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Sammanfattning 
Syfte: Syftet var att beskriva hur personer med diabetes mellitus typ två upplever 

socialt stöd. Bakgrund: Forskning har visat att socialt stöd är betydelsefullt för 

personer med diabetes mellitus typ två. Personerna behöver ofta genomföra 

livsstilsförändringar som kan påverka den sociala miljön och vardagen. Socialt stöd är 

centralt för personens förmåga till livsstilsförändringar och en god egenvård. För att 

hjälpa personen att förbättra egenvården kan sjuksköterskan arbeta för att förbättra det 

sociala stödet för personen med diabetes mellitus typ två. Metod: Studien utformades 

som en allmän litteraturstudie med ett systematiskt arbetssätt. Resultatet utgjordes av 

vetenskapliga artiklar baserade på kvalitativa empiriska studier. Under analysen togs 

meningsenheter ut och sammanfogades till kategorier Resultat: Genom analysen 

utarbetades åtta kategorier: att ha någon att tala med, att uppleva förståelse, att bli 

accepterad, att få information och råd, att få uppmuntran, att få utvärderande 

kommentarer, att få assistans och att förändras tillsammans. Slutsats: För att hjälpa 

personen att genomföra bestående livsstilsförändringar kan sjuksköterskan inkludera 

omgivningen och diskutera frågor angående det sociala stödet. För att kunna hjälpa 

personen att hantera det sociala stödet kan sjuksköterskan uppmärksamma att socialt 

stöd kan upplevas både som positivt och negativ och hjälpa personen att utvärdera sina 

sociala influenser. 
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Abstract 
Aim: The aim was to describe social support as experienced by people with diabetes 

mellitus type two. Background: Research has shown that social support is significant 

for persons with diabetes mellitus type two. The person often has to make life-style 

changes that can affect the social environment and daily life. Social support is central to 

the person’s ability of making life-style changes and to self-management. To help the 

person improve self-management nurses should try to improve the social support for the 

person. Methods: The study was designed as a literature review with a systematic work 

procedure. The findings were based on qualitative empirical studies, published in peer 

reviewed periodicals. Meaning units were identified and arranged into categories. 

Findings: Through the analysis eight categories were discovered: having someone to 

talk to, experiencing understanding, experiencing acceptance, receiving information and 

advice, receiving encouragement, receiving appraising comments, receiving assistance 

and changing together. Conclusions: To help the person make lasting life-style 

changes, nurses can include the social environment and discuss matters of social 

support. To help the person manage their social support, nurses can inform that social 

support can be experienced as positive as well as negative and help the person evaluate 

their social influences. 
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BAKGRUND 
Socialt stöd är betydelsefullt för personer med diabetes mellitus typ två (Bertera, 2003; 

Edwall, Hellström, Öhrn & Danielson, 2008). Behandlingen av sjukdomen består till stor del 

av egenvård, exempelvis glukoskontroller, hälsosam diet, medicinering och motion. Målet 

med behandlingen är att undvika senkomplikationer genom god glukoskontroll (Toljamo & 

Hentinen, 2001). Senkomplikationer som kan drabba personer med diabetes mellitus typ två 

är bland annat aterosklerosförändringar i artärer och kärlförändringar i arterioler, venoler och 

kapillärer. Kärlförändringar kan till exempel drabba ögats näthinna, njurarna och nervceller 

(Ericson & Ericson, 2002). För att uppnå ett gott behandlingsresultat krävs en god egenvård 

(Toljamo & Hentinen, 2001). Det krävs ofta livsstilsförändringar för att genomföra 

egenvården. Livsstilsförändringarna kan påverka personens sociala miljö och vardag 

(Eriksson, 1994). Socialt stöd är centralt för en god egenvård och påverkar personens förmåga 

till livsstilsförändringar (Billing, 2006; Chesla & Chun, 2005; Toljamo & Hentinen, 2001). 

Forskning har visat på ett signifikant positivt samband mellan socialt stöd och god 

glukoskontroll, livskvalitet och välbefinnande vid diabetes mellitus typ två (Garay-Sevilla et 

al., 1995; Göz, Karaoz, Goz, Ekiz & Cetin, 2007; Söderberg & Karlson, 2005).  

 

Diabetes mellitus typ två är ett växande folkhälsoproblem (Edwall et al., 2008) och 

prevalensen ökar dramatiskt (Burke, Early, Dixon, Wilke & Puczynskyi, 2006; Ericson & 

Ericson, 2002). Omkring 200 miljoner personer i hela världen har diabetes mellitus (Dale, 

Caramlau, Sturt, Friede & Walker, 2009). Cirka 80 % utgörs av diabetes mellitus typ två 

(Ericson & Ericson, 2002). I Sverige har cirka 325 000 personer diabetes mellitus typ två 

(Socialstyrelsen, 2009a). Sjukdomen innebär att kroppen inte längre effektivt kan använda sig 

av det insulin bukspottskörteln producerar. Kroppens ineffektiva användande av insulin leder 

till hyperglykemi, vilket innebär att glukoskoncentrationen i blodet är för hög (WHO, 2009). 

Långvarig hyperglykemi påverkar flera organ negativt. De vävnader som tar mest skada är de 

som är oberoende av insulin för sitt glukosupptag, exempelvis kärlendotel, nervceller och 

njurceller. Detta beror på att dessa vävnader inte kan kontrollera sitt glukosinflöde (Ericson & 

Ericson, 2002). Diabetes mellitus typ två är en kronisk sjukdom som orsakas av 

livsstilsfaktorer såsom sjuklig övervikt och inaktivitet (WHO, 2009). Det finns även en viss 

hereditet för diabetes mellitus typ två (Ericson & Ericson, 2008). Sjukdomen kan påverka 
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personens psykiska och sociala välbefinnande (Toljamo & Hentinen, 2001). Personen kan 

förutom medicinska senkomplikationer, drabbas av psykosociala konsekvenser som oro och 

ångest för hälsan, sysselsättning, ekonomi och förändringar i relationer (Eriksson, 1994).  

 

Socialt stöd är den assistans som ges till en individ av omgivningen (Langford, Bowsher, 

Maloney & Lillis, 1997). Med assistans menas konkret hjälp eller abstrakt emotionellt stöd. 

Langford et al. (1997) menar att alla former av socialt stöd kan innefattas under fyra 

dimensioner. De fyra dimensionerna är emotionellt stöd, instrumentalt stöd, informativt stöd 

och värderande stöd. Emotionellt stöd handlar om kommunikation av känslor mellan 

individer. Det kan handla om känslor som omtanke, uppskattning, acceptans och kärlek. 

Instrumentalt stöd definieras som konkret hjälp (ibid). Det kan till exempel handla om 

ekonomisk hjälp, hjälp med ärenden och förändringar i omgivningen (Toljamo & Hentinen, 

2001). Informativt stöd syftar till att hjälpa personen att lösa ett problem (Langford et al., 

1997). Det informativa stödet kan utgöras av råd, information och förslag (Toljamo & 

Hentinen, 2001). Värderande stöd syftar till att hjälpa en person att utvärdera sig själv eller 

sina handlingar (Langford et al., 1997). Det värderande stödet kan till exempel bestå av 

bekräftelse och feedback från omgivningen (Toljamo & Hentinen, 2001). Alla uttryck för 

socialt stöd kan indikera omtanke och kärlek för personen men praktiskt, informativt och 

värderande stöd skiljer sig ändå från emotionellt stöd. Skillnaden ligger i syftet med de olika 

dimensionerna av socialt stöd. Informativt stöd syftar till exempel till att hjälpa en person att 

lösa ett problem medan emotionellt stöd syftar till att upplysa om att personen till exempel är 

älskad. Det sociala stödet, som är funktionen, kommer från det sociala nätverket, strukturen. 

