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SAMMANFATTNING 

Människor som lever med diabetes påverkas i hög grad av omgivningen. Som vårdpersonal är 
det viktigt att inte beskylla den enskilda som oansvarig och otillräcklig i relation till sin 
egenvård. Syftet med denna studie är att undersöka hur diabetes påverkar människor med 
diabetes och deras vardagsliv och psykosociala hälsa, samt hur vårdpersonal arbetar för att 
stötta människor med diabetes. Resultatet baserades på fem intervjuer med vårdpersonal 
som arbetar med människor som har diabetes. Resultatet visade att sjukdomen påverkar den 
som är drabbad, dygnets alla timmar. Det visade även att vårdpersonalens relation till 
patienterna har stor betydelse för patienternas egenvård. Samma egenvård som konstateras 
upplevas som stigmatiserad av människor med diabetes. De teoretiska referensramar som 
användes i arbetet var Banduras socialkognitiva teori samt Zubin och Springs stress- och 
sårbarhetsmodell. Slutsatserna som kan dras utifrån studien är att det är av stor vikt att 
vårdpersonalen har en god relation med- samt tar hänsyn till den enskilda patientens 
förutsättningar då många patienter har en stark rädsla för komplikationer vilket kan leda till 
ångest eller depression. Studien visar också att det finns ett behov av att undersöka ämnet 
människor och diabetes mer utifrån ett socialt perspektiv.  

Nyckelord: diabetes, psykosocial hälsa, vårdpersonal, diabetesrelaterat stigma socialkognitiv 
teori, stress- och sårbarhetsmodellen.  
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ABSTRACT 

People who live with diabetes is highly effected by their environment. As a caregiver, it is 
important to not accuse the individual as irresponsible and insufficient in the aspects of self-
care. The purpose of this study is to examine how diabetes is effecting people with diabetes 
and the everyday life and psychosocial health, as well as how caregivers support people with 
diabetes. The result is based on interviews with five caregivers. The results show that diabetes 
is effecting the diabetic 24-hours a day. It also showed that the relationship between the 
caregivers and patients have influence on the patient’s self-care. In turn the self-care is 
experiences by people with diabetes to have social stigma. The theoretical references that has 
been use in the study has been the social cognitive theory by Banduras and the stress- and 
vulnerability model by Zubin and Spring. The conclusions show that it is important that the 
caregivers have a god relationship as well as understand the patient’s different life conditions, 
because it is common that people with diabetes are worried about complications caused by 
diabetes that also can lead to anxiety and depression. The study also show that the subject of 
people with diabetes and social work needs to be more thoroughly researched.  

Keywords: diabetes, psychosocial health, caregivers, stigma related to diabetes, social 
cognitive theory, stress- and vulnerability model.  
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1 INLEDNING  

Diabetes enligt International Diabetes Federation IDF, (2015) är ett av 2010-talets större 
hälsoproblem. År 2015 uppskattade IDF att 7,3 miljoner människor i världen hade diabetes 
och att det år 2040 är uppskattat att 9 miljoner människor kommer att ha diabetes. Av 
Sveriges befolkning är det cirka 450 000 människor som har diabetes. Runt 50 000 har 
diabetes typ 1, varav 7–8000 är barn och mellan 85 till 90 procent har diabetes typ 2 
Diabetesförbundet (2016c). Detta motsvarar enligt Diabetesförbundet mellan 2,5 till 4,2 
procent av Sveriges befolkning. 

Oddsen att någon i din omgivning har diabetes är höga; på jobbet, i skolan, släkten eller 
vänner. Vet du vem det är? Har du pratat med honom eller henne om det? Diabetes är en 
kronisk sjukdom som kan ha livsförödande konsekvenser. I Sverige är diabetes en sjukdom 
som kan behandlas, behandlingen är olika från person till person och påverkar människor 
olika mycket. Trots de goda förutsättningarna för behandling av diabetes i Sverige redovisar 
IDF att det var sjätte sekund är någon runt om i världen som dör av diabetes, år 2015 var det 
fem miljoner människor som dog. IDF redovisar dessutom att cirka 670 miljoner 
amerikanska dollar, spenderas på diabetes varje år runt om i världen. Så även om du inte har 
någon i din omgivning som har diabetes och även om det inte diskuteras i någon bred 
omfattning så påverkar diabetes livet för många. När en så stor del av en befolkning som 
människor med diabetes ändå är, skapar denna grupp en egen kultur som påverkas och 
påverkar samhället utifrån ett övergripande macro-perspektiv. Det ligger dock en ovisshet i 
hur detta sker utifrån ett individuellt perspektiv i kombination med relationen mellan 
enskilda människor med diabetes och dennes sociala kontext och relation med vårdpersonal.     

Vem som helst kan göra en snabb Google-sökning på internet och förstå information om hur 
kroppen påverkas vid diabetes. Det är inte lika enkelt att hitta information om hur diabetes 
påverkar den som har diabetes i vardagen eller ur ett psykosocialt perspektiv. Är upplevelsen 
av att leva med diabetes begränsat till kroppsliga åkommor och symtom? Patienter med 
diabetes upplever en stigmatisering av sjukdomen som påverkar dennes sociala färdigheter 
och livskvalité Schabert, Browne, Mosely och Speight (2013).  Utöver detta påverkas 
människor med diabetes i högre grad än icke diabetiker av depressiva och ångestsymtom; 
hela två till tre gånger mer förekommande hos diabetiker. Att människor med diabetes 
upplever en försämrad livskvalité och nedsättning i de sociala färdigheterna kan med rätt 
stöd av vårdpersonal ge patienterna verktyg för att hantera sin psykosociala hälsa (Barnard, 
Peyrot och Holt, 2012).  

Vad kan vården göra för att stötta människor med diabetes för att inte begränsas i sina 
sociala relationer och sociala kontext? Vårdpersonalens relation till patienten med diabetes 
har effekter på patientens egenvård (Anderson och Funnell, 2000). Det betyder också att det 
i möjligheten att påverka följer ett ansvar. Ett ansvar att övertyga patienten om de inlärda 
normer och uppfattningar som uppfyller en funktion och att vårdpersonalens handlande är 
rättfärdigat för patientens välmående. I förläggningen kan detta ifrågasättas med var 
vårdpersonalen får sitt perspektiv? Anderson och Funnell menar att vårdpersonalen 
reproducerar samhällets normer, värderingar och uppfattning om vad diabetes är och inte är.  

Hur människor med diabetes upplever och påverkas av sociokulturella faktorer, sociala 
sammanhang och strukturella konstruktioner är enligt Schabert et al. (2013) ett område som 
är i behov av mer forskning. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur vårdpersonal uppfattar diabetespatienter och deras 
förutsättningar att ingå i samhället till följd av diabetes. Samt hur vårdpersonal arbetar för 
att stötta diabetespatienter att hantera dessa förutsättningar i vardagslivet.  

1. Hur påverkas diabetespatienters vardag och psykosociala hälsa av diabetes enligt 
vårdpersonalen?  

2. Hur arbetar vårdpersonal med diabetespatienter och deras förutsättningar i relation 
till socialt stöd för att hantera vardagen? 

3. Vilka är framgångsfaktorer för att skapa goda sociala förutsättningar för människor 
med diabetes och diabetesvården? 

1.2 Centrala begrepp 

Psykosocial hälsa 

Med psykosocial hälsa avses psykosociala och sociala aspekter till följd av diabetes. Den 
psykosociala hälsan och de sociala aspekterna inkluderar individens livssituation, det 
vardagliga livet, det sociala livet och individens psykiska mående (Barnes & Mercer, 2010). 

