två hos 
kinesiska kvinnor från 
Singapore. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade intervjuer med 
deltagarna som sedan 
transkriberades Intervjuerna 
analyserades med tematisk analys. 

n= 10 Deltagarna använde sin religiösa tro som strategi för att 
handskas med diabetes. Genom att be skapades ett lugn 
samt att ångest och oro motverkades. Att leva med 
diabetes upplevdes skapa psykiska symtom och rädsla för 
att bli bemött annorlunda. Deltagarna upplevde 
svårigheter i att hantera kost och fysisk aktivitet. 

84% 

Ljung, S., Olsson, C., 
Rask, M., & Lindahl, 
B.  
 
2012 
 
Sverige 

Patient Experiences 
of a Theory-Based 
Lifestyle-Focused 
Group Treatment in 
the prevention of 
caridovascular 
diseases and type 2 
diabetes. 

Att utforska hur patienters 
upplevelse av livsstils 
fokuserade gruppbehandling 
som primär och sekundär 
prevention av hjärt- 
kärlsjukdomar samt diabetes typ 
två. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer utfördes som sedan 
transkriberades ordagrant och 
analyserades med Malterud´s 
systematiska text kondensation. 

n= 19 Alla deltagare hade positiv upplevelse av 
gruppbehandling, då det gav stöttning till varandra. Det 
gav positiva livsstilsrelaterade förändringar samt möjlighet 
till personlig utveckling. 

92% 



 

 
 

Tabell 1. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltaga
re  

Resultat  Kvalitet
sgrad 

Sherifali, D., Shea, N., 
& Brooks, S.  
 
2012 
 
Canada 

Exploring the 
experiences of 
Urban First Nations 
people Living with 
or caring for 
someone with type 2 
diabetes. 

Att förstå den levda upplevelsen 
av vuxna Aboriginer som lever 
med eller tar hand om någon 
som har diabetes typ två. 

Kvalitativ 
 
Deltagarna har träffats 4 gånger 
för att dela med sig av sina 
erfarenheter, två stycken 
observerade och antecknade 
under dessa träffas Deltagarna fick 
även fylla i ett demografiskt 
frågeformulär. 

n=24 Deltagarna upplevde att på grund av att de lämnat den 
traditionella livsstilen så har det bidragit till diabetes. Det 
kämpade med att balansera det rekommendationer och deras 
verklighet. Många upplevde frustration att köpa hälsosam kost 
på grund av begränsad inkomst. upplevelse av rädsla, ilska och 
förnekelse och varför just jag? 

 

Vahedparast, H., 
Mohammadi, E., & 
Ahmadi, F.  
 
2017 
 
Iran 

From threat to 
gradual lifestyle 
changes: Iranian´s 
experiences with 
chronic illnesses. 

Att utforska och beskriva 
upplevelsen av att göra 
hälsosamma livsstilsförändringar 
hos patienter med kroniska 
sjukdomar. 

Kvalitativ 
 
Individualiserade och grundliga 
semistrukturerade intervjuer. 
Öppna frågor användes samt 
demografisk frågor. 

n=34 Deltagarna upplevde oro, rädsla för att dö, chock och 
upplevelse av att vara hotad av sjukdomen. Kost och fysisk 
aktivitet upplevdes positivt. Deltagarna använde sin tro för att 
hantera diabetes, det gav acceptans, de upplevde lugn genom 
att be. 

84 %  

Yamakawa, M., & 
Makimotot, L.  
 
2007 
 
Japan 

Positive experiences 
of type 2 diabetes in 
Japanese patients: 
An exploratory 
qualitative study. 

Existensen av positiva 
upplevelser hos personer med 
diabetes typ 2 Att undersöka. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer utfördes och utgick 
från fyra olika frågor. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades 
ordagrant 24 timmar efter 
intervjuerna. Detta lästes sedan 
igenom för att få en helhetsbild av 
intervjuerna. 

n=17 Diagnosen gav deltagarna möjlighet att sluta äta och dricka 
osunt. Familjen såg som betydelsefull och relationer 
förbättrades. Känsla av välbefinnandes upplevdes då dem fick 
ett ökat socialt nätverk exempelvis genom att gå med i en 
promenadgrupp. 

92 %  

Youngson, A., Cole, 
F., Wilby, H., &Cox, 
D.  
 
2014 
 
Storbritannien 

The Lived 
experiences of 
diabetes: 
Conceptualisation 
using a metaphor. 

Att utföra en preliminär 
undersökning av erfarenheter av 
att leva med diabetes. 

Kvalitativ 
 
Individualiserade 
semistrukturerade intervjuer som 
spelades in i ca 60-90 minuter. 
Sedan transkriberades 
intervjuerna. 

n= 7 Deltagarna kämpade med att balansera många aspekter i livet. 
Detta ledde till oregelbundna måltider, stress och stillasittande. 

92% 



 

 
 

 

 
Tabell 1. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Ågård, A., Ranjbar, 
V., & strang, S.  
 
2015 
 
Sverige 

 Diabetes in the 
shadow of daily life: 
factors that make 
diabetes a marginal 
problem. 

Att identifiera faktorer som 
påverkar patientens villighet och 
förmåga att följa förskrivna 
läkemedel, rekommenderade 
livsstilsförändringar och att få 
en djupare förståelse för hur 
dessa påverkar varandra 

Kvalitativ 
 
Intervjuer som började med 
öppna frågor. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades 
ordagrant. 

n=24 Deltagarna upplevde att livet 
blivit mer begränsat och 
strukturerat. Diabetes sågs inte 
som en allvarlig sjukdom. Med 
tiden fick deltagarna erfarenhet 
och god hantering av diabetes i 
sin vardag. Hälsosam mat var inte 
lika god och trots vetskap om 
positiv effekten av fysisk aktivitet 
valdes det bort. 

88 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 

 

Bilaga 2 
 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

 
Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   



 

 
 

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng: 25 

Kvalitet: hög grad >80%, medel 61–79%, låg <60%  

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 