Förekomsten av ett omfattande socialt nätverk behöver dock inte garantera socialt stöd 

(Langford et al., 1997). 

 

Socialt stöd är en väsentlig del i omvårdnaden av personer med diabetes mellitus typ två 

(Langford et al., 1997; Toljamo och Hentinen, 2001). Omvårdnaden är sjuksköterskans 

huvudsakliga arbetsområde. Sjusköterskan bör tillvarata personens och de närståendes 

kunskaper och erfarenheter och i dialog med dessa ge vägledning för att möjliggöra optimal 

delaktighet i vård och behandling. Syftet med omvårdnaden är bland annat att främja hälsa 

och förhindra ohälsa (Socialstyrelsen, 2005). En betydelsefull angelägenhet i omvårdnaden av 

personer med diabetes mellitus typ två är att hjälpa personen att förbättra egenvården och 
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hantera sjukdomen i det vardagliga livet (Burke et al., 2006; Toljamo & Hentinen, 2001). Det 

sociala nätverket påverkar personens egenvård och en lyckad egenvård kräver stöd från 

omgivningen (Gallant, 2003; Toljamo och Hentinen, 2001). En effektiv egenvård kan leda till 

en god glukoskontroll och därmed fördröja eventuella senkomplikationer (Dale et al., 2009; 

Toljamo & Hentinen, 2001). För att kunna förbättra egenvården måste sjuksköterskan 

uppmärksamma faktorer som påverkar personen med diabetes mellitus typ två. Eftersom 

socialt stöd har en positiv effekt på egenvården kan sjuksköterskan uppmärksamma och 

arbeta för att stärka omgivningen som utgör personens sociala stöd (Beverly & Wray, 2008; 

Garay-Sevilla et al., 1995; Göz et al., 2007). För att kunna göra detta behöver sjuksköterskan 

förståelse för hur personer med diabetes mellitus typ två upplever socialt stöd (Beverly & 

Wray, 2008, Göz et al., 2007).  

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur personer med diabetes mellitus typ två 

upplever socialt stöd. 

METOD 

Design 

Denna studie utformades som en allmän litteraturstudie med ett systematiskt arbetssätt. 

I en litteraturstudie sammanställs resultatet från flera olika artiklar baserade på 

empiriska studier och valet av artiklarna görs systematiskt (Forsberg & Wengström, 

2003). Urvalet ska vara definierat med inklusions- och exklusionskriterier, 

problemformuleringen ska vara tydlig och en beskrivning av hur sökningen efter 

artiklarna har gått till ska inkluderas. En analys av de utvalda artiklarnas resultat ska 

utföras och artiklarna ska kvalitetsgranskas för vetenskaplighet (ibid). Sjuksköterskan 

bör grunda sin omvårdnad på evidens och ha förmåga att söka och använda 

evidensbaserad kunskap (Socialstyrelsen, 2005). 

 

I denna litteraturstudie kommer benämningen person istället för patient att användas för 

att komma närmare upplevelsen. 
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Urval 

Östlundh (2006) menar att det är litteraturstudiens syfte som bestämmer vilka 

informationskällor som ska sökas. Eftersom litteraturstudien undersökte hur personer 

med diabetes mellitus typ två upplever socialt stöd, söktes artiklar med kvalitativ metod 

som utgick ifrån personens perspektiv för att komma närmare upplevelsen. 

Informanterna skulle vara över 18 år och vara diagnostiserade med diabetes mellitus typ 

två. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, publicerade efter 1990 och ha ett 

tillgängligt abstrakt. Denna litteraturstudies författare valde att exkludera upplevelser av 

socialt stöd från personer inom hälso- och sjukvården, exempelvis sjuksköterskor. 

Därför exkluderades artiklar baserade på studier som undersökte upplevelser av socialt 

stöd från personer inom hälso- och sjukvården. MeSH står för Medical Subject 

Headings och är en samling av termer som bland annat används för sökning av 

medicinska tidskrifter (Monik, 2007). MeSH-termer har här använts för att ta reda på 

vilka sökord som skulle kunna vara givande för denna litteraturstudie. Sökord som har 

använtsför att hitta artiklar till resultatet är diabetes, diabetes mellitus, support, social 

support, experience, och qualitative research i olika kombinationer, se sökschema 

bilaga 1. En Boolesk operator är ett ord som används för att förklara vilket samband 

sökorden har till varandra (Östlundh, 2006). I denna litteraturstudie har operatorn AND 

använts.  

Genomförande 

Osystematiska pilotsökningar görs för att undersöka utbudet av artiklar, begränsa 

problemområdet och ta reda på vilka sökord som är mest relevanta för syftet (Östlundh, 

2006). Osystematiska pilotsökningar i databaserna Cinahl och PubMed genomfördes. 

Systematiska sökningar med bestämda sökord och begränsningar utfördes sedan i 

databaserna Cinahl, PubMed, PsycINFO och ELIN@Lund, se sökschema bilaga 1. De 

artiklar som inte kunde hittas i fulltext beställdes via biblioteket. Artiklarna 

kontrollerades för att se om de var granskade för vetenskaplighet i databasen Ulrich‟s 

Periodicals Directory. Det är en bibliografisk databas som innehåller omfattande 

information om tidsskrifter runt om i världen, bland annat om artiklarna i tidskriften är 

vetenskapligt granskade (Pålsson, 2009). Författarna granskade även artiklarna för 

vetenskaplighet med hjälp av Fribergs (2006a) granskningsschema, se bilaga 2. De 

artiklar som hade en utförligt beskriven metod, var publicerade i vetenskapligt 
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granskade tidsskrifter och var godkända av en etisk kommitté bedömdes vara av hög 

kvalitet. De artiklar som saknade en av ovanstående nämnda kvaliteter bedömdes vara 

av medel kvalitet. De artiklar som bedömdes vara av låg kvalitet användes inte till 

resultatet, se artikelöversikt bilaga 3.  

 

Bearbetning, analys och presentation 

Artiklarnas resultat bearbetades och analyserades systematiskt som beskrivet av Friberg 

(2006b) samt Graneheim och Lundman (2004). Artiklarna lästes igenom av författarna med 

öppenhet för att få en uppfattning om vad de handlade om. En sammanställning av artiklarna 

gjordes för att få en överblick över det som skulle analyseras, se artikelöversikt bilaga 2. 

Sedan identifierades meningsenheter i de delar av varje artikels resultat som svarade på denna 

litteraturstudies syfte. En meningsenhet är enligt Graneheim och Lundman (2004) ett stycke 

text som refererar till en speciell mening. I denna litteraturstudies fall refererade en 

meningsenhet till avsnitt som handlade om upplevelser av socialt stöd hos personer med 

diabetes mellitus typ två. Meningsenheterna översattes till svenska och skrevs ner i ett 

dokument. Därefter numrerades de, skevs ut och klipptes isär till enskilda papperslappar. En 

meningsenhet kunde se ut enligt följande: Om personen kan få socialt stöd från en stödgrupp 

kan detta upplevas som motiverande. Under analysen lästes meningsenheterna parallellt med 

originaltexten i artiklarna för att upptäcka eventuella missförstånd. Meningsenheterna delades 

sedan in i kategorier. En kategori är enligt Graneheim och Lundman (2004) en grupp 

meningsenheter som har något gemensamt. Genom analysen utarbetades åtta kategorier: att 

ha någon att tala med, att uppleva förståelse, att bli accepterad, att få information och råd, 

att få uppmuntran, att få utvärderande kommentarer, att få assistans och att förändras 

tillsammans. Friberg (2006b) menar att en figur som beskriver hur kategorier i resultatet 

hänger ihop kan skapas för att öka läsbarheten. Därför har en figur skapats, se figur 1sid. 11. I 

litteraturstudien har refereringsteknik enligt Backmans (2008) parentessystem använts.  