Studien har som fokus sätta den psykosociala hälsan i relation till hur förutsättningar och 
konsekvenser av diabetes påverkar människors förutsättningar i relationer till andra. Enligt 
Payne (2005) är det en förutsättningarna att den psykosociala hälsan uppfattas i samband 
med individens sociala konstruktioner. Att individen befinner sig i en social kontext är 
därmed en förutsättning för den psykosociala hälsan.  Den psykosociala hälsan för en invid är 
bunden till kontexten av det sociala samspelet och dess konsekvenser för individens beteende 
och sociala konstruktioner.  

Stigma 

För att aktualisera förutsättningarna utifrån den psykosociala hälsan och diabetes som 
beskrivs ovan nyttjar studien definitionen av stigma. Huvudkomponenterna i begreppet 
stigma syftar till att kategorisera människor baserat på deras egenskaper och beteende. Att 
dessa människor på något viss exkluderas, diskrimineras eller gruppens sociala status 
minskar. Stigmatiseringen sker i relationen mellan ’vi’ och ’dom’. Då gruppen ’dom’ har en 
lägre status än ’vi’ samt att gruppen ’vi’ har en social maktposition. Uppdagandets av stigma 
synliggörs följaktligen i en social kontext när en individ eller en grupp individer har ett 
avvikande beteende som inte är socialt accepterat i jämförelse med ’vi’ (Schabert et al. 2013).  

Studiens användning av stigma i relation till diabetes tar vidare uttryck som diabetesrelaterat 
stigma som vidare beskrivs i den tidigare forskningen av Schaber et al. (2013).  

 Egenvård 

I skötseln av diabetes är det personen själv som har diabetes som utför den dagliga skötseln 
för att hålla en bra blodsockernivå. Egenvård för diabetiker inkluderar men är inte begränsat 
till att ta blodsockret, insulininjektioner, medicinering, hälsosamma kost val och fysiska 
aktiviteter (Schabert et al. 2013).  
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2 DIABETES OCH DIABETESVÅRDEN 

För att göra det möjligt för läsaren att förstå innebörden av vad diabetes är följer i detta 

avsnitt beskrivningar av medicinska termer som används av sjukvården. 

När människor har diabetes kan inte kroppen producera den mängd insulin som krävs för att 
upprätthålla en normal blodsockernivå. Det finns flera olika typer av diabetes; typ 1 och typ 
2, LADA och graviditetsdiabetes. För att begränsa studien så kommer den inte att beröra 
graviditetsdiabetes eller LADA. Att studien inte kommer att nämna graviditetsdiabetes beror 
på att det är begränsat till perioden kvinnan är gravid och LADA är en variant på diabetes typ 
1 med ett längre insjuknande och färre symtom.  (Diabetesförbundet, 2016a).  På grund av att 
kroppen inte kan producera insulin, måste det tillföras via injektioner eller med en 
insulinpump. Tillförseln av insulin sker i samband med mat intag. Doseringen av insulin är 
olika från individ till individ och livsstil. När patienten ska tillföra insulin kan resultatet 
variera, vid för mycket insulin får patienten lågt blodsocker (hypoglykemi) och vid för lite 
insulin får patienten högt blodsocker (hyperglykemi). Söderberg och Karlson (2002) 
beskriver bland annat hur kontrollen som krävs för att upprätthålla en god blodsockernivå 
begränsar frihet och spontanitet. Ett för högt eller lågt blodsocker kan påverka 
koncentration, uppmärksamhet, minne och sexlust. Det bör också nämnas att det är skillnad 
när och hur olika patienter med diabetes upplever och påverkas av både högt och lågt 
blodsocker (Alvarsson, Brismar, Viklund, Wolk, Örtqvist och Östenson 2013).  

Riskerna med att inte sköta sin diabetes har olika konsekvenser för patienter. Några typiska 
komplikationer av att leva med förhöjt blodsocker är nervskador, förändringar i ögonbotten 
och njurskador (Alvarsson et al. 2013). För att förebygga nämnda komplikationer 
rekommenderas patienter med diabetes att kontrollera sitt blodsocker regelbundet 
(Socialstyrelsen, 2015a). Riktlinjerna från Socialstyrelsen rekommenderar inte något 
specifikt antal blodsockerkontroller, antalet kontroller bedömer patienten själv i samråd med 
sin vårdpersonal. För de patienter som får nervskador på grund av ett för högt blodsocker 
under lång tid kan det leda till att patienten måste amputera den påverkade kroppsdelen. 
Dessa nervskador är vanligast i händer och fötter.  

Ytterligare risk med ett för högt blodsocker är en så kallad ketoacidos. En ketoacidos sker 
enligt Diabetesförbundet (2016b) när kroppen har brist på insulin. Vid brist på insulin skapas 
ketonkroppar som är skadliga för kroppen. Vid en ketoacidos finns det även risk för koma. 
Även lågt blodsocker kan leda till att patienten hamnar i koma, när en patient hamnar i koma 
på grund av lågt blodsocker kroppen är då i akut behov av socker. Både lågt blodsocker och 
högt blodsocker kännetecknas med liknande symtom som hunger, törst, skakningar och yrsel 
(Alvarsson et al., 2013).  

Socialstyrelsen (2015b) och vården använder sig av HbA1c för att definiera god vård och 
skötsel av diabetes. HbA1c beskrivs som ett medelvärde av hur blodsockret har legat för 
patienten det senaste 200 dagarna (Alvarsson et al. 2013). HbA1c är alltså ett medelvärde på 
en skala där Socialstyrelsen (2015a) menar att en patient bör ligga runt 52 för att minska 
risker för komplikationer.  

Det som dock inte framkommer från Socialstyrelsen (2015b) är att HbA1c endast är ett 
medelvärde av blodsockret och inte redovisar något spridningsmått, alltså huruvida 
blodsockerkurvan ser ut, vilket kan vara missvisande. En patient med ett bra HbA1c kan må 
dåligt trots att denne påvisar ett bra medelvärde eftersom det är påfrestande för kroppen att 
stiga och sjunka snabbt och ofta. Samtidigt som en person med ett lite högre HbA1c som har 
ett jämnt blodsocker kanske mår mycket bättre (Alvarsson et al. 2013).  
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2.1 Riktlinjer för diabetesvården  

Enligt Socialstyrelsen (2015a) ska vårdpersonal som arbetar med diabetes samverka i 
diabetesteam. Diabetesteamet har som uppgift att vårda och behandla sina patienter utifrån 
varje vårdpersonals expertis. I samarbetet med övriga professioner i teamet strävar 
vårdpersonalen efter att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att patienten ska lyckas 
behandla sin diabetes. Socialstyrelsen avger inte exakt vilka typer av professioner som ingår i 
ett diabetesteam. I ett diabetesteam ingår vanligtvis en diabetessjuksköterska, en ansvarig 
diabetesläkare, dietist, fotvårdsterapeut, kurator samt fysioterapeut. Detta stämmer överens 
med de rekommendationer som gjordes av världshälsoorganisationen (WHO, 2016). 
Rekommendationerna från WHO specificerar inte heller kravet på vilka olika professioner 
som ska ingå i ett diabetesteam. Vad som dock framkommer är att diabetesteamet bör vara 
ett team som består av olika typer av professioner. Till skillnad från riktlinjerna från 
Socialstyrelsen (2015a) och WHO (2016) ställer American Diabetes Association (ADA, 2016) 
mer specifika krav. ADA specificerar att personal i vården av patienter med diabetes ska 
använda sig av ett helhetsperspektiv och det vårdande teamet ska uppmärksamma de 
psykosociala aspekterna för sina patienter. 

