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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 

Ett flertal studier har gjorts gällande patienters hanterbarhet av sin diabetes typ 

2, med varierande resultat. Det har bland annat visat sig att patienter med typ 

2-diabetes som har levt med sin sjukdom en längre tid, har lägre följsamhet till 

fysisk aktivitet och kostvanor än de patienter med en nydiagnostiserad 

diabetes. En annan studie hävdar att duration inte påverkar hanterbarheten. 

Köns- och åldersskillnader har även påvisats i tidigare studier. Kvinnor gjorde 

färre blodsockerkontroller, hade sämre hälsouppfattning samt högre nivåer av 

diabetes-relaterat lidande än män. Kvinnor och yngre patienter var de som 

tränade mest. Dock var det även dessa grupper (kvinnor och yngre) som hetsåt 

mest. 

Syfte:  
Syftet är att beskriva hur ålder, kön och duration av typ 2-diabetes påverkar 

patienters upplevelse av att kunna hantera sin sjukdom. 

 

Metod: 
En kvantitativ studie i form av en enkätundersökning genomfördes 2003 

utifrån Diabetes Empowerment Scale (DES). Patienternas (n=86) besvarade 

enkäter fördes sedan in i Excel och deskriptiv statistik utfördes. Arbetet har 

Afaf Ibrahim Meleis transitionsteori som teoretisk utgångspunkt. 

 

Resultat: Det framkom skillnader i hur män och kvinnor hanterar sin diabetes. Kvinnor 

visste i större utsträckning vad de var missnöjda med gällande sin hanterbarhet 

av sjukdomen, medan männen i större utsträckning visste vad de var nöjda 

med. De som hade haft sjukdomen kortast, i ett år, var de som i högsta grad 

upplevde sig veta vad de var beredda att ändra på och vad som var viktigast för 

dem att uppnå. De som upplevde sig bäst på att nå sina mål var de som haft 

sjukdomen kortast (ett år) samt de som haft sjukdomen längst (11-29 år). När 

det gällde att hantera diabetes-relaterad stress var det de som haft sjukdomen i 

sex-tio år och de i åldrarna 50-64 år som skattade sig lägst.   



 
 

 
 

 

 

Diskussion: Hur kommer det sig att män och kvinnor skattar sig olika gällande sin 

hanterbarhet av sjukdomen? Kan sociokulturella normer ha betydelse för män 

och kvinnors upplevelser av att kunna hantera sin diabetes? De som haft 

sjukdomen kortast samt längst skattar sig högst gällande sin hanterbarhet. Vad 

kan det bero på? Kan motivation vara en bidragande faktor?  

Nyckelord: Duration, ålder, kön, hanterbarhet, diabetes typ 2. 

 



 
 

 
 

 

 

Abstract 

 

Background: 

Numerous studies have been done regarding patient manageability of their 

type 2 diabetes, with varying results. It has partly emerged that patients with 

type 2 diabetes who have lived with the disease for a long time, have lower 

adherence to physical activity and dietary habits than the patients with newly 

diagnosed diabetes. Another study claims that duration does not affect 

manageability. Gender and age differences have also been demonstrated in 

previous studies. Women made fewer blood sugar monitoring, had poorer 

health perception and higher levels of diabetes-related distress than men. 

Women and younger patients were those who exercised the most. However, it 

was also these groups (women and younger) who incited the most. 

Aim: The aim of this study is to describe how age, gender and duration of type 2 

diabetes affect patient's experience of being able to manage their condition. 

Methods: A quantitative study in the form of a questionnaire survey conducted in 2003. 

The questionnaire used was the Diabetes Empowerment Scale (DES). The 

patients' (n=86) answered questionnaires were then transferred into Excel and 

descriptive statistic were performed. The theoretical frame of reference for 

this paper was Afaf Ibrahim Meleis's transition theory. 

Results: It was revealed differences in how men and women managed their diabetes. 

Women knew to a greater extent what they were dissatisfied with regarding 

their current management of the disease, while men knew to a greater extent 

what they were pleased with. Those who had had the disease for the shortest 

amount of time (one year) were those who highly experienced to know what 

they were prepared to change and what was important things for them to 

achieve. Those who stated them best regarding the achivement of their goals, 

were those who had had the disease for the shortest amount of time (one year) 

and those who had had the disease the longest (11-29 years). Those who 

stated the most ”negative” answers when it came to dealing with diabetes-



 
 

 
 

 

 

related stress, were those who had had the disease for six to ten years and 

those aged 50-64 years. 

Discussions: How is it that men and women think differently of themselves regarding their 

self-management of their diabetes? Can socio-cultural ideals have an impact 

on men and women's experiences of being able to manage their diabetes? 

Those who had had the disease for the shortest and the longest amount of time 

are the groups that perceives themselves to manage their disease the best, in 

comparison with the other duration groups. What could be the reason? Can 

motivation be a contributing factor?  

Keywords: Duration, age, gender, self-management, self-efficacy, type 2 diabetes. 
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1. Inledning 

Diabetes typ 2 är en folksjukdom som blivit allt vanligare i världen och således ett viktigt 

kunskapsområde för en sjuksköterska (Magnusson, 2011). Författarna har under utbildningens 

gång mött många människor med diabetes på de olika praktikplaceringarna och ett 

gemensamt intresse utvecklades då för denna växande sjukdom. Tillfälle gavs sedan att arbeta 

vidare med och sammanställa en enkätundersökning, genomförd av doktorand Åsa Kneck vid 

Ersta Sköndal Högskola. Det insamlade materialet innehåller data på hur kön, ålder och 

duration (sjukdomslängd) påverkar hanterbarheten hos patienter med diabetes typ 2. 

Författarna ansåg att ämnet var intressant då de ville få en fördjupad förståelse för hur dessa 

faktorer kan påverka en människas hanterbarhet av diabetes typ 2.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Diabetes typ 2 

Diabetes mellitus förekommer i flera olika typer, bland annat som typ 1 och typ 2. Diabetes 

typ 1 förekommer främst hos yngre personer och innebär att kroppen helt har slutat att 

producera insulin, då behöver man tillsätta kroppen extra insulin varje dag (Fritz, 2010). 

Diabetes typ 2 är den vanligaste typen och drabbar främst de i vuxen ålder. I Sverige har ca 

400 000 personer typ 2-diabetes. Orsaken till sjukdomen kan vara ärftlig eller bero på vilka 

levnadsvanor man har. Det är hormonet insulin som reglerar sockernivån i blodet. Vid typ 2-

diabetes har kroppens celler blivit mindre känsliga för insulin. Bukspottskörteln klarar inte 

heller av att producera tillräckligt med insulin vilket leder till en förhöjd sockernivå i blodet 

(Magnusson, 2011). Sjukdomen innebär dock inte bara en störning i blodsockernivån, utan 

drabbar ofta kroppen på flera sätt. Bland annat kan rubbningar i blodets kolesterol, proteiner 

samt koagulationsförmåga uppstå. På sikt kan denna obalans i blodet leda till skador på 

njurarna, ögonen och nerverna (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östensson, 2007, s. 

22-23). 