 

Etiska överväganden 

En etisk granskning har genomförts för alla artiklar. Författarna kontrollerade bland 

annat om studierna som artiklarna baserades på hade blivit godkända av etisk kommitté. 

För att en studie ska bli godkänd av en etisk kommitté krävs det bland annat att 

informanterna inte ska ha varit utsatta för fysisk skada, obehag eller psykisk stress 
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(Polit & Beck, 2006). Inget tvång eller övertalande ska ha använts för att få 

informanterna att delta. Det ska ha varit frivilligt att delta i studien och det ska ha 

funnits en möjlighet för informanterna att avsluta studien när som helst. Ingen 

information ska ha undanhållits informanterna och de ska ha informerats om studiens 

innebörd och användningsområde. Informanterna ska ha lämnat informerat samtycke 

till deltagande i studien, om inte ska en giltlig förklaring finnas. Informanterna ska ha 

garanterats anonymitet och insamlad data ska ha förvarats på en säker plats (ibid). För 

de artiklar som inte hade inkluderat godkännandet av en etisk kommitté genomfördes en 

ytterligare granskning. 
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RESULTAT 
Under analysen utarbetades åtta kategorier: att ha någon att tala med, att uppleva förståelse, 

att bli accepterad, att få information och råd, att få uppmuntran, att få utvärderande 

kommentarer, att få assistans och att förändras tillsammans. Kategorierna är indelade i åtta 

steg som utgör varandras förutsättningar, se figur 1. Grunden för det sociala stödet var att ha 

någon att tala med, då kunde personerna även få förståelse och acceptans. Vidare kunde 

personerna få information, råd, uppmuntran och utvärderande kommentarer. Personerna i den 

sociala omgivningen kunde även ge assistans. Den yttersta formen av socialt stöd var om den 

sociala omgivningen kunde förändras tillsammans med personerna med diabetes mellitus typ 

två.  

 

 

Figur 1. Resultatets kategorier indelade i åtta steg som utgör varandras förutsättningar. 

 

Att ha någon att tala med 

Det framkom ett behov av att ha någon att tala med vid diagnosen och när personerna mådde 

dåligt (Hjelm & Berterö, 2009). Personerna upplevde att om de kunde be om stöd så fick de 

lättast stöd (Miller och Davis, 2005). Det var värdefullt om personerna i omgivningen 



  

12 

lyssnade när detta behövdes (Kokanovic & Manderson, 2006). Att vännerna fann tid att trösta 

var betydelsefullt och medförde att det var lättare att komma över chocken och acceptera 

sjukdomen (Vinter Repalust et al., 2004). Yamakawa och Makimoto (2008) fann i motsats till 

detta upplevelser av att det var meningslöst att tala med vänner om sjukdomen. Familjen var 

en betydande källa för socialt stöd (Hjelm & Berterö, 2009). Att familjen ställde frågor om 

sjukdomen kunde upplevas som stödjande och välmenande (Denham, Manoogian & Schuster, 

2007; Miller & Davis, 2005). Det var värdefullt att få tala om upplevelser av sjukdomen med 

sin partner. Detta medförde att personerna kunde acceptera sjukdomen och lättare hantera 

livet med diabetes mellitus typ två (Beverly et al., 2008). De personer som var med i 

stödgrupper talade med medlemmarna om känslor som oro (Kokanovic & Manderson, 2006). 

De lyssnade även på varandras upplevelser av egenvården (Kokanovic & Manderson, 2006; 

Manderson & Kokanovic, 2009). Arbetskamrater som också hade diabetes mellitus kunde 

stödja personerna genom att de talade om sjukdomen (Miller och Davis, 2005). 

 

Support for me is when you have someone to talk to…when you need to talk or when 

you feel ill (Hjelm & Berterö, 2009, s. 30). 

 

Att uppleva förståelse 

Det var betydelsefullt om familjen kunde förstå svårigheterna med sjukdomen och att 

personerna inte alltid klarade av att ta hand om sig själva (Kokanovic & Manderson, 2006). 

Förståelsen hade lett till att personerna upplevde att de kunde be om andra former av stöd från 

familjen (ibid). Förståelse från partnern var värdefullt för att personen skulle kunna ta beslutet 

att genomföra livsstilsförändringar (Beverly et al., 2008). Även förståelse från andra personer 

med diabetes mellitus upplevdes som meningsfullt (Kokanovic & Manderson, 2006). Det var 

lättare att umgås med personer som hade samma sjukdom eftersom de upplevdes förstå bättre 

(Vinter-Repalust et al., 2004). Kokanovic och Manderson (2006) fann en upplevelse av att 

enbart andra med samma sjukdom kunde förstå personerna och förståelsen upplevdes bidra 

till en god egenvård. Andra personer med diabetes mellitus typ två kunde vara vänner och 

bekanta (ibid). De kunde även få förståelse från medlemmar i stödgrupper för personer med 

diabetes mellitus typ två (Vinter-Repalust et al., 2004). 
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…I think that only people who experience it (diabetes) can understand (Kokanovic & 

Manderson, 2006, s. 296).  

Att bli accepterad 

Personerna upplevde ett behov av att den sociala omgivningen accepterade den förändring de 

behövde genomgå för att utföra nödvändiga livsstilsförändringar (Manderson & Kokanovic, 

2009). Om den sociala omgivningen inte accepterade förändringarna kunde det leda till en 

känsla av utanförskap (ibid). Det var betydelsefullt att bli accepterad på arbetsplatsen. 

Personerna upplevde en brist på socialt stöd och beskrev bland annat att de kände sig 

obekväma och mindre värda. Det framkom en önskan om att chefer och arbetskamrater skulle 

acceptera att personerna hade diabetes mellitus typ två. Att inte bli accepterad kunde medföra 

att personerna kände att de inte kunde tala högt om sjukdomen då de var rädda att förlora 

arbetet (Vinter-Repalust et al., 2004). 

 

…Before, I had so much energy. I could take on a lot, lot more … I have [to] sit back 

and think whether I can really live up to that commitment. And no-one„s happy with that 

because they can‟t accept that change in me (Manderson & Kokanovic, 2009, s. 26)  

 

Att få information och råd 

Att få irrelevanta råd från familjen kunde upplevas som irriterande, olämpligt och 

påträngande och detta kunde leda till att råden ignorerades (Kokanovic och Manderson, 

2006). Även råd från vänner och bekanta om vad personerna borde och inte borde äta kunde 

upplevas som ohjälpsamt och omotiverade (Hepworth, 1999). Information och råd kunde 

dock även upplevas som meningsfullt för att personerna skulle kunna hantera sjukdomen i det 

vardagliga livet (Denham et al., 2007; Hjelm & Berterö, 2009). Om familjemedlemmen som 

gav information och råd till exempel också hade diabetes mellitus typ två upplevdes det som 

betydelsefullt (Miller & Davis, 2005). Information och råd från andra med samma sjukdom 

var värdefullt (Kokanovic & Manderson, 2005; Miller och Davis, 2005; Vinter-Repalust et 

al., 2004). Medlemmar i stödgrupper kunde ge information och råd (Vinter-Repalust et al., 

2004). De gav råd angående livet med diabetes (Kokanovic & Manderson, 2006; Manderson 

& Kokanovic, 2009). Information och råd kunde även komma från medlemmar i 

utbildningsgrupper (Miller & Davis, 2005). Det framkom ett behov av att få information och 
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råd från andra personer med samma sjukdom om hur de hanterade sjukdomen på 

arbetsplatsen. Behovet av råd kunde även handla om dietrelaterade förändringar (Vinter-

Repalust et al., 2004). 