3 TIDIGARE FORSKNING 

Den tidigare forskning som presenteras i detta avsnitt redovisar varje studie och artikel var 
för sig. Avsnittet innehåller såväl nationell som internationell forskning. Det insamlade 
materialet är främst hämtat från en databas som utgår ifrån biblioteket på Mälardalens 
högskola. Sökorden som studien haft som utgångspunkt har varit i olika kombinationer för 
att begränsa och specificera den tidigare forskningen, de valda sökorden har varit diabetes 
och psykosocial hälsa, egenvård och stigma. Det har utifrån dessa sökord skett ett typ av 
snöbollsurval då artiklar och andra källor refererat till den slutligen valda artikeln.  

3.1 Psykosocial hälsa  

I en litteraturstudie av Young-Hyman, De Groot, Hill-Briggs, Gonzales, Hood och Peyrot 
(2016) görs en redovisning av 135 olika rapporter och artiklar som handlar om diabetes på 
olika sätt. I litteraturstudien framkommer det att vårdpersonalen i mötet med patienten bör 
uppmärksamma de problem som följer diabetes i det vardagliga livet. Dessutom menar de att 
uppmärksamheten bör fokuseras lite extra på hur patienten påverkas av diabetesrelaterad 
stress i relation till patientens egen vård och konflikter som är relaterade till diabetes inom 
familjen. Författarna i studien menar att det är förväntat att egen kontrollen av diabetes 
påverkar alla livets val tillsammans med patientens familj och livspartner.   
Studien redovisar dessutom att patienter med diabetes måste lära sig att hantera många olika 
komplicerade och påfrestande situationer för att anpassa sig för att leva med diabetes. Vidare 
redovisas att egenvården av diabetes inte kan vara framgångsrik utan att ta hänsyn till 
patientens förutsättningar. Vidare framställs patientens förutsättningar som specifika för 
varje patient, samt att förutsättningarna inkluderar såväl psykosociala, fysiska och psykiska 
omständigheter. För att nämna några av de psykosociala omständigheterna så inkluderas 
fattigdom och tillgång till vård samt patientens sociala nätverk. Utifrån att patienten 
påverkas av olika faktorer menar författarna att bemötandet till patienten med diabetes bör 
vara influerad av empowerment utan att beskylla patientens som oansvarig för att inte ta 
hand om sin egenvård (Young-Hyman et al. 2016) Vikten av att inte beskylla patienten som 
oansvarig och otillräcklig i relation till sin egenvård påpekas flera gånger i studien. Young-
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Hyman et al. (2016) beskriver att en äldre tonåring som inte har en optimal blodsockerkurva 
inte bör beskyllas för att vara rebellisk eller att inte bry sig om sin hälsa, men att det bör 
uppmärksammas om det inte är under en övergående period. 

Olshansky, Sacco, Fitzgerald, Zickmund, Hess, Bryce, McTiuge och Fischer (2008) har i en 
amerikanska studie beskrivit hur patienter med diabetes tycker att det är att leva med och ta 
hand om sin diabetes. Studien är en kvalitativ intervjustudie som utfördes i två faser. I den 
första fasen var det fem fokusgrupper med totalt 21 medverkande. Den andra fasen bestod av 
fem nya fokusgrupper med totalt 18 medverkande. En större andel av deltagarna uppger att 
de identifierar sig som diabetiker, istället för som en person med diabetes. En del av 
patienterna påverkades i så stor omfattning av de psykosociala faktorerna att de kände sig 
annorlunda och avvikande i jämförelse med sin omgivning. Det konstateras därtill att flera av 
de som medverkat i studien som identifierade sig som diabetiker upplevde att äta och umgås 
symboliserar en viktig del i det sociala samspelet och att kraven på att äta rätt och ta hand om 
sig påverkade patienternas sociala relationer negativt. Författarna menar att det krävs en 
förändring av hur omgivningen uppfattar beteendet hos patienter med diabetes, för att 
patienter med diabetes inte ska ses som avvikande genom att normalisera uppfattningen av 
andra som inte har diabetes (Olshansky et al., 2008).  

Det konstateras av Svedbo Engström, Leksell, Johansson och Gudbjörnsdottir (2015) att 
patienter med diabetes känner ett behov av att dölja sin diabetes. Detta konstateras i 
Engströms et al. semistrukturerad intervjustudie med 29 patienter med diabetes i Sverige. 
Studiens resultat visar också att avsaknad av socialt stöd är kopplat till besvikelse, samtidigt 
som det visar att det sociala stödet även kan upplevas som överväldigande om det sker med 
en övervakande karaktär. Trotts att det sker i välmening och med omtanke kan kommentarer 
om hur och vad patienten äter från omgivningen leda till att patienten skäms för sin diabetes. 
Det visar sig dessutom att patienter med diabetes kan uppleva omtanke som har en 
övervakande karaktär som att patientens förmåga att fatta beslut om vad som är bäst för 
patienten själv blir ifrågasatt. När patientens förmåga att fatta beslut ifrågasätts kan det 
skada patientens självkänsla varpå patientens förminskas socialt när det sker av större delen 
av det sociala nätverket, familjen, släkt, arbetskollegor, vänner och vårdpersonal.   

Svedbo Engsröm et al. (2015) fastställer också att vårdpersonalen ses som en viktig 
stödfunktion för patienten att hantera de känslomässiga och praktiska aspekterna som följer 
av att leva med diabetes. Patienterna i studien uttrycker också tacksamhet för de medicinska 
undersökningarna och ser behovet av undersökningarna, dock görs jämförelser mellan de 
medicinska undersökningarna och fordonstest. Slutligen framkommer det att många 
patienter med diabetes upplever en konstant närvaro av sjukdomen med en känsla av att vara 
begränsad, rädd, skam och ensam.   

3.2 Känslomässig påverkan och oro 

I en studie av Amsberg, Wredling, Lins, Adamson och Johansson, 2008 (2008) är syftet att 
anpassa en internationell enkät, the Problem Areas in Diabetes Scale (PAID) och utvärdera 
de psykometriska egenskaperna till svenska förhållanden för patienter med diabetes typ 1. 
Den anpassade PAID enkäten med 20 frågor översattes och besvarades sedan av 325 
patienter med diabetes. De medverkande var mellan 19 och 58 år och hade haft diabetes i 
genomsnitt i 24 år. Resultatet av studien visar att PAID skalan är applicerbar på de svenska 
förutsättningarna och att validiteten och reliabiliteten i studien är godkända.  
Vidare visar resultatet av Amsberg et al. (2008) att 46 procent av de medverkande kände att 
”oro om lågt blodsocker” var det vanligaste svaret för känslomässiga diabetesrelaterade 
problem. Vilket tillsammans med ”oro för framtiden” och ”risken för allvarliga 
komplikationer” var de resultat som är relevanta för att uppmärksamma. Studien visar ett 
samband i att den påfrestning som diabetes har på patientens vardag kan leda till ångest och 
beteendestörningar. 
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För att belysa problematiken med diabetes och de sociala omständigheterna har Schabert et 
al. (2013) genomfört en litteraturgranskning som fokuserar på att skapa en förståelse för 
diabetesrelaterat stigma. Totalt analyseras 67 studier var av 24 av dessa studier har direkta 
kopplingar till upplevelsen av diabetes, medans övriga studier används för att sätta stigma i 
relation till diabetes som en kronisk sjukdom. Forskarna använder sig då av studier som 
beskriver stigma i relation till HIV/AIDS-, övervikt- och epilepsi. Stigma och relationen till 
övervikt liknas vid den förhöjda risken att få diabetes typ 2 och upplevelsen av att dåliga 
hälsoval är patientens eget ansvar. Följaktligen betyder det att patienten får skylla sig själv 
som inte tagit bättre hand om sig och nu har diabetes typ 2. Schabert et al. beskriver också att 
diabetes relaterade komplikationer och följdsjukdomar som synnedsättningar, blindhet, 
amputerade lemmar och dialysbehandling kan kopplas till stigmatisering, eftersom dessa 
förutsättningar i sig är stigmatiserade.  