     Faktorer som kan öka risken att diabetes typ 2 utvecklas är bland andra övervikt, stress och 

tobaksbruk. Nikotin samt adrenalin och kortisol (stresshormoner) hämmar betacellerna från 

att producera insulin. Det finns även en ärftlig faktor som spelar in. Faktorer som kan skydda 

mot uppkomsten av sjukdomen är träning, viktnedgång samt hög kaffekonsumtion. Träning 

och viktminskning sänker blodsockernivån genom att förbättra insulinkänsligheten. Dricker 

man mycket kaffe får man i sig ämnen som minskar leverns produktion och frisättning av 

socker till blodet, varför det kan vara en skyddande faktor (Alvarsson et al, 2007, s. 35-37). 
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     De första symtomen för sjukdomen är ofta trötthet, ökad törst samt ökad urinmängd. 

Symtomen utvecklas ofta ”smygande” och det kan därför vara svårt att upptäcka sjukdomen. 

Ett första steg i behandlingen vid typ 2-diabetes är att försöka ändra sin livsstil genom att 

börja motionera och äta en mer sund kost. Räcker inte det kan man även behöva läkemedel, i 

form av insulin, för att sänka sockerhalten i blodet (Magnusson, 2011).  

 

2.2 Tidigare forskning gällande diabetes  

Nedan presenteras forskning gällande diabetes typ 2 utifrån kön, ålder och duration. 

Forskning gällande egenvård och patientundervisning presenteras även då de är viktiga 

komponenter för sjuksköterskan att ta i beaktning vid diabetesvård (Larsson & Rundgren, 

2010, s. 124, 127). 

 

2.2.1 Egenvård och patientundervisning 

I en diabetesbehandling är livsstilsförändringar av stor vikt. Att själv kunna sköta om sin 

sjukdom innebär ett stort ansvar och innefattar egenvård i form av fysisk aktivitet, 

kostmedvetenhet och kontroll av blodsockernivån (Ko, Park, Cho, Ko, Shin, Lee, Song, Park 

& Ahn, 2012). Studien (Ko et al., 2012) visar att patienter med typ 2-diabetes som har levt 

med sin sjukdom en längre tid, har lägre följsamhet till fysisk aktivitet och kostvanor än de 

patienter med en nydiagnostiserad diabetes. Många diabetes-patienter är stressade över 

framtiden och oroliga för eventuella komplikationer. Att ha en utbildning i egenvård kan 

förbättra patientens kontroll över sjukdomen och förebygga komplikationer, som i sin tur kan 

leda till en ökad känsla av livskvalité. Efter utbildningen som gjordes i samband med studien, 

kunde man påvisa en betydande förbättring hos alla patienterna när det gäller att ta hand om 

sin sjukdom. 

     Som nämnt ovan var dock följsamheten lägre hos de patienter med en långvarig diabetes 

(Ko et al., 2012). Det är därför av stor vikt att fånga upp patienter med nydiagnostiserad 

diabetes i ett tidigt skede, så att de kan få utbildning om sjukdomen och lära sig att leva med 

den. Det kan öka patientens chans till att fortsätta vara följsam i sitt sätt att hantera och ta 

hand om sin sjukdom. 

     Ett flertal andra studier (Campbell, Redman, Moffitt & Sanson-Fisher, 1996; Fernando, 

1993; Hawthorne & Tomlinson, 1997) har också betonat vikten av patientundervisning för en 

förbättrad hanterbarhet. Norris, Engelgau och Narayan (2001) menar att undervisningen är 

som mest effektiv på kort sikt, det vill säga att följsamheten är som bäst kort efter 
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utbildningen. Detta styrker Ko et al.’s (2012) teori om att frekvent utbildning och uppföljning 

är att föredra. 

 

2.2.2 Duration av diabetes typ 2 

Hinder och Greenhalgh (2012) menar att duration inte behöver vara en huvudsaklig faktor 

gällande hur man hanterar sin diabetes. De kom istället fram till att socialt kapital (sociala 

relationer) och personlig kapacitet var viktiga komponenter för att kunna hantera sin sjukdom. 

Faktorer som kunde försämra hanterbarheten var bland andra: samsjuklighet, nedsatt kognitiv 

funktion, förnekelse samt frånvaro av socialt kapital. Ytterligare faktorer kunde vara 

intellektuella eller emotionella påfrestningar i form av fattigdom, låg kunskap om hälsa samt 

en krävande familj.       

     Även Kneck (2011, s. 26) har fokuserat på just durationens inverkan och fick i sin studie 

fram resultatet att durationen inte hade någon betydelse för förståelsen av att leva med 

diabetes. Sjuksköterskan bör se till den unika individen för att bedöma var vederbörande 

befinner sig i transitionsfasen, för att kunna ge en god vård. Man bör alltså inte fokusera på 

hur länge patienten haft sin sjukdom eftersom olika individer hanterar sjukdomen på olika sätt 

och i olika takt. Studien visade även att patientundervisning i grupp var en uppskattat och 

gynnsam undervisningsform, dock gällde detta enbart för de som hade förmågan att interagera 

med andra människor. 

 

2.2.3 Kön och ålder 

Burke (2009) gjorde en studie med syftet att undersöka bland annat hanterbarhet av diabetes 

bland högskolestudenter. Ett flertal anmärkningsvärda könsskillnader identifierades. Mäns 

blodsockernivåer var mer i närheten av normalvärdet än kvinnors blodsockernivåer. Dock 

visade det sig att männens upplevda hanterbarhet minskade i samband med att durationen av 

sjukdomen blivit längre än fem år. Kvinnorna i studien gjorde färre blodsockerkontroller, 

hade sämre hälsouppfattning samt högre nivåer av diabetes-relaterad stress än män. Stressen 

påverkade den upplevda hanterbarheten hos kvinnorna, men inte hos männen. Burke kom 

även fram till att män tränade i större grad. Aljasem, Peyrot, Wissow och Rubin (2001)  kom i 

sin studie istället fram till att det var kvinnorna som tränade i större utsträckning. Även unga 

(24-55 år) tränade mer än äldre (56-88 år). De kom också fram till att det var vanligare bland 

unga människor att förändra sina kostvanor i positiv bemärkelse. Dock var de äldre bättre på 

att följa rekommenderade dieter. Hetsätande var vanligare bland unga och kvinnor.  
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2.3 Definition av begreppen hanterbarhet och duration 

Orden ”self-management” och ”self-efficacy” nämns ofta i den vetenskapliga litteraturen. 

Efficiency kan översättas som duglighet och prestationsförmåga medan management översätts 

som skötsel och förvaltning (Prismas Engelska Ordbok: engelsk-svensk/svensk-engelsk, 

1998, s. 135+306). Synonymer till skötsel är bland andra omvårdnad. ”Att sköta” har ordet 

hantera som synonym, varför vi valt att översätta de båda engelska orden som hanterbarhet 

(Walter, 1996, s. 381).  

     Begreppet duration (n.d.) beskrivs i nationalencyklopedin som varaktighet vilket i detta 

arbete gäller varaktighet av sjukdomen, det vill säga hur länge patienten haft sin diabetes. 

Med dessa två begrepp samt med ålder och kön, har vi beskrivit hur sjukdomen hanteras.  

 

2.4 Sjuksköterskans roll i diabetesvård  

Sjuksköterskan bör ge patient och anhöriga tillräckligt med information om sjukdomen, dess 

behandlingar och sjukdomens förlopp. Det är även av stor vikt att sjuksköterskan kontrollerar 

att patient och anhöriga har förstått den informationen de har fått. Ibland kan patienten vara i 

chocktillstånd, känna sig nedstämd eller på grund av försvarsmekanismer ha svårt att 

tillgodogöra sig informationen. Därför är upprepade informationstillfällen att rekommendera. 