 

I learn different things about different topics and we get a lot of advice. I have learned 

about life and I feel different because you come here… (Manderson & Kokanovic, 

2009, s. 29) 

 

Att få uppmuntran 

Uppmuntran från familjen kunde upplevas som värdefullt (Miller & Davis, 2005). Personerna 

kunde även få uppmuntran från sina vänner. Vännerna uppmuntrade dem till att vara positiva 

(Kokanovic & Manderson, 2006). De som var med i stödgrupper fick uppmuntran från de 

andra medlemmarna där (Kokanovic & Manderson, 2006; Manderson & Kokanovic, 2009; 

Miller & Davis, 2005; Vinter-Repalust et al., 2004). Medlemmarna i stödgruppen 

uppmuntrade varandra till att bättre ta hand om sin sjukdom vilket bidrog till att de blev 

motiverade (Kokanovic & Manderson, 2006). Motivationen hjälpte dem att hantera 

sjukdomen. Det kunde upplevas som betydelsefullt att vara med i grupper för 

livsstilsförändringar, såsom Viktväktarna (Miller & Davis, 2005). I grupperna för 

livsstilsförändringar fick personerna uppmuntran (Miller & Davis, 2005; Yamakawa & 

Makimoto, 2008).  

 

I have lost 8 kg with encouragement from the members of the walking group… 

(Yamakawa & Makimoto, 2008, s. 1037). 

 

Att få utvärderande kommentarer 

Det var vanligt att familjen gav utvärderande kommentarer angående egenvården (Miller och 

Davis, 2005). De ifrågasatte hur personerna hanterade sjukdomen och påpekade att de inte 

hade kontroll. De gav även kommentarer om att personerna måste ta hand om sig själva. 

Kommentarerna kunde upplevas som tjat och som att bli utskälld (Denham et al., 2007; 

Kokanovic & Manderson, 2006). Även kommentarer om att personerna åt dåligt kunde 

upplevas som tjat, gnäll och kritik (Beverly et al., 2008; Denham et al., 2007).  
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…‟Should you eat that?‟ And I say, ‟Look, I am 71 not 101! (Denham et al., 2007, s. 46) 

 

Det framkom även en upplevelse av att familjens kommentarer om vad personerna åt var 

värdefullt (Beverly et al., 2008). När familjen uppmärksammade personernas hälsosituation 

genom att ge feedback kunde detta upplevas som stödjande (Denham et al., 2007; Yamakawa 

& Makimoto, 2008). Familjen kunde uttrycka bekymmer för personerna (Kokanovic & 

Manderson, 2006; Yamakawa & Makimoto, 2008). Detta kunde medföra att personerna blev 

motiverade till att förbättra egenvården (Kokanovic & Manderson, 2006). 

 

Att få assistans 

Att få assistans kunde innebära att få hjälp med att handla och laga mat från till exempel 

familj och vänner (Denham et al., 2007; Hepworth, 1999; Miller & Davis, 2005). Manliga 

personer fick assistans från sina kvinnliga partners genom att de handlade och lagade mat åt 

dem (Denham et al., 2007). Om familjen assisterade i övrig egenvård kunde det vara 

värdefullt (Kokanovic & Manderson, 2006; Miller & Davis, 2005; Vinter-Repalust et al., 

2004; Yamakawa & Makimoto, 2008). Personerna fick assistans genom att familjen följde 

med på läkarbesök och promenader (Kokanovic & Manderson, 2006). Assistans med 

mediciner kunde även vara betydelsefullt (Denham et al., 2007). Assistans från partnern 

kunde leda till att det blev lättare att hantera vardagen med sjukdomen (Beverly et al., 2008). 

Kokanovic och Manderson (2006) fann dock att personerna uttryckte att de kunde få för 

mycket assistans och att det då var ovälkommet och påträngande. Om partnern försökte 

kontrollera personens dietrelaterade rutiner, genom att ta över ansvaret för exempelvis 

matlagningen, kunde detta upplevas som negativt och leda till en konflikt (Beverly et al., 

2008). 

 

Att förändras tillsammans 

Att den sociala omgivningen kunde anpassa sig efter personen upplevdes som värdefullt 

(Manderson & Kokanovic, 2009). Socialt stöd från familjen var betydelsefullt och kunde 

handla om att hantera sjukdomen tillsammans (Beverly et al., 2008; Vinter-Repalust et al., 

2004). Personerna önskade att familjen kunde medverka i livsstilförändringarna genom att 
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genomföra samma förändringar som personen själv behövde genomföra (Denham et al., 

2007; Vinter-Repalust et al., 2004). Det var betydelsefullt om personen och dennes partner 

handlade och lagade mat tillsammans (Beverly et al., 2008; Hepworth, 1999; Miller & Davis, 

2005). Dietrelaterat stöd i form av förändringar upplevdes inte som lika tillfredsställande om 

personen levde med manliga familjemedlemmar (Denham et al., 2007). Kvinnor önskade att 

partnern kunde anpassa sin livsstil till den som personerna själva anammade (Denham et al., 

2007; Hepworth, 1999). De beskrev att de önskade att deras partner kunde förändra sina 

matvanor (Beverly et al., 2008; Denham et al., 2007; Hepworth, 1999; Miller & Davis, 2005). 

Det kunde även handla om att motionera tillsammans (Miller & Davis, 2005). Kvinnorna 

upplevde det som värdefullt om familjen åt samma mat som personen med diabetes mellitus 

typ två behövde göra (Hepworth, 1999; Miller & Davis, 2005; Vinter-Repalust et al., 2004). 

De upplevde det som en börda när de behövde laga två måltider för att tillfredsställa familjen 

och samtidigt bibehålla sin nya livsstil. Kvinnor upplevde socialt stöd från sin partner först 

när partnern också fick samma diagnos (Hepworth, 1999). Om personens partner hade samma 

sjukdom hade de då även samma ”mål”. I ett fall önskade även en manlig person att hans 

partner kunde ge stöd genom att ändra sina dietrelaterade rutiner. Det var betydelsefullt om 

partnern och personen tillsammans sökte information för att lära sig om sjukdomen och 

därmed förbättra dietrelaterade rutiner (Beverly et al., 2008). Om partnern förändrade sina 

dietrelaterade rutiner för att anpassa sig till personernas nya livsstil kunde det leda till att 

personerna kände sig mindre ensamma i sin egenvård (Miller & Davis, 2005).  

 

When we found out, my husband and I both said, “Well, we are going to have to work at 

this together.” So from the very beginning I did not feel alone and scared, because I 

knew I had the support of my husband (Beverly et al., 2008, s. 715). 



  

17 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Forskning strävar efter tillförlitlighet och alla studier bör utvärderas gällande de 

metoder som användes för att generera resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). De 

databaser som användes vid artikelsökningarna inkluderade de största databaserna 

relevanta för denna litteraturstudies syfte. Fler databaser hade kunnat genomsökas, till 

exempel ASSIA, Norart och Social Sciences Citation Index. Sökningar i SveMed+ 

gjordes utan relevanta träffar. Manuella sökningar i artiklars referenslistor genomfördes, 

dock gav detta inga nya artiklar till denna litteraturstudies resultat. Vid flertalet 

sökningar hittades artiklar som även påträffats vid sökningar i andra databaser. Samma 

artiklar hittades även vid manuella sökningar i andra artiklars referenslistor. Även 

sökorden diabetes mellitus type 2, patient, nurse, nursing, nursing care, nursing 

research, patient perspective, lived experience, living with diabetes och qualitative 

användes men gav inga relevanta träffar till resultatet. Databasen ELIN@Lund 

genomsöktes inte tillräckligt på grund av att författarna inte hade tillgång till denna 

databas förrän i slutet av studien. Fler sökningar hade kunnat resultera i fler artiklar och 

eventuellt ge ett annorlunda resultat. Artiklar publicerade mellan åren 1990 och 2009 

söktes, detta för att få ett brett urval. En av artiklarna som användes till denna 

litteraturstudies resultat var publicerad 1999 och de resterande artiklarna var 

publicerade mellan år 2004 och 2009. Resultatet kan därför tolkas som aktuellt. 