Allmänt sätt menar Schabert et al. (2013) att människor som inte har diabetes inte upplever 
att diabetes är stigmatiserat. Även fördomar om diabetes upplevs av människor som inte har 
diabetes som minimala. Schabert et al. poängterar att detta även inkluderar vårdpersonal 
utifrån en studie som gjorts i Australien då 665 vårdprofessionella rangordnat hur de 
upplever stigmatisering. Utifrån 20 sjukdomar och diagnoser vara av diabetes rangordnas 
som en av de fjärde lägsta.  

Den diabetesrelaterade stigmatiseringen upplevs däremot av människor med diabetes 
annorlunda. I egenvården av diabetes ingår det en omfattande omsorg för att hålla ett så bra 
blodsocker som möjligt. Egenvården inkluderar men är inte begränsad till att testa 
blodsockret, insulininjektioner, medicinering, äta hälsosamt och fysisk aktivitet. Schabert et 
al. (2013) menar att människor med diabetes upplever en rädsla för att bli socialt utsatta, 
förnekade och att bli behandlade annorlunda utifrån kravet på egenvård. Upplevelserna av 
stigma och insulininjektioner framställs som en faktor i att människor undviker att ta sitt 
insulin. Detta beror enligt Schabert et al. på hur omgivningen reagerar när människor med 
diabetes ska ta sina insulininjektioner på offentliga platser. Studien beskriver att omgivning 
ser på människor som tar insulininjektioner på offentliga platser med avsky och att det kan 
misstolkas som användandet av droger. Människor med diabetes upplever att de blir 
behandlade som pesten och att människor undanhåller att de har diabetes för att de är rädda 
att de ska förlora sitt arbete om arbetskollegorna eller chefen får veta. Studien beskriver 
också att det finns en rädsla för att uppfattas som alkohol eller drog påverkad vid lågt 
blodsocker och att diabetes i allmänhet skapar ett hinder att bli anställd på arbetsmarknaden. 
Slutligen så beskrivs det även att människor med diabetes kan uppleva att de ska dölja att de 
har diabetes för att inte uppfattas som en börda, för att andra inte vill ingå i en relation på 
grund av kravet på egenvården (Schabert et al). 

Följderna av den diabetesrelaterade stigman kan gör att människor med diabetes undviker 
sociala sammanhang för att dölja sin diabetes. Stigmatiseringen kan också leda till att 
människor med diabetes inte göra de val av kost som sjukdomen kräver för att inte uppfattas 
som omständlig och avvikande när denne blir bjuden på ohälsosam mat. Det problematiseras 
även att testa blodsockret upplevs som stigmatiserat, då människor med diabetes inte vill 
känna sig kontrollerade av sin partner, familj eller av vården Schabert et al. (2013).   

Här konkretiseras ett exempel av huvudkomponenterna i begreppet stigma. Människor med 
diabetes kategoriseras på grund av sina egenskaper och beteende som till exempel att ta en 
insulininjektion på en offentlig plats eller genom att välja den hälsosamma kosten; som 
bidrar till skillnaden mellan ’vi’ och ’dom’. ’vi’ och ’dom’ sättet att tänka kan i sin tur leda till 
kritik och slutligen till missgynnanden. Detta missgynnande kan som det beskrivs av 
Schabert et al. (2013) ske på arbetsmarknaden genom att det är förväntat att människor med 
diabetes är en börda eller exkludering från sociala sammanhang på grund av sitt avvikande 
beteende.  
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3.3 Vårdpersonal, patienten och egenvård 

Anderson och Funnell (2000) skriver i sin artikel om patienter med diabetes och skötsel av 
egenvård och hur det påverkar relationen till vårdpersonalen. Den amerikanska artikeln är 
resultatet av en litteraturöversikt av diabetes och patienternas förmåga att följa 
vårdpersonalens ordinationer. Anderson och Funnell menar att förutsättningarna för 
egenvården har förändrats och att detta påverkar relationen mellan vårdpersonalen och 
deras patienter. Som föranleder att det finns ett behov av att förändra hur vårdpersonal 
förhåller sig till sina patienter och deras egenvård.  

Anderson och Funnell (2000) menar att förutsättningarna har förändrats eftersom den 
egenvård som ordinerats vid egenvårdens uppkomst inte längre har de konsekvenser som det 
hade tidigare. Vid egenvårdens uppkomst var konsekvenserna av att inte följa 
vårdpersonalens ordinationer så stora att det skapades en självklarhet i att patienten gjorde 
som de blivit ordinerade. På grund av att den tidigare självklarheten idag påverkar 
vårdpersonalen och bidrar till en frustration när patienten inte gör som vårdpersonalen 
säger. Att självklarheten i att patienten ska göra som det blivit ordinerat fortfarande finns 
kvar, menar forskarna beror på att vårdpersonalen i sin utbildning har fått lära sig att de kan 
förvänta sig att patienten lyssnar. Vårdpersonalen har alltså lagt ner engagemang och tid för 
att stötta patienter att må bra psykiskt, fysiskt och spirituellt. Vårdpersonalen har genom sin 
utbildning blivit socialiserade till att reproducera samhällets normer och värderingar. 

Forskarna menar att vårdpersonalen är medveten om att konsekvenserna på sikt även 
påverkar patientens närmaste nätverk (Anderson och Funnell, 2000). På sikt påverkas 
samhället på grund av förhöjda kostnader och försämrad förmåga för patienten att bidra. Det 
betyder alltså att medvetenheten av effekterna i sig kan vara motiverande för vårdpersonalen 
att göra ett bra arbete. Om patienten sköter sin egenvård fungerar det som en bekräftelse för 
vårdpersonalen. Även om bekräftelsen av att göra ett bra arbete kan ses som en självklarhet 
för såväl vårdpersonal som patient, menar Anderson och Funnell (2000) att det kan ha 
förödande konsekvenser för patienten. Förväntningarna på att patienten ska lyssna på 
vårdpersonalen, i kombination med medvetenheten om hur skötseln av egenvården påverkar 
och vårdpersonalens eget behov av bekräftelse kan således skapa frustrationer mot patienten. 
Vårdpersonalen har enligt Anderson och Funnell ett stort ansvar som vårdpersonal, med 
tanke på vilka konsekvenser det har för patienten. Det poängteras också att det är patienten 
som lever med diabetes och att det är patienten som lever med konsekvenserna av att inte 
sköta sin egenvård. Det konstateras även att det är viktigt att inte använda patienter som 
missköter sin egenvård som syndabockar eller avskräckande exempel (Anderson och 
Funnell).   

3.4 Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Forsknings genomgången visar att samtliga artiklar som inkluderats i studien på ett eller 
annat sätt ger tankar och funderingar av hur det är att leva med diabetes. Vilka 
förutsättningar som påverkar människor, och hur förutsättningarna påverkar relationen 
mellan vårdpersonal och patient. Resultaten av den forskningen som valts till studien anses 
vara användbar för att förstå och styrka studiens syfte och frågeställningar och inte minst 
styrka behovet av studiens fokus på människor med diabetes och psykosocialhälsa.  

Young-Hyman et al. (2016) ger en bild av saker som vårdpersonal som arbetar med diabetes 
kan tänka på i bemötandet av patientens förutsättningar för skötsel av egenvård i 
kombination med de socialfaktorerna som följer med diabetes. Även Svedbo Engström et al. 
(2015) påverkar vårdpersonalens roll för det sociala stödet. Samtidigt som för mycket 
omtanke av omgivningen kan upplevas som övervakande och skamfyllt. 
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Schabert et al. (2013) utvecklar vidare att människor med diabetes upplever en 
diabetesrelaterad stigmatisering som är förenad med kravet på egenvård. Stigmatiseringens 
konsekvenser finns på flera olika sociala nivåer, på den individuella nivån i relation till sin 
partner, familj, släkt och vänner, i en social nivå på arbetsplatsen till kollegor och chef, på 
arbetsmarknaden och upplevelsen av att vara annorlunda och avvikande med andra som inte 
har diabetes.    