En del patienter behöver även hjälp av sjuksköterskan med injektionerna och det gäller främst 

äldre patienter (Larsson & Rundgren, 2010, s. 124, 127). 

     Det blir en omställning i vardagen för en patient som ska börja behandlas med insulin. Då 

kan det bli aktuellt med en poliklinisk inställning av insulin, som sköts av en 

diabetessjuksköterska som tar emot patienten på en vårdcentral. Det innebär cirka fem-sex 

besök med förberedelser och uppföljning, som innefattar undervisning och rådgivning till 

patienterna för att de ska känna sig trygga. (Larsson & Rundgren, 2010, s. 127). 

     Socialstyrelsens (2005, s. 10-11) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor innehåller 

punkter relevanta att använda inom diabetesvård då information och undervisning är viktiga 

omvårdnadsåtgärder för patienter med diabetes (Larsson & Rundgren, 2010, s. 124, 127). 

Punkterna belyser vikten av att identifiera det friska hos patienten och att ta vara på hennes 

resurser. Vidare bör eventuella anhöriga uppmärksammas då de kan ha relevanta erfarenheter 

och kunskaper som kan användas samt vara ett stöd för patienten. En bedömning gällande 

patientens förmåga till egenvård och eventuella risker bör göras. På så sätt kan sjuksköterskan 

uppmuntra till anpassad grad av delaktighet där en god kommunikation alltid är essentiellt för 

att kunna identifiera vilket stöd patienten är i behov av. Därefter kan sjuksköterskan vägleda 
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patienten genom sin behandling. Vidare bör sjuksköterskan ge anpassad information samt 

undervisning och därefter försäkra sig om att patienten förstått informationen. Viktigt att 

tänka på är att tidpunkten för informationen passar för patienten. Den kan ges enskilt, då 

anhöriga är närvarande och/eller i grupp. En sjuksköterska ska kunna lägga märke till 

patienter som inte själva uttrycker informationsbehov, men även de som har speciella 

informationsbehov (Socialstyrelsen, 2005, s. 10-11).  

 

2.5 Problemformulering  

Som nämnts ovan är diabetes en växande folksjukdom som kräver mycket av patienten själv 

då det är essentiellt med kontinuerlig uppföljning och balansering av blodsockret.  Det har 

visat sig att de som haft diabetes under en längre tid inte är lika följsamma som de 

nydiagnostiserade patienterna, men det har även visat sig att ett flertal andra komponenter är 

av relevans gällande patienters hanterbarhet, bland annat ålder och kön. Ur detta kan det 

utläsas att det är en mängd olika faktorer som påverkar patienters hanterbarhet av sin diabetes. 

Vi har som avsikt att ytterligare undersöka könets, ålderns och durationens inverkan på 

hanterbarheten av diabetes typ 2.  

 

3. Syfte 

Syftet är att beskriva hur ålder, kön och duration av typ 2-diabetes påverkar patienters 

upplevelse av att kunna hantera sin sjukdom. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt  

Chick och Meleis (2010; Meleis, 2011, s. 100-101) beskriver transition som ett centralt 

begrepp inom omvårdnad. Transitionsfasen innebär en passage från en livsituation till en 

annan. Det är en del av livet och kan innefatta till exempel förloppet från att vara barn till att 

bli tonåring eller att som kvinna bli mamma. Transition kan även beskrivas som förloppet från 

att först vara frisk till att bli sjuk. Målet blir sedan att uppnå en förändrad men stabil 

livssituation. En annan beskrivning på transition är tre faser som innebär separation – 

genomgång – införlivande. Att till exempel få beskedet att man har diabetes, som är en 

kronisk sjukdom, innebär en förändring i livet och kräver att patienten skaffar sig ny kunskap 

och förändrar sitt beteende. Patientens identitet förändras men omvårdnadsmålet skulle bli att 

genom en hälsosam transition kunna uppnå ett välbefinnande. Denna övergångsprocess har 

varken en början eller ett slut, men förhoppningen är att förändringen kan leda till stabilitet i 
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nuet. Processen från att vara frisk till att få en kronisk sjukdom benämner Meleis (2011, 

s.100-101) som health/illness transition. De olika stegen i den processen innebär att patienten: 

blir sjuk, får en diagnos, finner tid för återhämtning, försöker anpassa sig till en kronisk 

sjukdom, får tillgång till samt stöd från sjukvården och hittar en adekvat behandling som 

fungerar (McEwen, Baird, Pasvogel & Gallegos, 2010; Meleis, 2011, s.100-101). Frågor som 

handlar om att försöka förstå hur människor handskas med transitioner och hur miljön 

runtomkring påverkar denna process är grundläggande för sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet 

(Meleis, 2011, s.100-101). 

     Författarna har valt Meleis’ transitionsteori som teoretisk utgångspunkt då den belyser de 

förändringar som en kronisk sjukdom kan föra med sig. Teorin kommer användas som 

teoretisk referensram genom resultatdiskussionen.  

 

5. Metod  

En kvantitativ studie i form av en enkätundersökning genomfördes 2003 utifrån Diabetes 

Empowerment Scale (DES), vilken förklaras närmre nedan. Patienternas besvarade enkäter 

fördes sedan in i Excel av doktoranden som utförde studien. Detta material är det som ligger 

till grund för detta arbete.  

 

5.1 Design 

En kvantitativ design valdes för denna empiriska studie med hjälp av insamling av 

ordinaldata. En kvantitativ metod gör det möjligt att objektivt tolka beskrivna erfarenheter 

(Polit & Beck, 2008). Frågeformulären (DES, se bilaga 1) är formulerade och strukturerade i 

förväg. 

 

5.2 Datainsamling och urval 

Data samlades in från två olika patientgrupper. Det ena gruppen är patienter med diabetes typ 

2 som gått på så kallad dagvårdsvecka på ett av de större sjukhusen i Stockholm. De 

tillfrågades om deltagande i samband med vistelse på sjukhuset. Patienterna som då ingick i 

en grupp fick muntlig information i gruppen om studien, sedan valde varje patient själv om de 

önskade delta i studien eller ej. På de patienter som valde att delta och som även skickade in 

enkäterna, togs bakgrundsdata ur respektive journal på sjukhuset. 

     Den andra gruppen är patienter som deltagit i en studiecirkel för patienter med diabetes, 

anordnad av Stockholms diabetesförening. De tillfrågades och fick muntlig information i 

grupp om studien, sedan valde varje patient själv om de önskade delta i studien eller ej. På de 
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patienter som valde att delta och som även skickade in enkäterna, togs bakgrundsdata från 

respektive patients husläkare. 

     Patienter som önskade delta i studien fick i samband med utskick av enkäter även en 

skriftlig information om studien. De patienter som uppgivit att de önskat delta men som inte 

svarat på utskickade enkäter, fick en påminnelse och nya enkäter skickades ut. 

     Inklusionskriterierna för deltagarna var; diagnostiserade med diabetes, svensktalande och 

över 18 år. Antal deltagare var 198 personer med diabetes typ 1 och 2.  

     Enkätundersökningen innefattar en mängd olika demografiska data vilka var följande: 

diagnos (typ 1 eller 2), ålder, kön, duration, behandlingsform, senast genomförd fotstatus, 

aktuellt Hba1C, senaste uppmätta blodtryck, senaste tagna blodfetter, senast genomförd 

ögonbottenkontroll, social status (gift/sambo, ensamboende eller ensamboende med barn), 

utbildningsbakgrund (högstadium, gymnasium, högskola/universitet och/eller övrigt) samt 

förvärvsarbete (ja/nej). Ur dessa demografiska data valdes diabetes typ 2 (diagnos), duration, 

kön samt ålder ut i samråd med doktoranden som genomförde enkätundersökningen 2003. 