 

Begreppet giltighet utvärderar den valda metodens förmåga att undersöka vad studien 

syftar till att undersöka (Polit & Beck, 2006). För att sträva efter giltighet valdes 

kvalitativa empiriska studier till resultatet eftersom dessa beskriver personers 

upplevelser. Få kvalitativa empiriska studier som undersöker personers upplevelser av 

socialt stöd inom området för diabetes mellitus typ två har publicerats (Hjelm & 

Berterö, 2009). De flesta artiklar som hittades genom databassökningarna hade 

kvantitativ metod och kunde därmed inte användas. Författarna strävade efter att hitta 

relevanta artiklar utifrån denna litteraturstudies syfte. Flera artiklar som hittades hade 

inte syften som motsvarade denna litteraturstudies syfte men kunde ändå användas på 

grund av att delar av resultaten var relevanta för litteraturstudien. 
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Det framgick inte att studien hade blivit godkänd av etisk kommitté i fyra artiklar 

(Denham et al., 2007; Hepworth, 1999; Manderson & Kokanovic, 2009; Yamakawa & 

Makimoto, 2008). Artiklarna av Denham et al. (2007), Hepworth (1999) och 

Manderson och Kokanovic (2009) var dock publicerade i tidskrifter som ställer kravet 

att studierna som artiklarna baseras på ska vara godkända av etisk kommitté (American 

Psychological Association, 2009; SAGE Publications, 2000-2008; SAGE Publications, 

2000-2010). I artikeln av Yamakawa och Makimoto (2008) fördes ett detaljerat etiskt 

resonemang. Informanterna i studierna av Denham et al. (2007) och Miller och Davis 

(2005) fick ekonomisk ersättning för att medverka. Detta kan betraktas som oetiskt. I 

dessa artiklars resultat fanns dock inget som tydde på att informanterna yttrat sig under 

påverkan av yttre faktorer. På grund av detta, och att artiklarna ansågs berika denna 

litteraturstudies resultat, valde författarna att använda artiklarna.  

 

Enligt Birkler (2007) har människor alltid en mängd åsikter och föreställningar med sig 

i livet som bildar en förförståelse. All förståelse, till exempel av en text, sker mot en 

bakgrund av denna förförståelse, detta sker omedvetet eller medvetet (ibid). Denna 

litteraturstudies författare har erfarenhet av diabetesvård genom sitt tidigare arbete som 

undersköterska respektive vårdbiträde och även som sjuksköterskestudenter i den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Författarna har mött personer med diabetes mellitus 

typ två och har erfarenhet av hur det kan vara att leva med sjukdomen. Denna 

erfarenhet leder till en förförståelse för problemområdet. Författarna hade däremot lite 

kunskap om socialt stöd eftersom de inte var insatta i begreppet. Begreppet 

confirmability refererar till objektiviteten och neutraliteten i analysen av materialet 

(Polit & Beck, 2006). Författarna har strävat efter objektivitet och neutralitet genom att 

försöka vara medvetna om sin egen förförståelse under analysen av artiklarna. 

Halldórsdóttir (2000) menar att två författare som får samma uppgift inte kommer att 

producera samma resultat. Författarnas personligheter kommer att leda dem till att 

uppfatta och presentera uppgiften på olika sätt (ibid).  

 

Begreppet trovärdighet refererar till graden av ”sanning” i resultatet och handlar om att 

författarna inte ska förändra budskapet i det analyserade materialet (Polit & Beck, 
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2006). Halldórsdóttir (2000) föreslår att två eller fler forskare ska arbeta tillsammans för 

att ge en kombinerad erfarenhet och bakgrund som kan bidra till en ökad trovärdighet 

(ibid.). Analysen och sammanställningen av resultatet genomfördes av båda författarna 

för att undvika missförstånd och sträva efter trovärdighet. Originaltexten i artiklarna 

lästes parallellt med meningsenheterna under hela analysen och sammanställningen av 

resultatet för att sträva efter att bibehålla artiklarnas budskap. Det fanns risk för 

språkliga missförstånd på grund av att artiklarna var skrivna på engelska och författarna 

har svenska och albanska som modersmål. Under analysen diskuterades översättningen 

mellan författarna för att sträva efter att undvika språkliga missförstånd.  

 

I de utvalda artiklarna fanns båda kön representerade. Sammanlagt medverkade 312 

personer. Av dessa kunde 111 kvinnor och 78 män identifieras. För 91 informanter var 

kön inte identifierat. Åldrarna varierade från 21-87 år. Alla studier genomfördes i 

utvecklade länder, dock fanns flera kulturer representerade. Studierna var genomförda i 

Europa, Nordamerika, Asien och Australien. Artiklar baserade på empiriska kvalitativa 

studier valdes till resultatet och troligtvis deltog informanterna frivilligt i intervjuer eller 

fokusgrupper. Detta kan ha medfört att personer som undviker sociala sammanhang, är 

introverta och inte gärna talar om sig själva inte valde att medverka i studierna. 

Personer med dessa karaktärsdrag finns därför troligtvis inte representerade i urvalet. 

Det är dessutom sannolikt att informanterna var intresserade av och engagerade i ämnet 

som undersöktes. Det är därför tänkbart att personer som inte intresserar sig för sin 

sjukdom inte finns representerade i resultatet. Med överförbarhet menas hur resultatet 

kan överföras till andra sammanhang och grupper (Polit & Beck, 2006). Denna 

litteraturstudies resultat kan vara överförbart i en population som motsvarar urvalet. 

Kvalitativa studier har ökad förståelse som mål (Friberg, 2006b). Då denna 

litteraturstudies resultat baserades på kvalitativa studier har författarna inte strävat efter 

att generalisera. Målet med litteraturstudien var istället att ge sjuksköterskan en 

förståelse för hur personer med diabetes mellitus typ två skulle kunna uppleva socialt 

stöd.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur personer med diabetes mellitus typ två 

upplever socialt stöd. Emotionellt stöd såsom att någon lyssnar, förstår, accepterar och 
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uppmuntrar upplevdes som betydelsefullt av personerna i denna litteraturstudie. Forskning 

om socialt stöd har visat att emotionellt stöd är en betydande dimension av socialt stöd 

(Langford et al., 1997; Toljamo och Hentinen, 2001). Emotionellt stöd kan vara en värdefull 

faktor på grund av att det upplevs som motiverande (Toljamo & Hentinen, 2001). Forskning 

om sambandet mellan socialt stöd och effektiv egenvård har däremot visat att instrumentalt 

stöd är den mest betydande dimensionen av socialt stöd (Gallant, 2003; Toljamo & Hentinen, 

2001). Skillnaden i dessa fynd kan bero på att Gallant (2003) och Toljamo och Hentinen 

(2001) baserar sina fynd på studier med kvantitativ metod medan denna litteraturstudies fynd 

baseras på studier med kvalitativ metod. Att personerna får instrumentalt stöd, såsom hjälp 

med egenvård, behöver alltså inte betyda att de upplever det sociala stödet som 

tillfredsställande.  