Det finns en risk att människor med diabetes påverkas av sin diabetes i så stor omfattning att 
diabetes blir en del av deras identitet och att diabetes kan skapa en känsla av att vara 
annorlunda. Människor med diabetes upplever att situationer som handlar om mat och 
kosthållning påverkas av effekterna av diabetes (Olshansky et al., 2008). 

Amsberg et al. (2008) beskriver en inblick i vad människor med diabetes har för känslor om 
sin diabetes på individnivå. Anderson och Funnell (2000) utrycker en eftersträvan av att det 
behöver ske en förändring in relationen mellan vårdpersonal och patienters skötsel av 
egenvård, utifrån samhällets normer och värderingar. Här är det alltså möjligt att urskilja hur 
vårdpersonalens socialiserade normer och värderingar i andra hand påverkar patienten 
genom vårdpersonalen.  

Det visar sig alltså utifrån såväl nationella och internationella, kvalitativa och kvantitativa 
studier att diabetes påverkar människor med diabetes och det sociala livet. Variationerna av 
genomförandet och det breda urvalet i studierna styrker kvalitén för att tillföra meningsfulla 
resultat till denna studie.  

4 TEORETISK REFERENSRAM  

Här nedan presenteras två teorier, den socialkognitiva teorin samt stress- och 
sårbarhetsmodellen. Dessa teorier valdes då de genom olika perspektiv kan användas för att 
förklara hur individen påverkas. Den socialkognitiva teorin förklarar hur medvetna och 
omedvetna faktorer kan påverka en individ, medan stress- och sårbarhetsmodellen beskriver 
hur vissa förutsättningar antingen skyddar eller missgynnar en individ.  

4.1 Den socialkognitiva teorin  

Den social kognitiva teorin strävar efter att förklara mänskligt beteende utifrån den kontext 
som individen befinner sig i. Det mänskliga beteendet påverkas av tre kausala 
orsakssamband i en triadisk relation. Den triadiska relationen utgörs av tre olika faktorer:  

1) Personbestämmande faktorer.  
Hur individen uppfattar sin omvärld utifrån den kognitiva uppfattningen av en situation, 
som påverkas av bland annat känslor, begär, och intressen.  

2) Miljöbestämmande faktorer. 
 Hur och vad individen påverkas av sin omgivning som till exempel samhällets normer, 
värderingar och kultur.  

3) Beteendebestämmande faktorer. 
Hur individens eget beteende och beteendemönster påverkar en situation, till exempel är 
individen social - osocial, ledare – följare, självsäker - osäker. 
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Figur 1, Översatt kausalmodell av de triadiska relationerna (Banduras, 2009, s. 266) 

Människor och deras beteende är enligt Banduras (2009) inte enbart ett resultat av 
omgivningen. Det mänskliga beteendet kommer utav självorganiserande, självreflekterande 
och självreglerande omständigheter utifrån individers identitet och erfarenheter, som 
påverkas av miljöbestämande faktorer. Varje enskild individ anpassar sitt beteende utefter en 
kombination av de personbestämande faktorerna, beteendebestämande faktorerna och 
miljöbestämmande faktorerna.  Individens anpassning sker genom individens 
tankeprocesser som kan beskrivas som generativ symboltolkning, eftertänksamhet, 
utvärderande och reflekterande över självmedvetenhet och förmågan att tänka abstrakt och 
konsekvent. Dessa olika förmågor har enligt den social kognitiva teorin en betydelse för hur 
individer uppfattar sin verklighet, vad det är som uppfattas och inte minst varför det 
uppfattas som det gör.  

Bandura (2009) menar vidare att varje individ är sin egen regulator av motivationskraft och i 
vilken riktning som motivationen ska riktas. Det är individens egen självuppfattning i 
handlandet och resultatet av självuppfyllelsen som är drivande för individens motivation, och 
inte den faktiska åsikten om vad som är rätt och fel i sig. Varpå individens självuppfattning 
påverkas av samtliga triadiska faktorer i en önskvärdhet att passa in i normen. Individen 
drivs av att inte vara avvikande.  

Det är inte bara viljan i att inte vara avvikande som är motiverande för en individ. Den 
socialkognitiva teorin menar att varje individ sätter upp mål och organiserar sina 
erfarenheter, kunskaper och förmågor för att nå det uppsatta målet. Drivkraften som 
kommer utav motivation för ett beteende, som inkluderas i den beteendebestämmande 
faktorn, sker i relation till de personbestämmande och miljöbestämmande faktorerna. I 
processen av att regalera individens motivation finns det ett behov av att individens beteende 
accepteras och verifieras för att rättfärdiga ett beteende. Det finns flera olika sätt att verifiera 
ett beteende. Verifieringen kan ske genom att individens egen uppfattning av vad som är rätt 
och fel, den personbestämmande faktorer. Eller så kan verifieringen ske genom att individen 
observerar vad som är socialt accepterar genom att jämföra sin egen uppfattning med 
omgivningen, den miljöbestämmande faktorer.  Det finns ytterligare ett sätt att verifiera en 
beteendebestämmande faktor nämligen genom en logisk verifikation som sker genom att 
individen använder sig av erkänd kunskap och erfarenheter för att verifiera ett beteende 
(Bandura, 2009).  

Personbestämmande 
faktorer

Miljöbestämmande 
faktorer

Beteendebestämmande 
faktorer
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Det ska dock tas i hänsyn att ett sådant övergripande metakognitivt tänkande kan riskera att 
skapa eller rekonstruera felaktiga och till och med farliga antaganden om rätt och fel i 
missförstånd av människor, platser och åsikter (Bandura, 2009).  

4.2 Stress- och sårbarhetsmodellen 

Stress- och sårbarhetsmodellen fokuserade ursprungligen på att förstå schizofreni, men kan 
även appliceras på andra sjukdomar och psykisk ohälsa. Grunderna som utgör stress- och 
sårbarhetsmodellen har utvecklats i olika riktningar sedan uppkomsten av Zubin och Spring 
(1977). 

 

Figur 2, En översatt visualisering av sårbarhetsmodellen (Zubin och Spring, 1977 s.110). 

Zubin och Spring (1977) beskriver varför vissa människor utvecklar psykisk ohälsa medan 
andra inte gör det. Figur 1 visualiserar att Y-axeln beskriver i vilken omfattning individen 
upplever stress från minimal till maximal. X-axeln i diagrammet beskriver hur sårbar 
individen är i den givna situationen från låg till hög. När en individ positioneras i stress- och 
sårbarhetsmodellen finns det fyra möjliga idealpositioner. En position är när individen 
upplever en maximal nivå av stress och samtidigt har en hög sårbarhet, då upplever individen 
negativa symtom som kan vara skadliga för kroppen och i sin tur kan leda till ohälsa eller 
sjukdomstillstånd, individen befinner sig inom den negativa zonen ovanför stressgränsen. 
Den andra idealpositionen är när individen upplever en maximal nivå av stress men en låg 
nivå av sårbarhet. Individen befinner sig trotts den maximala nivån av stress inom den 
riskfriazonen på grund av att individen har en låg sårbarhet. Den tredje idealpositionen är 
om individen istället upplever en mindre nivå av stress och har en låg sårbarhetsnivå, vilket 
gör att individen hamnar inom den riskfria zonen, under stressgränsen. Den fjärde 
idealpositionen är när individen upplever en mindre nivå av stress men har en hög 
sårbarhetsnivå. Det gör att individen trotts att upplevelsen av stress hamnar inom den 
negativa zonen ovanför stressgränsen eftersom sårbarhetsnivån är hög.  