Patienter med diabetes typ 2 valdes då syftet med arbetet endast gäller dessa patienter. 

Duration, ålder och kön var också givna data att använda oss av då de stämmer överens med 

vårt syfte.  

 

5.3 Bortfall 

198 patienter tillfrågades att delta i enkätundersökningen men efter bortfall har 86 patienters 

svar behandlats i denna studie. Bortfallen berodde på att vissa patienter inte angivit vilken typ 

av diabetes de hade men även på grund av att de patienter med diabetes typ 1 inte valdes med 

i studien. Inom varje demografisk data var det även bortfall. Endast 73 patienter hade uppgett 

tid för diagnos, det vill säga durationen. En patient hade inte uppgett sitt kön, varför det blir 

ett bortfall under den uträkningen (85 patienter totalt). Alla patienter hade dock uppgett sin 

ålder. Alla 86 patienter har inte heller besvarat alla frågor, varför det ibland är interna bortfall 

under vissa frågor av den anledningen.  

 

5.4 Diabetes Empowerment Scale (DES) 

DES är ett frågeformulär innehållande 18 frågor (bilaga 1) med fem svarsalternativ på varje 

fråga. Svarsalternativen utgår från en likertskala som mäter ordinaldata och är följande: Håller 

definitivt inte med (1), håller inte med (2), neutral (3), håller med i viss mån (4) samt håller 

med helt och fullt (5).  
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     Frågeformuläret utvecklades år 2000 av The Michigan Diabetes Research and Training 

Center för att mäta psykosociala faktorer som påverkar patientens egenmakt gällande sin 

sjukdom. Originalformuläret är på engelska och är validitets- och reliabilitetstestat (Anderson, 

Funnell, Fitzgerald & Marrero, 2000). Formuläret har tre huvudteman vilka undersöker 

patientens förmåga att: 1) vara villig till förändring, 2) sätta upp och nå mål samt undanröja 

hinder för sina mål och 3) hantera känslor, handskas med stress och upprätthålla psykosocialt 

stöd. 

     Begreppet empowerment ingår i DES och kan översättas som egenmakt på svenska 

(Björvell & Insulander, 2008). Begreppet används ofta inom sjukvården och syftar till att få 

en jämnställd relation mellan vårdgivare och vårdtagare samt att stärka patientens egenmakt 

och således ge patienten utrymme att använda sin kunskap och sina erfarenheter i sin vård. 

Om man lyckas göra patienten delaktig och på så sätt stärka henne i hennes egenvård, ökar 

även följsamheten i behandlingen (Björvell & Insulander, 2008, Ericson & Ericson, 2008, s. 

640). 

 

5.5 Analysmetod 

Datainsamlingen analyserades med beskrivande statistik i kalkylbladsprogrammet Excel. Med 

hjälp av de olika matematiska formlerna i Excel kunde datainsamlingen bearbetas och sorteras 

in i de olika grupperna (kön, ålder och duration), för att lättare få en överskådlig blick över 

resultatet. Formlerna som användes var fx=SUMMA, fx=SUMMA OM och fx=MEDIAN.  

     Vid sammanställning och organisering av beskrivande statistik skapas tabeller och figurer. 

Det är av stor vikt att statistiken är objektivt och överskådligt sammanställd. Detta för att 

trovärdigheten ska gå att bedöma (Björk, 2011, s. 12). 

     Datainsamlingen sorterades först in i frekvenstabeller där summan av de numeriska 

värdena beräknades automatiskt, sedan kunde stolpdiagram (figurer) skapas för att kunna se 

vilka figurer som var relevanta att presentera i resultatet. Författarna analyserade först 

figurerna var för sig upprepade gånger. Sedan avlästes figurerna med avseende att få svar på 

syftet. Därefter valdes figurer relevanta för syftet ut.  

 

6. Forskningsetiska överväganden  

För att anonymitet ska uppnås är det enligt Polit & Beck (2008) essentiellt att utelämna 

identitetsuppgifter för att det inte ska gå att koppla ihop patienterna med datainsamlingen. 

Författarna till detta arbete har inte haft tillgång till identitetsuppgifter. Författarna har även 

varit noggranna vid uträkning av statistik och använt sig av Excels olika formler för att räkna 
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ut resultaten. Detta för att den mänskliga faktorn (eventuell felräkning) inte ska kunna 

påverka resultatet.  

     Datainsamlingen har etikprövats och godkänts av Karolinska Institutets 

forskningsetikkommitté Nord  (Dnr; 03-589).  

 

7. Resultat 

Nedan presenteras resultat gällande hanterbarhet utifrån kön, duration och ålder. Resultaten 

utgår från de tre teman som ingår i DES (bilaga 1). Alla frågor har övervägande ”positiva” 

svarsalternativ, oavsett demografisk data. Frågorna DES F4, DES F5, DES F9, DES F10, 

DES F11, DES F13-DES F16 och DES F18 (bilaga 1, F står för fråga) liknar varandra till stor 

del, varför de inte redovisas i figurer. Ur varje tema presenteras ett antal figurer där 

variationer är tydliga och som behandlar frågor relevanta för arbetets syfte. De tre teman vilka 

nämnts under ”Metod” kommer benämnas som 1) Villig till förändring, 2) Målsättning och 3) 

Emotioner.  

     All demografiska data är ojämnt fördelade vilket försvårar tydandet av resultatet. Av den 

anledningen används procent i vissa uträkningar. För att se ett tydligt samband i resultatet har 

författarna även valt att ibland ange svarsfrekvensen i tre grupper: svarsalternativ ett och två 

(håller definitivt inte med och håller inte med), svarsalternativ tre (neutral) och svarsalternativ 

fyra och fem (håller med i viss mån och håller med helt och fullt). Anledningen är att 

svarsalternativ ett och två är ”negativa” svar medan svarsalternativ fyra och fem är ”positiva” 

svar och alternativ tre är ett neutralt mellanting.  

 

7.1 Demografiska faktorer   

Demografiska data är presenterad i grupperna: kön (män och kvinnor), ålder och duration 

(klassbredder). Dessa indelningar inom grupperna är centrala för ett flertal studier och valdes 

för att enklare kunna jämföra resultat med de andra studierna. I tabellen nedan kan det utläsas 

att patienterna i denna studie är övervägande män, de flesta är 50-74 år och att majoriteten 

haft diabetes typ 2 i två till tio år. Det går även att utläsa att det finns bortfall inom grupperna. 

Flest bortfall är det under ”duration i år”, där 13 av 86 inte uppgett sin sjukdomslängd.  

 

 

 

 

 



 
 10 (28) 

 

 

Tabell 1. Demografiska data  

Patienter Antal Procent Medelvärde

Män 57 66,3

Kvinnor 28 32,6

Bortfall 1 1,2

23-49 år 9 10,5 41,6

50-64 år 49 57 58,1

65-74 år 21 24,4 68,8

Över 75 år 7 8,1 79,7

1 år 10 11,6 1

2-5 år 25 29,1 3,5

6-10år 22 25,6 8,1

11-29 år 16 18,6 16,8

Bortfall 13 15,1

n 86 100

D
u

ra
ti

o
n

 i 
år

K
ö

n
Å

ld
e

r

 

 

7.2 Kön 

7.2.1 Villig till förändring 

Nedan presenteras de två första frågorna utifrån det första temat. 