 

Socialt stöd kunde även upplevas som otillfredsställande. Att få för mycket assistans kunde 

upplevas som påträngande och ovälkommet. Information och råd från familjen kunde 

upplevas som irriterande, olämpligt, ohjälpsamt och omotiverande. Gallant (2003) fann att 

socialt stöd kunde upplevas som negativt. Toljamo och Hentinen (2001) menade att socialt 

stöd kan upplevas som att den sociala omgivningen överbeskyddar och lägger sig i. Gallant 

(2003) menade att sociala interaktioner kan ha oavsiktliga negativa influenser på egenvården. 

Vänner och familj kan till exempel bete sig på ohjälpsamma och opassande sätt på grund av 

brist på kunskap och förståelse. Det kan handla om välmenande råd, som inte stämmer 

överens med rekommendationerna från hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan kan i mötet 

med personen uppmärksamma att socialt stöd kan upplevas både som positivt och negativt. 

Detta kan hjälpa personen att utveckla förmågan att hantera det sociala stödet på rätt sätt så att 

det resulterar i god egenvård och välbefinnande. Att hjälpa personerna att utvärdera vilka 

typer av sociala influenser som existerar skulle kunna vara ett steg i att stärka stödjande 

sociala influenser och minska hindrande sådana (ibid).  

 

Det var betydelsefullt för personerna i denna litteraturstudie att träffa andra med samma 

sjukdom. Det var lättare att umgås med personer som hade samma sjukdom eftersom de 

upplevdes förstå bättre. Förståelse, information och råd från andra personer med diabetes 

mellitus typ två upplevdes som värdefullt. Toljamo och Hentinen (2001) fann att de personer 

som fick socialt stöd från andra med diabetes mellitus typ två hade sämre glukosvärden än de 
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som inte fick denna typ av stöd. Detta tolkades som att det sociala stödet från andra med 

samma sjukdom inte ledde till en god glukoskontroll men hjälpte personerna att hantera 

sjukdomen känslomässigt och medförde att de lärde sig att leva med diabetes mellitus typ två 

(ibid). Forskning har visat att socialt stöd från andra personer med samma sjukdom är 

betydelsefullt (Dale et al., 2009; Gallant, 2003; Philips, 2007). Det kan vara meningsfullt att 

träffa andra med diabetes mellitus typ två för att personerna kan utbyta erfarenheter och ge 

varandra stöd (Dale et al., 2009). Positiva berättelser från andra med diabetes mellitus typ två 

om hur de hanterar sjukdomen kan ge personerna självförtroendet att själva klara av sin 

sjukdom (Parry, Peel, Douglas & Lawton, 2006). För att underlätta för personen att träffa 

andra med samma sjukdom kan sjuksköterskan informera om möjligheterna att vända sig till 

diabetesföreningar. I Sverige finns föreningen Svenska Diabetesförbundet, som kan hänvisa 

personerna till lokala diabetesföreningar. De lokala föreningarna anordnar föreläsningar och 

möten om diabetes mellitus (Svenska Diabetesförbundet, 2006a). Anhöriga har där också 

möjlighet att närvara (Svenska Diabetesförbundet, 2006b). På Svenska Diabetesförbundets 

hemsida finns det möjlighet att medverka i forum om diabetes mellitus där personen kan 

ställa frågor och diskutera (Svenska Diabetesförbundet, 2006c). Forskning har visat att 

internet-baserade forum för diabetes mellitus kan vara en värdefull källa för socialt stöd 

(Loader, Muncer, Burrows, Pleace & Nettleton, 2002). 

 

I resultatet av denna litteraturstudie framkom det att kvinnor önskade dietrelaterat socialt 

stöd. Dietrelaterat stöd i form av förändringar upplevdes inte som lika tillfredsställande om 

personen levde med manliga familjemedlemmar. Kvinnorna önskade att partnern och 

familjen hade förändrat sina matvanor för att anpassa sig till deras. Eriksson och Rosenqvist 

(1993) och Gallant (2003) fann att män oftare fick dietrelaterat instrumentalt stöd än kvinnor. 

Kvinnans traditionella roll som den som tar hand om familjen och hushållet kan leda till att 

kvinnan åsidosätter sina egna behov för att tillfredsställa familjen (Eriksson & Rosenqvist, 

1993; Sarkadi & Rosenqvist, 2002). Kvinnans roll kommer i konflikt med de hälsobehov som 

diabetes mellitus typ två medför (Carter-Edwards, Skelly, Spence Cagle & Appel, 2004; 

Sarkadi & Rosenqvist, 2002). Detta kan tvinga kvinnan att välja mellan att prioritera 

egenvården eller tillfredsställa familjens önskningar. Att som sjuksköterska uppmuntra 

kvinnans medvetenhet om de krav från den sociala omgivningen som baseras på traditionella 

könsroller skulle kunna ge dem resurser att bättre hantera sjukdomen i det vardagliga livet. 
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Målet med att belysa dessa frågor är att hjälpa kvinnan att själv etablera mål för sin egenvård 

genom att uppmärksamma kvinnans personliga omständigheter. För att stödja kvinnans 

egenvård behöver sjuksköterskan utvärdera och hjälpa kvinnan att identifiera konkurrerande 

krav och förväntningar från det sociala nätverket som kan utgöra ett hinder för effektiv 

egenvård (Sarkadi & Rosenqvist, 2002).  

 

Trots att socialt stöd från familjen kunde upplevas som negativt, var familjen en betydande 

källa för socialt stöd. Det var värdefullt om familjen kunde förstå svårigheterna med 

sjukdomen och att personerna inte alltid klarade av att ta hand om sig själva. Socialt stöd från 

familjen kunde handla om att hantera sjukdomen tillsammans. Flera andra studier har visat att 

familjen är väsentlig för hur personen hanterar diabetes mellitus typ två (Fisher et al., 1998; 

Garay-Sevilla et al., 1995; Jones et al., 2008; Wang & Fenske, 1996). Toljamo och Hentinen 

(2001) fann ett samband mellan effektiv egenvård och socialt stöd från familjen. Förekomsten 

av en kronisk sjukdom i familjen påverkar hälsan och välbefinnandet hos alla 

familjemedlemmar (Carter-Edwards et al., 2004; Fisher et al., 1998). Diabetes mellitus typ 

två påverkar familjen genom att familjens livssituation också förändras när personen 

genomgår förändringar (Toljamo & Hentinen, 2001).  

 

I omvårdnaden av personen med diabetes mellitus typ två och dennes familj kan 

sjuksköterskan ha systemteori i åtanke. Enligt systemteori ses familjen som ett system där 

förändringar i en del av systemet får konsekvenser för resten av systemet (Ekern, 2002). När 

en person drabbas av allvarlig sjukdom behöver sjuksköterskan se till den enskilda individen 

men även till familjen som helhet (Kirkevold, 2002a). Med familj menas de personer som 

individen själv definierar som familj (Kirkevold, 2002b). De livsstilsförändringar som 

personen behöver genomföra innebär en förändring för hela systemet och det krävs nya 

problemlösningar (Ekern, 2002). Därför krävs det ofta hjälp utifrån och sjuksköterskan kan 

arbeta med personerna angående dessa förändringar. Sjuksköterskans uppgift är att utmana 

strukturen i systemet så att en förändring ska kunna ske. Calgarymodellen föreslår att 

sjuksköterskan kan lyfta omvårdnaden från individ- till familjenivå genom att tänka i 

begreppen relation och interaktion. För att kunna lyfta omvårdnaden till familjenivå behöver 

sjuksköterskan kartlägga familjens struktur och behov. För att kartlägga familjens struktur 

kan sjuksköterskan använda sig av familje- och nätverkskartor som genom figurer visar 
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sambanden mellan de olika medlemmarna i familjen. När sjuksköterskan har kartlagt familjen 

kan hon bestämma sig för vilka faktorer som kan påverkas för att underlätta en förändring. 