Gränsen som visualiseras i figur 1 är ett exempel och att den befinner sig på olika nivåer 
beroende på individen. Även formen på stressgränsen skiljer sig från individ till individ och 
från situation till situation (Zubin och Spring, 1977).   

Det är alltså utifrån hur sårbar individen är i relation till upplevelsen av stress som är 
avgörande för om individen utvecklar ohälsa eller en sjukdom. Det finns inte en enskild orsak 
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till att utveckla psykisk ohälsa utan det krävs en kombination av flera orsaker enligt Zubin 
och Spring (1977). 

Enligt Ingram och Luxton (2005) är det individens egna upplevelser som avgör hur mottaglig 
och sårbar individen är för olika typer av stress. Ingram och Luxton ger ett exempel på hur en 
individ med underskott av sociala färdigheter, kan uppleva en större påfrestning av att skapa 
relationer till människor än vad andra individer som har välfungerande sociala färdigheter 
gör.  

Stress- och sårbarhetsmodellen, Zubin och Spring (1977) har som tidigare nämnts fokus på 
sjukdomar och psykisk ohälsa. För att sätta stress och sårbarhetsmodellen i relation till 
socialt arbete beskrivs modellen i denna studie som en förklaring för att förstå hur 
förutsättningarna påverkar individen och vikten av att uppmärksamma patientens 
förutsättningar. Som ett exempel har det konstaterats i den tidigare forskningen av bland 
annat Svedbo Engström (2015) att relationen mellan vårdpersonal och människor med 
diabetes har en stor betydelse för patientens förmåga att ta hand om sin egenvård. I studien 
av Svedbo Engström kan vi utläsa betydelsen för hur mycket vårdpersonalen ska visa 
omtanke och undvika att vara övervakande för att patienten inte ska skämmas för sin 
diabetes. I den givna situationen är det att visa omtanke som är situationen som kan 
upplevas som påfrestande, det vill säga Y-axeln i figur 2. För att göra bedömningen av hur 
sårbar patienten är, behöver vårdpersonalen vara uppmärksam på patientens nivå av 
sårbarhet, det vill säga om patienten har förutsättningarna för att hantera sin diabetes och 
sin egenvård samtidigt som patienten påverkas av den diabetesrelaterad stigmatiseringen av 
egenvården, det vill säga X-axeln i figur 2. Stress och sårbarhetsmodellen kan alltså 
användas som ett mätinstrument för vårdpersonalen att förstå hur mycket denne kan utsätta 
patienten för utan att det leder till att patienten upplever en känsla av skam och placeras 
inom den negativa zonen med ohälsa, där skammen som det beskrivs av Schabert et al (2013) 
är stigmatiserande. Av det givna exemplet påvisas det dessutom att dimensionen av 
egenvården kan föra tankarna vidare till ett bredare perspektiv och möjligheten att ställa sig 
frågan om vårdpersonalen har möjlighet att påverka egenvården i så stor omfattning så att 
det får effekter för stigmatiseringen. Kort sammanfattat kan stress- och sårbarhetsmodellen 
beskriva den miljöbestämande faktorn i Banduras (2009) socialkognitiva teori.  

5 METOD OCH MATERIAL  

I detta avsnitt presenteras den metod som ligger till grund för studien samt studiens 
tillvägagångsätt för att besvara syftet och frågeställningarna.  

5.1 Val av metod 

Valet av metod grundade sig i den flexibilitet som är möjlig vid en semistrukturerad 
intervjumetod. Att studien har varit flexibel har dels kommit ifrån att studiens syfte och 
frågeställningar har varit flexibla och har förändrats under studiens genomförande. Dels 
syftar flexibiliteten till att författaren har möjlighet att ställa följd frågor vid intervjuerna 
vilket beskrivs i avsnittet, datainsamling och genomförande som följer nedan.    

Ställningstagandet vid val av metod och analys av det insamlade materialet har skapat 
möjligheten att vara flytande och föränderlig genom hela studien. Inriktningen för studien 
har från början varit grundad i ontologiska frågeställningar som innebär att undersöka vad 
som finns, ur ett mycket brett perspektiv att undersöka:  
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• Hur vårdpersonal arbetar med sina patienter för att stötta patienterna i att hantera sin vardag. 

• Vårdpersonalens upplevelse av hur patienter påverkas av sin diabetes i relation till den 
psykosociala hälsan.  

 

Under studiens genomförde har frågeställningarna bearbetats och delats in i tre 
frågeställningar för att även inkludera vad det är som definierar god diabetes vård.  

Med studiens syfte och frågeställningar i centrum anses studien vara en abduktiv ansats. Den 
abduktiva ansatsen är en kombination av en deduktion och en induktion enligt Bryman 
(2014). Studien har i för sig inte utgått från en teori eller modell men kan ändå beskrivas med 
den deduktiva ansatsen då studiens författare har haft en föreställning att diabetes påverkar 
människor och den psykosociala hälsan på ett eller annat sätt. Den deduktiva ansatsen kan 
vidare utläsas ur att författarens föreställningar verifieras eller bestrids vid analysen av 
studiens empiri med de teoretiska perspektiven. Att studien har induktiva inslag beror på att 
det ingår en observation av verkligheten, i denna studien intervjuer av vårdpersonal, som 
genererar empiri som i sin tur leder fram till en analys och slutsatser. Kort sammanfattat 
betyder det alltså att teorin, i form av en föreställning, kommer före den insamlade empirin. 
För att sedan skifta till att det är empirin som ligger till grund för valet av de teoretiska 
perspektiven.    

En deduktiv ansats betyder att en studie utgår ifrån en teori eller en modell för att undersöka 
den insamlade empirin, en observation av verkligheten för att undersöka om den valda teorin 
eller modellen stämmer överens med den insamlade empirin. Vid en induktion är det istället 
den insamlade empirin som kommer först för att sedan problematiseras och verifieras med 
en teori eller modell (Bryman ,2014).   

Med studiens förutsättningar med ett ontologiskt syfte och frågeställningar har den 
kvalitativa semistrukturerade intervjumetoden använts.  För att tillåta de medverkande att 
svara med sina egna ord och beskriva sina egna uppfattningar är den semistrukturerade 
intervjumetoden ett föredra.  Valet av den semistrukturerade intervjumetoden bidrar till att 
det är möjligt att fånga upp tankar och idéer i större utsträckning än vid en kvantitativ 
metod, vilket i sin tur skapar möjligheter att belysa perspektiv och förståelse som grundar sig 
i erfarenheterna hos de medverkande. 

5.2 Urval 

Urvalet av intervjupersoner har skett genom ett tillgänglighetsurval utifrån geografisk närhet 
och de medverkandes möjlighet att avsätta tid för intervjuerna. För att ge studien en inblick 
valdes det att intervjua tre olika typer av vårdpersonal i diabetesteam inom primärvården och 
sjukhus i Mellansverige. Det har medverkat en diabetessamodnare som arbetar övergripande 
med diabetes och diabetesteam inom landstinget. I rollen som diabetssamordnare ingår det i 
även att vara diabetessjuksköterska, och det är i rollen som diabetessjuksköterska som 
diabetessamordnaren medverkar i studien. Det har vidare medverkat en dietist och en 
diabetessjuksköterska från en medicinklinik och två diabetessjuksköterskor från 
primärvården. Ingen av de medverkande ingår i samma diabetesteam, det innebär att det 
finns representanter från fyra olika diabetesteam, eftersom diabetessamordnaren inte 
arbetar i ett sådant diabetesteam som studien inriktar sig på. När intervjupersonerna 
tillfrågats om de ville medverka har kontakten skett över telefon och mailkonversationer. 
Kontakten med diabetessamordnaren gjordes möjlig vid den första intervjun som 
informerade att funktionen finns som stöd, med namn och telefonnummer. Tre av de övriga 
som medverkat kontaktades direkt via telefon. En av de medverkande blev tillfrågad av 
avdelningschefen som kontaktades via mail, som sedan hänvisade vidare till den 
medverkande. Det har tillfrågats kuratorer och psykologer utan att lyckas då de inte varit 
tillgängliga. I försöken att få intervjuer med kuratorer och psykologer har sex olika sjukhus, 
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tre psykiatrimottagningar och åtta vårdcentraler kontaktats utan framgång. Trots att 
kontakterna med kuratorer och psykologer inte resulterade i att någon av de tillfrågade 
kunde medverka, gav kontakterna positiv respons på studiens syfte och uttryckte att diabetes 
och psykisk hälsa är ett område som är i behov av mer forskning.  