På den första frågan (figur 1) skattar sig männen lite högre. De vet i större utsträckning vad de 

är nöjda med. 

 

Figur 1: ”När det gäller hur jag hanterar min diabetes så: vet jag för det mesta vad jag är 

nöjd med” (bilaga 1). 
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Figur 2  visar att  kvinnorna i större utsträckning vet vad de är missnöjda med. 

 

Figur 2: ”När det gäller hur jag hanterar min diabetes så vet jag för det mesta vad jag är 

missnöjd med” (bilaga 1) 

 

7.2.2 Målsättning 

Ur det andra temat i DES om mål presenteras två av fyra frågor som beskrivs nedan. 

Figur 3 visar att ingen kvinna och ingen man uppgett ”negativa” svarsalternativ. De flesta 

män och kvinnor vet oftast vad som är viktigast för dem att uppnå.  

 

Figur 3: ”När det gäller min diabetes så: vet jag oftast vad som är viktigast för mig att 

uppnå” (bilaga 1). 

 

I figur 4 har 8,9 %  män (5/56) och 10,7 % kvinnor (3/28) uppgett ”negativa” svarsalternativ. 

Totalt 75 % män (42/56) och 71,4 % kvinnor (20/28) har uppgett ”positiva” svarsalternativ. 

Både de flesta männen och de flesta kvinnorna upplever att de oftast är bra på att nå sina mål 

när de väl bestämt sig. Dock är det en någon större andel män som tycker sig vara bra på 

detta.  
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Figur 4: När det gäller min diabetes så: tycker jag oftast att jag är bra på att nå mina mål 

när jag väl bestämt mig” (bilaga 1).  

 

7.2.3 Emotioner 

Ur det tredje och sista temat i DES presenteras två av tio frågor nedan.  

Var god se föregående fråga (DES F11, bilaga 1) för att få en bättre bild av DES F12.  

I figur 5 har 17,9 % kvinnor (5/28) och 19,6 % män (11/56, ett bortfall) uppgett att de är 

neutrala. Totalt 28,6 % kvinnor (8/28) och  21,4 % män (12/56) uppger att de inte håller med 

och att de definitivt inte håller med i påståendet. Män upplever sig kunna hantera diabetes-

relaterad stress i högre grad än kvinnor. 

 

 

 

Figur 5: ”I allmänhet tycker jag att jag: vet hur jag handskas med den stressen på ett bra 

sätt” (bilaga 1).  
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I figur 6 har 10,7 % kvinnor (3/28) och 12,5 % män (7/56) uppgett ”negativa” svarsalternativ. 

Totalt 82,1 % kvinnor (23/28) och 69,7 % män (39/56) har uppgett ”positiva” svarsalternativ. 

Vad gäller svarsalternativ tre, det vill säga det ”neutrala” alternativet, anger 17,9 % män det 

alternativet och 7,1 % kvinnor detsamma. Kvinnor upplever att de vet tillräckligt mycket om 

diabetes i större grad än män. 

 

 

Figur 6: ”I allmänhet tycker jag att jag: vet tillräckligt mycket om diabetes för att ta hand om 

den på ett bra sätt” (bilaga 1).  

 

7.3 Duration 

7.3.1 Villig till förändring 

De som uppgett ”negativa” svarsalternativ är de som haft sjukdomen sex till tio år (3/21) och 

de som haft sjukdomen två till fem år (1/25). Totalt 100 % (10/10) som haft sjukdomen i ett år 

uppger ”positiva” svarsalternativ. Totalt 76 % (19/25) inom gruppen två till fem år, 76,2 % 

(16/21) inom gruppen sex till tio år och 93,8 % (15/16) inom gruppen 11-29 år uppger 

”positiva” svarsalternativ. De som bäst upplever sig veta vad de är beredda att ändra på är de 

som haft diabetes kortast tid, det vill säga de som haft sjukdomen i ett år.  
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Figur 7: När det gäller hur jag hanterar min diabetes så: vet jag i allmänhet vad jag är 

beredd att ändra på” (bilaga 1). 

 

7.3.2 Målsättning 

De som haft sjukdomen i ett år samt de som haft sjukdomen i sex till tio år har uppgett 

femmor i största utsträckning. De som skattar sig högst procentuellt sett (60 %) är de som haft 

sjukdomen i ett år.  Patienterna som haft sjukdomen i ett år är alltså de som i största 

utsträckning oftast vet vad som är viktigt för dem att uppnå. 

 

 

 

Figur 8: ”När det gäller min diabetes så: vet jag oftast vad som är viktigast för mig att 

uppnå” (bilaga 1). 

 



 
 15 (28) 

 

 

Figur 9 visar att de patienter som svarat flest ”negativa” alternativ, alltså att de inte håller 

med, är de som har haft sjukdomen i två till fem år och sex till tio år. De som skattat sig högst 

i denna fråga är de som haft sjukdomen kortast, i ett år (90 %) samt de som haft sjukdomen 

längst, 11-29 år (93,8 %). Dessa patienter är de som upplever sig vara bra på att nå sina mål i 

största utsträckning. 

 

 

Figur 9: ”När det gäller min diabetes så: tycker jag oftast att jag är bra på att nå mina mål 

när jag väl har bestämt mig” (bilaga 1). 

 

7.3.3 Emotioner 

Alla durations-grupper hade uppgett mellan 20-28,6 % ”negativa” svar i figur 10. Dock är det 

bara patienter som haft sjukdomen i sex till tio år samt 11-29 år som uppgett svarsalternativ 

ett, det vill säga att de definitivt inte håller med. Den grupp som procentuellt sett uppgav flest 

”negativa” svarsalternativ (28,6 %) och alltså inte upplever sig kunna handskas med den 

stressen, är de som haft sjukdomen i sex till tio år. 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: ”I allmänhet tycker jag att jag: vet hur jag handskas med den stressen på ett bra 

sätt” (bilaga 1).  
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7.4 Ålder 

7.4.1 Villig till förändring 

Den enda åldersgrupp som inte uppgett något ”negativt” svarsalternativ i figur 11 är de som är 

yngst, det vill säga de som är 23-49 år. De som uppgett flest ”positiva” svarsalternativ (85,4 

%) är de som är 50-64 år, och är alltså den åldersgrupp som bäst vet vad de är beredda att 

ändra på.  

 

 

Figur 11: ”När det gäller hur jag hanterar min diabetes så: vet jag i allmänhet vad jag är 

beredd att ändra på” (bilaga 1). 

 

7.4.2 Målsättning 

I figur 12 är det tre patienter inom åldersgruppen 50-64 år som uppgett ”negativa” 

svarsalternativ och är de enda som gjort det. 100 % (9/9) inom åldersgruppen 23-49 år, 91,7 

% (44/48) inom åldersgruppen 50-64 år, 85,7 % (18/21) inom gruppen 65-74 år och 85,7 % 

(6/7) av de över 75 år har uppgett ”positiva” svarsalternativ. De som bäst vet vad det är som 

hjälper och hindrar dem från att nå dit de vill är de som är mellan åldrarna 23-49 år.  
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Figur 12: ”När det gäller min diabetes så: vet jag oftast vad det är hos mig själv som hjälper 

eller hindrar mig från att nå dit jag vill” (bilaga 1). 