För att påverka kan sjuksköterskan ställa frågor som gör att familjen får nya perspektiv på sin 

tillvaro. Syftet med dessa frågor är att utmana familjens tankar, känslor och handlingar. 

Sjuksköterskan kan även hjälpa familjen att omdefiniera problemet genom att lägga fram 

andra sätt att se på det. Genom att ge positiv respons, framhålla familjens resurser och 

bekräfta deras reaktioner kan sjuksköterskan påverka. Ett annat sätt för sjuksköterskan att 

påverka är att låta familjen själv berätta om sin upplevelse. När det är nödvändigt kan 

sjuksköterskan även undervisa och informera. Enligt Ekern (2002) har kritik mot 

Calgarymodellen framfört att den ger sjuksköterskan en traditionell roll som expert där 

sjuksköterskan samlar in data och sätter igång interventioner mot bakgrund av sin kunskap 

och erfarenhet. Det blir därmed viktigt att sjuksköterskan är medveten om sin förförståelse. 

Det är även viktigt att komma ihåg att det bara är personerna som ingår i systemet som kan 

bestämma om en intervention är nödvändig (ibid).  

 

För att belysa de frågor som berör personens sociala stöd och främja förändring kan 

sjuksköterskan använda sig av motiverande samtal. Motiverande samtal är en metod som från 

början användes inom beteendeterapin (Sylwan, 2008). Metoden kan användas för att främja 

livsstilsförändringar och grundas på tankar om empati och autonomi. Sjuksköterskan ska 

undvika argumentation och stödja självtillit. Sjuksköterskan ska även hjälpa personen att bli 

medveten om skillnaden mellan hur det är och hur det borde vara utifrån personens egna mål 

och värderingar. För att göra detta ska sjuksköterskan möta personen där denne befinner sig i 

förändringsprocessen. Målet med motiverande samtal är att öka personens vilja till förändring 

och göra det lättare för personen att fortsätta i förändringsprocessen. Sjuksköterskan ska fråga 

efter personens tankar och idéer om förändringen och visa respekt för personens idéer genom 

att inte övertala. Respekt ska visas för personens val även om det inte innebär förändring. Det 

motiverande samtalet utgår ifrån att personen själv har det som behövs för förändring eller 

själv ska åstadkomma det som behövs för förändring (ibid). Personen kan till exempel ha 

resurser för socialt stöd i omgivningen som kan utnyttjas vid förändringarna. Om personen 

däremot inte upplever sig ha resurser för socialt stöd i den sociala omgivningen kan denne 

utvidga sitt sociala nätverk för att finna sådana resurser. Socialstyrelsen (2009b) har i sin 

rapport Nationella riktlinjer för diabetesvården: beslutsstöd för prioriteringar 2009 tagit upp 
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åtgärder i diabetesvården som ska undvikas. En sådan åtgärd är motiverande samtal och detta 

motiveras med att ett samband mellan god glukoskontroll och användandet av metoden inte 

har kunnat påvisas. Socialstyrelsens rekommendation har i ett remissvar från Svenska 

Diabetesförbundet kritiserats (Svenska Diabetesförbundet, 2009). Svenska Diabetesförbundet 

anser att en persons framgångar inte enbart kan mätas i glukosvärden. De menar att delar av 

motiverande samtal som passar personen ändå kan vara till nytta på grund av att metoden 

syftar till att stärka förmågan att genomföra förändringar (ibid). Motiverande samtal skulle 

kunna användas i omvårdnaden av personen med diabetes mellitus typ två, för att främja 

förändringar angående personens sociala stöd. 

 

Slutsats 

I Sverige har cirka 325 000 personer diabetes mellitus typ två. På grund av detta kommer 

sjuksköterskan med stor sannolikhet att möta personer med sjukdomen. En betydelsefull 

angelägenhet i omvårdnaden av personer med diabetes mellitus typ två är att främja 

livsstilsförändringar för att förbättra egenvården. För att hjälpa personerna att genomföra 

bestående livsstilsförändringar kan sjuksköterskan inkludera omgivningen och diskutera 

frågor angående det sociala stödet. Emotionellt stöd var betydelsefullt för personerna i denna 

litteraturstudie och kunde handla om att ha någon att tala med, att få förståelse, att bli 

accepterad och att få uppmuntran. Det emotionella stödet kunde leda till att personerna blev 

motiverade. Socialt stöd kunde även upplevas som otillfredsställande. Det kunde då handla 

om att bli kontrollerad eller att få irriterande råd. För att hjälpa personerna att hantera det 

sociala stödet kan sjuksköterskan uppmärksamma att socialt stöd kan upplevas både som 

positivt och negativ och hjälpa personerna att utvärdera sina sociala influenser. Det var 

betydelsefullt för personerna att träffa andra med samma sjukdom. Från dem kunde de få 

förståelse och råd angående livet med diabetes mellitus typ två. Personer som är i samma 

situation kan utbyta erfarenheter och ge varandra stöd vilket kan medföra ett ökat 

självförtroende. För att underlätta för personen att träffa andra med samma sjukdom kan 

sjuksköterskan informera om möjligheten att vända sig till diabetesföreningar. I resultatet 

framkom det att kvinnor önskade dietrelaterat socialt stöd i form av förändringar från familj 

och partner. För att hjälpa kvinnan kan sjuksköterskan uppmuntra hennes medvetenhet om de 

förväntningar från den sociala omgivningen som baseras på kvinnans traditionella könsroll. 
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Familjen var en betydande källa för socialt stöd. När en person drabbas av allvarlig sjukdom, 

som diabetes mellitus typ två, behöver sjuksköterskan se till den enskilde individen men även 

till familjen som helhet. I omvårdnaden av personen och dennes familj kan sjuksköterskan 

därför ha systemteori i åtanke. För att belysa frågor angående personens sociala stöd och 

främja förändringar kan sjuksköterskan använda sig av motiverande samtal. 

 

Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning anses vara angeläget inom området för socialt stöd och kvinnor med 

diabetes mellitus typ två. Detta för att få förståelse för kvinnan och identifiera och stärka 

kvinnans roll. Forskning som undersöker nya möjligheter för personer med diabetes mellitus 

typ två att träffa andra med samma sjukdom anses även relevant. Vidare forskning anses även 

viktigt för att uppmärksamma hur negativa upplevelser av socialt stöd kan hindra egenvården 

och påverka personens livskvalitet. För att få en djupare förståelse för hur dimensionerna av 

socialt stöd interagerar och påverkar personens egenvård och välbefinnande krävs vidare 

kvalitativ empirisk forskning inom området för socialt stöd och diabetes mellitus typ två. 
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Social support 

as described 

by Swedish 

people 

diagnosed with 

type 2 diabetes 

mellitus. 

 

Syftet var att 

identifiera och 

beskriva 

betydelsen av 

stöd och dess 

påverkan på 

livssituationen 

för personer 

diagnostiserad

e med diabetes 

mellitus typ 2, 

 

Diabetes mellitus typ 

två. 

Bekvämlighetsurval. 

40 informanter totalt, 

24 män, 16 kvinnor, 32-

80 år. 

 

Blandad metod. 

Kvalitativ: semistrukturerade 

intervjuer, induktiv-deduktiv 

innehållsanalys. 

Kvantitativ: 

självskattningsskalor gällande 

socialt stöd, ANOVA, Student’s 

t-test, SPSS. 