5.3 Datainsamling och genomförande 

Det har utifrån frågeställningarna i studien skapats en intervjuguide med övergripande och 
generella frågor för att den intervjuade i minsta möjliga mån skulle påverkas av den 
intervjuandes formulering och förförståelse. Intervjuguiden bifogas till studien som bilaga A. 
Intervjuguiden fungerar som ett stöd för den som intervjuar att hålla sig inom ramen för 
studiens syfte och frågeställningar. Att intervjuerna var semistrukturerade skapade 
möjligheten att ställa följdfrågor under intervjuerna vilket inte hade varit möjligt i en 
kvantitativ studie eller en strukturerad intervju. Genomförandet av intervjuerna och 
transkriberingarna av intervjumaterialet har skett av en och samma person under hela 
studien. 

Bryman (2014) beskriver att det är en fördel att intervjuerna har gjorts av samma person för 
att minska risken av internt bortfall. Det fria tolkningsutrymmet i en semistrukturerad 
intervjumetod med flera författare, kan anses vara en risk för internt bortfall. När flera 
författare genomför intervjuer i samma studie finns det trotts en intervjuguide faktorer som 
påverkar den medverkande. Faktorer som kan påverka är kön, ålder, klädsel och språk. När 
studien genomförs av en och samma person minskar risken av skillnader i de nämnda 
faktorerna.  

För att begränsa hur mycket tid som skulle gå åt för intervjupersonerna skedde samtliga 
intervjuer på den medverkandes arbetsplats. Intervjuerna varade mellan 40 minuter till en 
timme. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades så fort som möjligt efter varje 
intervjutillfälle.  

Syftet med denna studie inte är att verifiera eller falsifiera andra metoder utan endast står för 
den tolkning som görs av det insamlade materialet och att det insamlade materialet ligger till 
grund och talar för sig själv. 

5.4 Databearbetning och analys 

Varje enskild intervju har transkriberats så fort som möjligt efter varje intervjutillfälle. 
Fördelen med att transkribera direkt efter att intervjun genomförts är att de reflektioner och 
funderingar som sker vid transkriberingen kan användas vid nästa intervjutillfälle. Det kan 
till exempel vara bra att vara extra tydlig vid någon fråga eller att ställa samma följdfrågor. 
Eftersom det under hela studien sker många olika processer har det varit viktigt att inte 
bortse från några reflektioner vid transkriberingen, reflektionerna har antecknats och sedan 
varit användbara vid analysen. Anteckningarna kommer inte att redovisas.  

Vid bearbetningen av transkriberingarna markerarades det material som ansågs användbart. 
Det som av Kvale och Brinkmann (2014) beskrivs som meningskategorisering.  När en 
mening ansågs vara relevant för resultatet i studien tilldelades meningen en av tre färger. 
Färgerna representerade i sin tur var sin frågeställning. Om en mening ansågs ha en möjlig 
relevans till studien som inte inkluderades i någon av frågeställningarna tilldelades meningen 
en fjärde färg, för att inte bortse från information som skulle kunna ha betydelse för studien i 
ett senare skedde. När samtliga transkriberingar färgkodats sammanfattades varje 
frågeställning var för sig. Den informationen som valdes ut av 70 sidor resulterade i 24 sidor 
med 4 olika färgkoder. När texterna sammanställts delades texterna upp i tema för att ge 



14 

möjligheten att få en överblick av det insamlade materialet. Det resulterade i olika teman 
som baserats på frågeställningarna.  

I kombination med meningskategoriseringen har bearbetningen av studiens transkriberingar 
analyserats med den hermeneutiska meningstolkningen. Att databearbetningen av studien 
liknas vid den hermeneutiska meningstolkningen beror på att författarens perspektiv skiftat 
utifrån studiens syfte (helheten) och varje frågeställning var för sig (delarna) för att avgöra 
om en mening är relevant för studien. Så som den hermeneutiska meningstolkningen 
beskrivs av Kvale och Brinkmann (2014).  

I resultatredovisningen har citaten redigerats genom att utelämna utfyllnadsord för att göra 
citaten läsbara. Flera av citaten är ifrån långa utlägg från den medverkande som inte är 
relevant att redovisa i den kontext som redovisas och har därför tagits bort. Redigeringarna 
har skett varsamt och markeras med […] enligt anvisningarna av Ahrne och Svensson (2011). 

5.5 Min förförståelse 

I en kvalitativ studie är det extra viktigt att i största möjliga mån redovisa hur författaren 
tänker och vilken förförståelse författaren har, eftersom det är författaren som är studiens 
verktyg för att analysera studiens empiriska material med sina tolkningar enligt Larsson 
(2005). 

Studiens syfte och frågeställningar var till en början mycket breda och har under tiden 
smalnats av allt mer. Denna typ av utförande kan beskrivas med den aletiska hermeneutiska 
kunskapscirkeln då författaren med sin förförståelse ses som ett subjekt, som i sin studie av 
ett objekt tillförs ny kunskap, vilket genererar ny förförståelse och nya frågeställningar och 
därmed sluter cirkeln som Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver.  

Att leva med diabetes typ 1 i 19 år har tillsammans med mina relationer till andra med 
diabetes bidragit till mitt intresse inom ämnet. Mina egna erfarenheter har genom 
socionomprogrammet skapat en möjlighet att se på diabetes utifrån ett samhällsperspektiv. 
Min kunskap som författare och min erfarenhet av diabetes typ 1 är ett av studiens största 
hinder, samtidigt som det är en av studiens största tillgångar. Att min förförståelse är ett 
hinder för studien beror på att många saker är självklara för mig, vilket det inte är för 
utomstående som ej har erfarenhet inom ämnet. Det kan dessutom vara så att den tidigare 
forskningen som finns med i studien och den fakta om diabetes som redovisas i bakgrunden, 
kan vara svårförståelig för den som inte är insatt.  

På grund av att jag som författare är medveten om att jag påverkar alla aspekter under 
studiens gång, har jag tillsammans med min handledare haft möjlighet att minimera och 
synliggöra min påverkan. För att undvika att intervjupersonerna påverkas av min 
förförståelse valdes det att inte informera intervjupersonerna i förväg om att jag själv har 
diabetes. Vid två av intervjutillfällena uppmärksammades det av de intervjuade att jag hade 
egen erfarenhet av diabetes. Då det skulle kännas oetiskt att inte berätta om min bakgrund 
har det således framkommit under intervjutillfället. Vid de andra tre intervjutillfällena har 
jag först i efterhand berättat att jag har diabetes. Det finns alltså en risk att de intervjuade har 
påverkats. För att försöka undvika att studiens resultat har tagit någon specifik riktning har 
det material som använts noggrant valts ut och analyserats utifrån hur jag som intervjuat 
uttryckt mig och hur den intervjuade har svarat. Materialet som har använts har även 
jämförts med intervjun i sin helhet för att avgöra om det utvalda materialet på något sätt är 
motsägelsefullt till hur den intervjuade svarat på andra frågor.    