 

7.4.3 Emotioner 

I figur 13 har 22,2 % (2/9) i åldrarna 23-49 år, 29,2 % (14/48) i åldrarna 50-64 år, 19,1 % 

(4/21) i åldrarna 65-74 år samt 0 % (0/7) i de över 75 år, uppgett ”negativa” svarsalternativ. 

De som skattar sig lägst är alltså de i åldrarna 50-64 år.  

 

Figur 10: ”I allmänhet tycker jag att jag: vet hur jag handskas med den stressen” (bilaga 1). 

 

8. Diskussion 

Arbetets metod och resultat diskuteras nedan. Svagheter och styrkor tas upp gällande enkäter 

och likertskalor. Resultatet diskuteras utifrån tidigare nämnda studier samt utifrån nya 

vetenskapliga artiklar. Resultatet reflekteras även genom vår valda teoretiska utgångspunkt.  

  

8.1 Metoddiskussion 

Arbetet grundar sig på besvarade enkäter, vilka är utformade efter DES. Författarna till detta 

arbete har som nämnts ovan fått ta del av data som utmynnat från enkäterna. Då data redan 

var infört i Excel var det mycket behändigt att skriva ett resultat utifrån dessa data. Författarna 
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har inte själva använt instrumentet, då enkäterna redan var besvarade och införda i Excel, 

dock har instrumentet kritiskt granskats nedan.  

     Enkäter kan ha fasta- eller icke fasta svarsalternativ. De enkäter som användes till denna 

studie hade fasta svarsalternativ i form av rutor som patienterna ombads kryssa i. Detta sätt 

gör det enkelt att analysera resultatdata och jämföra deras svar. Dock kan det hävdas att fasta 

svarsalternativ kan styra patienternas svar. Det kanske inte är något alternativ som patienten 

anser stämma in på henne/honom, men vederbörande väljer ändå något av de förbestämda 

alternativen. På grund att detta kan denna metod också göra det svårt att analysera 

datainsamlingen och ta ställning till vad undersökningen faktiskt visar (Backman et.al, 2012, 

s. 306). En styrka med en enkät är att det är enkelt att skicka ut till en stor mängd människor, 

till skillnad från till exempel intervjuer som tar mycket längre tid att genomföra. Det är även 

billigare att utföra än intervjuer. Ytterligare en styrka är att det är samma frågor eller 

påståenden som man får svar på, vilket gör det enklare att analysera resultatdata. Vad som kan 

vara en svaghet med enkäter är att patienterna kanske upplever någon fråga som otydligt 

formulerad varför det är svårt för dem att besvara frågan. Det finns då ingen från 

forskningsgruppen på plats som kan förtydliga frågan, som det gör i en intervju. Det är alltså 

av stor vikt att frågorna är tydligt formulerade. I vissa fall är dock människor inblandade i 

forskningsprocessen med när patienterna fyller i enkäten, då kan förstås eventuella frågor 

besvaras. Dock kan även det bli en svaghet, då patienternas svar kan påverkas av deras 

närvaro (Backman, Gardelli, Gardelli, Persson, 2012, s. 304-305). 

     Inom alla frågor utom fyra stycken (DES F9, DES F10, DES F14 och DES F16) i enkäten 

till denna studie, fanns det interna bortfall, det vill säga att någon eller några patienter inte 

svarade av olika anledningar. Vad det beror på är svårt att veta. Det kan till exempel vara att 

patienten tyckte frågan var otydligt formulerad, att patienten inte tyckte något svarsalternativ 

stämde in på henne/honom eller att patienten helt enkelt glömde bort att besvara frågan 

(Backman et.al, 2012, s. 307).  

     De svarsalternativ som fanns i DES var följande: håller definitivt inte med (1), håller inte 

med (2), neutral (3), håller med i viss mån (4) samt håller med helt och fullt (5). Dessa 

alternativ kan kritiseras då alternativ 1 och 2 i stort sett är samma svar – att de helt enkelt inte 

håller med. Om man då tittar på den ”positiva” sidan, alternativ 4 och 5, kan det tyckas att de 

alternativen skiljer sig mer från varandra än vad alternativ 1 och 2 gör. Tanken är att värdena 

ska kunna motsvara varandra och att 3 ska vara ett ”mittenvärde” – ett neutralt värde (DePoy 

& Gitlin, 1999, s. 244-245). Om man som patient svarar alternativ 4 så finns det en viss 

tvekan i det svaret – ”i viss mån” håller de med. Om man sedan jämför det svarsalternativet 
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med alternativ 2, kan det tyckas att det senare alternativet innehåller mindre tvekan – 

patienten kryssar för att de inte håller med.  

     Patienterna i denna studie ombads att besvara frågor utefter en likertskala som presenterats 

tidigare i arbetet. Likertskalan mäter ordinaldata. Ordinaldata (ordningsdata) är data som kan 

rangordnas (fem är högre än tre, tre är högre än två o.s.v.), saknar ekvidistans (avståndet 

mellan fyra och fem behöver inte vara lika stort som avståndet mellan två och tre, dock är det 

lätt att tro det då siffrorna i sig talar för att det borde vara samma avstånd) och som inte har 

någon absolut nollpunkt (det finns inget svarsalternativ som är noll) (Vejde, 2009, s.19). En 

likertskala är i de flesta fall uppdelad i en femgradig skala, som presenterar negativa och 

positiva värden. I mitten brukar det vara ett så kallat neutralt värde, varken positiv eller 

negativ (Olsson & Sörensen, 2011, s. 201). Om man istället väljer att använda en likertskala 

med jämnt antal svarsalternativ måste patienterna välja antingen något alternativ från den 

positiva halvan, eller från den negativa halvan. Med udda antal erbjuds alltså ett ”mellanting”. 

En brist med likertskalan är att patienterna kanske inte uppfattar svarsalternativen som 

likvärdiga (DePoy & Gitlin, 1999, s. 244-245).  

     Hur patienterna väljer att svara på en likertskala kan även vara beroende av vad patienterna 

har för kultur. Vad man har för kultur kan alltså påverka hur man väljer att svara, hur högt 

man skattar sina svar på skalan och hur många frågor man väljer att svara på (Lee, Jones, 

Mineyama & Zhang, 2002).  

      

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att män i större utsträckning vet vad de är nöjda med gällande sin 

hanterbarhet av sin diabetes medan kvinnor i större utsträckning vet vad de är missnöjda med 

(figur 1 och 2). Vidare tycks både män och kvinnor veta vad som är viktiga mål för dem att 

uppnå och uppskattar sig själva att vara bra på att nå dessa mål (figur 3 och 4). Totalt 28,6 % 

kvinnor och 21,4 % män uppger att de inte håller med och att de definitivt inte håller med i 

frågan gällande om huruvida de kan hantera diabetes-relaterad stress (figur 5). Enligt 

transitionsteorin (Schumacher & Meleis, 2010) är det inte ovanligt att känslor av stress, 

ångest och osäkerhet uppstår under en transition, då det är en påfrestande situation som 

innebär många förändringar. Burke (2009) undersökte diabetes-relaterad stress. Även den 

studien hade som resultat att kvinnorna hade högre grad av diabetes-relaterad stress än 

männen. Kvinnorna vet alltså i större utsträckning än männen vad de är missnöjda med samt 

upplever en högre grad av diabetes-relaterad stress. Vad kan detta bero på? Kan det vara så att 

män i samma utsträckning vet vad de är missnöjda med och upplever lika mycket stress som 
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kvinnorna, men att den rådande normen för vad som anses vara maskulint, hindrar dem från 

att uttrycka detta?  