 

Resultatet delades in i fyra 

kategorier; 1) Betydelsen av 

begreppet socialt stöd, 2) Hur 

socialt stöd påverkar hela 

livssituationen när man har 

diabetes, 3) Stöd som behövs och 

efterfrågas när man har diabetes 

och 4) Självskattade sociala 

nätverk och socialt stöd av 

NSSQ. 

 

Godkänd av etisk 

kommitté: the Ethics 

Committee of the 

University of Lund. 

 

Vetenskapligt 

granskad enligt 

Ulrich’s Periodicals 

Directory. 

 

Hög kvalitet. 



 

 

i relation till 

genus, ålder 

och 

sjukdomens 

varaktighet. 

 

 

Kokanovic, 

R., & 

Manderson, 

L. 

 

Australien 

 

2006 

 

 

Social support 

and self-

management 

of type 2 

diabetes 

among 

immigrant 

Australian 

women. 

 

 

Syftet var att 

belysa de 

sociala 

betydelserna 

och 

tolkningarna 

som kvinnliga 

invandrare 

förknippar 

med diagnosen 

av diabetes 

mellitus typ 

två, och det 

sociala stödet 

och de 

medicinska 

råden som de 

fick efter 

diagnosen. 

 

 

Diabetes mellitus typ 

två. 

Totalt 16 kvinnliga 

informanter, invandrare 

från Kina, Grekland, 

Indien och Pacific 

Islands, levt länge i 

Australien (alla utom 

två mer än 10 år), ca 

45-85 år (ej specificerat 

exakt). 

Ingen levde ensam. 

 

Kvalitativ studie, ostrukturerade 

intervjuer, tematisk analys. 

 

Resultatet visade att vissa 

kvinnor var kritiska mot sina 

läkare. Kvinnorna manipulerade 

läkarna till att inte ge dem 

negativ information om 

hälsostatus och vidare 

behandling. Social interaktion 

påverkade kvinnornas 

anpassning till diagnosen. Valet 

av stöd varierade beroende på 

kulturell bakgrund. Flera 

reflekterade över den fina linjen 

mellan stöd och att lägga sig i. 

Kvinnorna fann förståelse från 

andra som också hade diabetes. 

 

Godkänd av etisk 

kommitté: The 

University of 

Melbourne Human 

Research Ethics 

Committee. 

 

Vetenskapligt 

granskad enligt 

Ulrich’s Periodicals 

Directory. 

 

Hög kvalitet. 

 

Manderson, 

L., & 

Kokanovic, 

R. 

 

Australien 

 

”Worried all 

the time”: 

distress and 

the 

circumstances 

of everyday 

 

Syftet var att 

beskriva hur 

redogörelser 

av oro och 

nedstämdhet är 

relaterade till 

 

Fyra samhällsgrupper 

med högre prevalens av 

diabetes än normalt; 

greker, kineser, indier 

och pacific islanders, 

som hade levt länge i 

 

Kvalitativ studie, ostrukturerade 

intervjuer, tematisk analys. 

 

Stress sågs som en föregångare 

till sjukdomen, stress påverkade 

deras förmåga att kontrollera 

symtom, sjukdomen sågs som 

något som hindrade dem att 

utföra vardagliga sysslor, 

 

Godkänd av etisk 

kommitté; Human 

Ethics and Research 

Committee of the 

University of 

Melbourne.  



 

 

 

2009  

 

 

 

 

life among 

immigrant 

Australians 

with type 2 

diabetes. 

den kroniska 

aspekten av 

diabetes och 

omständighete

r i det dagliga 

livet och 

sammanträffan

det av oro, 

nedstämdhet 

och fysisk 

sjukdom. 

 

Australien. 

30 informanter totalt, ej 

specificerat antal 

kvinnor respektive män, 

44-87 år. 

Snöbollsurval.  

sjukdomen ansågs bidra till 

deras sociala isolering och dåliga 

självbild. 

 

Vetenskapligt 

granskad enligt 

Ulrich’s Periodicals 

Directory. 

 

Hög kvalitet. 

 

Miller, C.K., 

& Davis, 

M.S. 

 

USA  

 

2005 

 

The Influential 

Role of Social 

Support in 

Diabetes 

Management. 

 

Syftet var att 

utöka 

förståelsen för 

det sociala 

stödets roll i 

egenvården av 

diabetes 

mellitus typ 

två. 

 

Diabetes mellitus typ 

två.  

Personer över 65 år 

exkluderades. 

Totalt 44 informanter, 

ej specificerat antal 

kvinnor respektive män, 

21-65 år. 

Alla informanter var 

välutbildade och vita. 

 

 

Kvalitativ studie, 6 

fokusgrupper, analysmetod ej 

specificerad. 

 

4 teman identifierades: 1) 

Medlemmar i informantens 

sociala nätverk, 2) Dimensioner 

av det erhållna sociala stödet, 3) 

Händelser som resulterade i 

socialt stöd och 4) Färdigheter 

som krävs för att erhålla socialt 

stöd. 

 

Godkänd av etisk 

kommitté: the Office 

for Regulatory 

Compliance. 

 

Vetenskapligt 

granskad enligt 

Ulrich’s Periodicals 

Directory. 

 

Medel kvalitet. 

 

 

Vinter-

Repalust, 

N., Petricek, 

G & Katic, 

M. 

 

Kroatien  

 

 

Obstacles 

witch patients 

with type 2 

diabetes meet 

while adhering 

to the 

therapeutic 

regimen in 

 

Syftet var att 

undersöka 

personer med 

diabetes 

mellitus typ 

tvås attityder, 

tankar och 

rädslor 

 

Diabetes mellitus typ 

två. 

Bekvämlighetsurval. 

Totalt 49 informanter, 

27 kvinnor och 22 män, 

44-83 år. 

 

Kvalitativ studie, 7 

fokusgrupper, induktiv 

innehållsanalys. 

 

Åtta teman kunde identifieras: 1) 

Att konfrontera diagnosen, 2) 

Sjukdomsrelaterade 

förändringar, 3) Behandling av 

sjukdomen, 4) Social kontext, 5) 

Relationen med hälso- och 

sjukvårdspersonal, 6) 

Självkontroll, 7) Kunskap om 

 

Godkänd av etisk 

kommitté: the 

Research Ethics 

Committee of the 

Zagreb Medical 

School. 

 

Vetenskapligt 



 

 

2004 everyday life: 

qualitative 

study. 

 

kopplade till 

sjukdomen; 

deras 

förväntningar 

på hälso- och 

sjukvården; 

och de hinder 

de träffar på i 

försöken att 

följa 

egenvården. 

  

sjukdomen och 8) Förväntningar 

från hälso- och 

sjukvårdspersonal.  

granskad enligt 

Ulrich’s Periodicals 

Directory. 

 

Hög kvalitet. 

 

Yamakawa, 

M., & 

Makimoto, 

K. 

 

Japan  

 

2008 

 

 

 

Positive 

experiences of 

type 2 diabetes 

in Japanese 

patients: An 

exploratory 

qualitative 

study. 

 

Syftet var att 

undersöka 

förekomsten 

av positiva 

upplevelser 

hos personer 

med diabetes 

mellitus typ 

två. 

 

 

Personer med diabetes 

mellitus typ två som 

kunde samtala på 

japanska. 

Bekvämlighetsurval. 

15 informanter totalt, 7 

kvinnor, 8 män, 50-78 

år.  

 

Kvalitativ studie, intervjuer, 

constant comparative method. 

 

Tre kategorier kunde 

identifieras: 1) positiv feedback, 

2) avledande för att hantera 

sjukdomen och 3) förbättrade 

och nya sociala kontakter 

 

Vetenskapligt 

granskad enligt 

Ulrich’s Periodicals 

Directory. 

 

Medel kvalitet. 

 

 