     Ambjörnsson (2004, s.22-24) skriver om genus och normer (vad som anses feminint 

respektive maskulint) i vårt svenska samhälle. Sedan långt tillbaka har den västerländska 

idétraditionen byggt på att mannen har en överordnad position relativt kvinnan. De normer 

som finns om hur kvinnan respektive mannen ska vara, det som är normalt, är det som även 

bidrar till olika identiteter hos människan som sedan speglar de åsikter en människa står för. 

Som man eller kvinna vill man känna sig normal och inte avvikande. Vidare skriver 

Ambjörnsson (2004, s. 178-183) att kvinnorna är präglade av viljan att känna sig fina och att 

de ofta är missnöjda med sina kroppar. På grund av det stora fokus som ligger på utseendet i 

media och i samhället, är de flesta kvinnorna missnöjda med sina kroppar oavsett hur de ser 

ut. Det har blivit en slags normalitet för kvinnan att känna sig missnöjd. Om en kvinna känner 

sig nöjd, ses det som ett avvikande beteende. Kanske är det långsökt att koppla dessa normer 

till valet av hur kvinnorna respektive männen upplever hanterbarhet av sin diabetes i denna 

studie, men någonstans finns det ändå en grundsyn i hur vi människor tänker och det är inte 

helt omöjligt att vi påverkats av normerna när det gäller hur vi väljer att svara på frågor. 

Normen säger att kvinnan är mer missnöjd än mannen när det gäller utseendet, kan det vara så 

att normerna i vårt samhälle även normaliserar ett missnöje hos kvinnorna när det gäller andra 

saker, som till exempel att vara mer missnöjd med sin behandling eller upplevelse av att 

hantera sin sjukdom? 

     En annan tanke är att männen faktiskt inte upplever stress och missnöje i samma 

utsträckning som kvinnorna. Att man som patient svarar att man vet vad man är missnöjd med 

gällande sin hanterbarhet, behöver inte heller betyda att man upplever ett större missnöje än 

de som svarar att de inte vet vad de är missnöjda med. De sistnämnda kanske upplever samma 

missnöje, men de kan inte uttrycka vad de är missnöjda med. Enkätens utformning ger oss 

bara svar på en liten del, men lämnar oss undrande gällande andra frågor så som funderingar 

om till exempel varför kvinnorna upplever en högre grad av stress.  

     I en studie av Svenningsson, Marklund, Attvall och Gedda (2011) beskrivs skattad 

livskvalité hos patienter med diabetes typ 2. I deras studie fann de att kvinnor skattade sig 

lägre än män, alltså att de var mer missnöjda med sin livskvalitét. Kvinnorna upplevde även i 

högre grad att sjukdomen var svår att hantera, vilket även hämmade deras sociala liv. Kan 

upplevelsen av hanterbarhet vara kopplad till hur människan upplever livskvalité och vilka 

faktorer är det som påverkar denna upplevelse?  
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     Socialstyrelsen (2004) menar att kvinnor och män har olika förutsättningar när det gäller 

sjukdomar och vård. Till exempel lever kvinnor längre än män, det är kvinnorna som söker 

vård i störst utsträckning och män löper större risk att få hjärt- och kärlsjukdomar. Vad som 

påverkar män och kvinnors behov av vård och omsorg är kopplat till flera sociokulturella 

faktorer som kan ha inverkan på mäns och kvinnors olika villkor i livet, levnadsvanor och 

beteenden. Till exempel ser man hur kraftigt könssegregerad arbetsmarknaden är, där kvinnor 

har lägre inkomst, lägre status och mindre inflytande över sitt arbete. Man kan även se en 

skillnad i att sjukligheten bland personalen är som störst i de extremt könssegregerade yrkena, 

till exempel sjuksköterskeyrket. Kan upplevelsen av hanterbarhet vara kopplat till de 

sociokulturella faktorerna, att kvinnor känner sig lägre ställda än män i samhället och därför 

inte anser sig vara lika nöjda med sin hanterbarhet?  

     Upplevelsen av hanterbarhet kan även påverkas av vilka transitioner som pågår i livet. 

Schumacher och Meleis (2010) beskriver att den sociokulturella omgivningen kan ha en viss 

påverkan i hur upplevelsen av en transition formas. Det är flera andra faktorer som påverkar 

hur en människa kan uppnå en hälsosam transition där bland annat omgivningen, 

förväntningar, meningsfullhet och erfarenheter är viktiga komponenter. 

     Resultatet i detta arbete innefattar även frågor om flexibilitet, det vill säga att vara beredd 

att ändra på saker, samt förmågan att uppnå sina mål. De som haft sjukdomen i ett år är de 

som i högsta grad upplever sig veta vad de är beredda att ändra på (figur 7). De är även de 

som procentuellt sett (sex av tio, 60 %) skattar sig högst när det gäller att veta vad som är 

viktigast för dem att uppnå samt när det gäller att nå dessa mål (figur 8 och 9). I det 

sistnämnda (att nå målen) är det även de som haft sjukdomen längst (11-29 år) som 

tillsammans med de som haft diabetes kortast (ett år) skattar sig högst. När det gäller att 

hantera diabetes-relaterad stress är det de som haft sjukdomen i sex till tio år som skattar sig 

lägst (figur 10). Av resultatet i denna studie är vår tolkning att durationen verkar ha en viss 

inverkan på hur patienter upplever sin hanterbarhet av sjukdomen (figur 7-10). Hur kan detta 

komma sig? Kan det vara så att man vid nydiagnostiserad diabetes erbjuds undervisning och 

information i högre grad, och att man på så sätt får verktyg till att hantera sin sjukdom? 

Uppföljning av diabetespatienter är av stor vikt och ingår i Socialstyrelsens riktlinjer (2010), 

varför det tordes vara en relativt stabil känsla av hanterbarhet under sjukdomslängden, av den 

anledningen. Men en möjlighet kunde vara att dessa nydiagnostiserade patienter har en 

motivation som människor som haft sjukdomen längre saknar. Det som är intressant i vårt 

resultat är att det inte endast är de nydiagnostiserade patienterna som upplever en hög grad 

hanterbarhet, utan även de som haft sjukdomen längst, det vill säga i 11-29 år. Vad som skulle 
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kunna vara anledningen till att hanterbarheten är hög hos de som haft sjukdomen längst 

respektive kortast, är att förekomsten av komplikationer relaterade till diabetes ökar i 

samband med sjukdomens fortskridning (Magnusson, 2011). Det är möjligt att 

komplikationerna bidrar till en ökad motivation att förbättra sin hanterbarhet av sjukdomen. I 

Mirotznik, Ginzler, Zagon och Baptiste's (1998) studie om varför patienter inte dyker upp vid 

läkarbesök gällande deras kroniska sjukdomar, kom de fram till att de patienter som upplevde 

motivation var de som var mest benägna att dyka upp på dessa besök, medan patienter som 

saknade motivation ofta uteblev. Om motivation finns till att gå på uppföljning, vilket 

rekommenderas av Socialstyrelsen (2010), så ges tillfälle för sjuksköterskan att förnya 

patientens kunskap om sjukdomen samt ge stöd, vilket skulle kunna leda till en högre grad av 

hanterbarhet. Enligt transitionsteorin (Schumacher & Meleis, 2010) är stöd från 

sjuksköterskor av stor betydelse under en transition. Bristfälligt stöd kan leda till frustration 

samt känslor av maktlöshet och förvirring, vilket kan försämra patientens chans till en 

hälsosam transition.  

     Studien av Kneck, Klang och Fagerberg (2012) undersökte durationens inverkan på 

förståelsen av att leva med diabetes. En förståelse av sin sjukdom kan kopplas till en 

hanterbarhet av sin sjukdom. Heisler, Bouknight, Hayward, Smith och Kerr (2002) kom fram 

till att förståelsen var högt relaterad till hanterbarheten. Resultatet Kneck, Klang och 

Fagerberg (2012) fick fram var att duration inte påverkade patienternas förståelse av att leva 

med diabetes. Det som hade större betydelse i hur patienten hittade balans i tillvaron var hur 

de kunde interagera med andra människor och hur de kunde dela erfarenheter med andra. Hur 

patienterna förstod sin egen kropp var även en viktig komponent. I en annan studie av Kneck, 

Klang & Fagerberg (2011) framkommer det att det finns en osäkerhet hos patienter med 

nydebuterad diabetes när det gäller att förstå förändringen hos sig själv och sin kropp. De 

behöver nya kunskaper och färdigheter för att kunna handskas med sjukdomen. De hittar 

kunskapen genom sina personliga resurser och erfarenheter men det är även av stor vikt att 

sjuksköterskan är lyhörd och tillgänglig för patientens behov. Patienterna strävar efter att ha 

kontroll och att hitta den kontrollen på egen hand kan vara svårt i ett så tidigt skede av 

sjukdomsförloppet. Kneck et al. (2011) beskriver denna inlärningsprocess som en inre dialog 

med jaget, kroppen och livet.  

     När patienten går igenom en transition blir sjuksköterskans yrkesuppgift att förbereda, 

stödja och underlätta dessa livsförändringar så att patienten får hjälp med att hantera 

situationen. Ett stort ansvar ligger då hos sjuksköterskan som genom de frågor hon ställer, kan 

styra vilken information hon vill få fram. Informationen ska ge henne möjlighet att förstå 
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patientens livssituation och på så sätt kunna hjälpa patienten igenom transitionen 

(Schumacher & Meleis, 2010). Även Kneck (2011, s. 26) belyser att man som sjuksköterska 

bör lägga fokus på var patienten befinner sig i transitionsfasen, istället för hur länge patienten 

haft sjukdomen, för att kunna ge en god personcentrerad vård.  

     Transitioner är alltid relaterade till förändring och utveckling, vilka båda är mycket 

relevanta teman inom omvårdnad. De är även alltid personliga och inte strukturella, det vill 

säga att varje individ upplever en transition utifrån sina egna förutsättningar. Transitioner kan 

av den anledningen inte generaliseras. Att sjuksköterskan har kunskap om generella 

transitionsmönster kan vara användbart som vägvisare vad gäller bedömning.  Vid planering 

och genomförande är det dock viktigt att ta hänsyn till hur transitionen uppfattas av personen 

som upplever den (Chick & Meleis, 2010).  

     När det gäller ålderns påverkan på upplevelsen av hanterbarhet visar resultatet i denna 

studie att åldersgruppen 50-64 år är de som i störst utsträckning vet vad de är beredda att 

ändra på. Det är även denna åldersgrupp som skattar sig lägst vad gäller att kunna hantera 

diabetes-relaterad stress. Jordan och Jordan (2010) undersökte i sin enkätundersökning hur 

patienter upplever hanterbarhet av sin diabetes typ 2 relaterat till egenvård. Resultatet i deras 

studie visade att de yngre patienterna (30-65 år) var mindre benägna att följa de 

rekommendationer som rör kost, motion, medicinering och blodsockerkontroll, än de äldre 

patienterna (över 65 år). Detta kan senare i sjukdomsförloppet innebära en ökad risk för 

komplikationer och att mer intensiva behandlingar krävs för patienten. Det blir därför av stor 

vikt att fånga upp patienterna i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet så att de kan få hjälp och 

stöd i att hantera sjukdomen. Även bland de äldre patienterna i deras studie kunde bristfällig 

följsamhet noteras, men deras beteenden var även kopplat till andra komplikationer i form av 

makrovaskulär sjukdom, ändrad ämnesomsättning och nedsatt njurfunktion. Vid jämförelse 

av Jordan och Jordans (2010) studie med denna studie kan det ses att resultaten inte säger 

detsamma. Kan det vara andra komponenter som påverkar upplevelsen av hanterbarhet än 

enbart ålder? Samtidigt är det svårt att reflektera kring ålderns betydelse då den yngre 

gruppen i Jordan och Jordans (2010) studie innefattar ett ganska stort spann olika åldrar (30-

65 år). En tanke är att människan genomgår olika transitioner i livet och upplever övergången 

på olika sätt (Schumacher & Meleis, 2010). De yngre patienterna i Jordan och Jordans (2010) 

studie kanske genomgår två sorters transitioner i livet samtidigt. Tänkbara transitioner skulle 

kunna vara att bli förälder (30årsåldern) och att pensionera sig (60-65årsåldern). Detta 

samtidigt som en transition från att vara frisk till att bli sjuk äger rum. Kan detta påverka och 

försvåra för patienten att hantera sjukdomen?  
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9. Slutsats 

Resultatet i denna studie påvisar skillnader inom ålder, kön och duration vad gäller patienters 

hanterbarhet av sin diabetes. Dock är dessa skillnader relativt små då alla patienter uppgett 

”positiva” svarsalternativ i största utsträckning i alla frågor. För att svara mot arbetets syfte 

läggs fokus på dessa skillnader. Vad gäller kön framgick det att männen visste i större 

utsträckning vad de var nöjda med och kvinnorna vad de var missnöjda med, gällande sin 

hanterbarhet av sjukdomen. De patienter som hade kortast och längst duration upplevde att de 

visste vad som är viktigast för att sätta upp mål och att uppnå dem. De som hade haft 

sjukdomen mellan sex till tio år skattade sig lägst vad gäller att hantera diabetes-relaterad 

stress. Över lag skattade dock patienterna sig högt vad gäller hanterbarheten av sjukdomen, 

oavsett kön, ålder och duration.  

 

9.1 Praktiska implikationer 

Resultatet visar alltså att patienterna som medverkade vid denna studie hade en god 

hanterbarhet av sin diabetes typ 2. Något som var intressant i resultatet var att kortast och 

längst duration skattade sig högst gällande målsättning och att de som haft sjukdomen mellan 

sex till tio år skattade sig lägst gällande diabetes-relaterad stress. Det är av stor vikt att 

uppmärksamma att många upplever en svacka efter att ha levt med sjukdomen några år. Ett 

förslag är att dessa patienter erbjuds patientundervisning, till exempel i form av gruppträffar 

kring stresshantering. Det kan vara stärkande och motiverande att träffa andra i samma 

situation. Författarna anser även att sjuksköterskor inte bör lägga fokus på skillnader inom 

olika grupper, till exempel mellan män och kvinnor, utan istället fokusera på den enskilda 

individen för att bedöma var vederbörande befinner sig i transitionsfasen för att på så sätt 

kunna ge en så personcentrerad vård som möjligt.  

 

9.2 Förslag till vidare forskning 

Ett intressant forskningsområde skulle kunna vara att genom kvalitativa studier undersöka 

bakomliggande orsaker till varför kvinnor upplever diabetes-relaterad stress i högre grad än 

män. 
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Bilaga 1, Enkät: Diabetes Empowerment Scale (DES) 
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