Att min förförståelse även är en tillgång kan härledas till att det finns tolkningar och saker 
som uppmärksammats av mig på grund av att jag har diabetes, och det har i sin tur lett till 
nya frågeställningar och slutsatser som kanske inte är möjliga att göras av någon som inte 
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har diabetes. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns det alltid ett tolkningsutrymme vid 
analysen av en kvalitativ studie, min förförståelse förändrar inte heller att jag gör en tolkning 
av det faktiska materialet i intervjuerna. Bryman (2014) beskriver att en studies tillförlitlighet 
påverkas av studiens transparens. Att en studie är transparant betyder att författaren 
redovisar sina egna erfarenheter och åsikter.  

5.6 Reliabilitet och validitet 

Begreppen reliabilitet och validitet är två begrepp som huvudsakligen används i kvantitativa 
studier.  
I kvalitativa studier som denna är det inte statistik eller mätbara analyser som redovisas och 
begrepp som är bättre anpassat är studiens tillförlitlighet.  
En studiens tillförlitlighet beskrivs som ett begrepp för att bekräfta möjligheten att replikera 
studiens genomförande och få ett liknande resultat. Tillförlitligheten bedöms också efter att 
studien faktiskt mäter det som studien har som avsikt att mäta. Tillförlitligheten i en studie 
bedöms på samma sätt efter hur mycket riskfaktorer det finns som påverkar de 
medverkande, så som det beskrivs i genomförandet av till exempel flera som intervjuar de 
medverkande (Bryman, 2014). 
Det kan diskuteras att ett av studiens begränsning är det faktum att det är vårdpersonal och 
inte är människor med diabetes som intervjuats. Det hade med fördel speglats en annan typ 
av upplevelse av hur det är att leva med diabetes av att intervju någon med diabetes. Det 
mest fördelaktiga alternativet skulle varit att studien inkluderat både vårdpersonal som 
arbetar med diabetes och människor med diabetes, det har dock inte varit möjligt på grund 
av studiens begräsning av omfattning. Att intervjua vårdpersonal har såväl fördelar som 
nackdelar. Fördelen är att vårdpersonalen arbetar med diabetes och det kan förväntas en viss 
grad av professionalitet i vårdpersonalens svar. Det kan samtidigt som det är en fördel även 
vara en nackdel. Vårdpersonalens professionalitet kan vara ett hinder eftersom det finns risk 
att vårdpersonalen hindras att säga något på grund av att den sociala önskvärdheten. Det kan 
dessutom finnas en rädsla hos den intervjuade att det som sägs ska läckas ut och att det 
påverkar den medverkandes anställning.  
 Den sociala önskvärdheten som tidigare nämndes beskrivs av Bryman (2014) med att den 
som medverkar i studien påverkas av sociala förutsättningar. De sociala förutsättningarna 
kan påverka den som medverkar i en studie att svara det som den tror är det rätta svaret, 
eller att svara det som den medverkande tror att den som intervjuar vill höra. Den sociala 
önskvärdheten kan främst ifrågasättas när någon som medverkar i en studie blir tillfrågad 
eller delegerad att medverka av någon som sitter i en maktposition som till exempel en 
avdelningschef, som det varit för en av de som intervjuats till studien.  

5.7 Etiska ställningstaganden  

Studien har uppfyllt informationskravet som är en av de forskningsetiska principerna enligt 
Vetenskapsrådet (2002). Informationskravet har uppfyllts genom att informera de 
medverkande om syftet med studien innan de avgjorde om de ville medverka eller inte. De 
medverkande har även informerats om att intervjun kommer att spelas in och transkriberas. 
De medverkande har också blivit informerade om samtyckeskravet, det vill säga att deras 
medverkan är helt frivillig och att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan i 
studien, vilket enligt Vetenskapsrådet är korrekt. Studiens syfte och den medverkandes 
samtycke i studien har vid en första kontakt varit muntlig och den medverkande har vid 
intervjutillfället fått ett skriftligt missivbrev. Missivbrevet är bifogat i studien som bilaga B. 
Ytterligare en av de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet är 
konfidentialitetskravet. För att uppfylla konfidentialitetskravet att inte röja någons identitet 
eller medverkan av studien, har varje medverkande givits en fiktiv benämning utifrån 
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respektive yrkesprofession. Vidare så har inspelningsfilerna och transkriberingar av 
intervjuerna krypterats med fiktiva filnamn så att de inte avslöjar någon information om 
vilka som intervjuats. Transkriberingarna och inspelningarna har dessutom förvarats så att ej 
behöriga inte har tillgång till materialet med personlig inloggning och lösenord. De 
medverkande har blivit informerade om nyttjandekravet som är den sista forskningsetiska 
principen från Vetenskapsrådet så vida att de svar som inhämtas endast kommer att 
användas i syfte för studien och när studien färdigställs kommer samtliga dokument och 
inspelningar raderas. 

5.8 Metodreflektion  

Det som talar för studien och metoden som används är att det under studiens genomförande 
har skett pågående reflektioner och problematiseringar. Detta eftersom att studien har 
anpassats för att sträva efter att skildra den sociala aspekten av diabetes. Det som av Bryman 
(2014) beskrivs som en fördel i den semistrukturerade intervjumetoden är att den som 
intervjuas får möjlighet att uttrycka sig fritt inom ramarna för intervjuguiden. Det i sin tur 
har visat sig ha betydelse för hur det vid för stor frihet gör det svårt för författaren att 
sammanställa ett tydligt resultat. Att författaren har ett stort egenintresse för ämnet visade 
sig göra det svårt att hålla sig till intervjuguiden då det ibland blev sidospår. Detta har i 
slutändan påverkat studiens resultat i förhållande till de teoretiska perspektiven och den 
tidigare forskningen. Om tiden hade disponerats bättre hade det istället funnits mer tid till 
att analysera och problematisera resultaten. En betydande lärdom är att i ett tidigt skede vara 
tydlig med syfte och frågeställningar som är anpassade efter studiens förutsättningar. Detta 
poängterar även Bryman (2014) respektive Kvale och Brinkmann (2014), vilket även 
uppmanats av handledare. 
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån de tre frågeställningarna. 
Frågeställningarna redovisas var för sig. Efter att resultatet av frågeställningen redovisas 
följer analysen för vederbörlig frågeställning. Citat från intervjupersonerna kommer att 
benämnas med respektive professionstitel, eftersom det har medverkar två 
diabetessjuksköterskor från primärvården har dessa tilldelats en bokstav för att skilja dem åt, 
diabetessjuksköterska O och diabetessjuksköterska A. 

6.1  Hur påverkas diabetespatienters vardag och psykosociala hälsa av 
diabetes enligt vårdpersonalen?  

Samtliga av intervjupersonerna är överens om att de upplever att det är jobbigt för deras 
patienter att leva med diabetes. Diabetessjuksköterskan från medicinmottagningen säger:  

Man aldrig får vara ledig och får semester från det här, man kan aldrig bara åka iväg utan man 
måste alltid tänka. […] det är ju som ett ok på axlarna som många känner, och jag uppfattar 
det som att flera av mina patienter är utmattade av sin diabetes. 

Diabetessjuksköterska O beskriver hur hennes patienter upplever vardagen: ” […] jobbigt att 
ha en sjukdom som man får leva med i resten av sitt liv.” Även dietisten utrycker att 
sjukdomen påverkar patienterna mycket, hon säger:  

För att det är ju med dom hela tiden, varenda sekund från det att dom vaknar till att dom går 
och lägger sig på kvällen och ibland till och med mitt i natten också, så det är alltid med och 
dom. De är ju tufft med alltså man måste äta för att kunna ta sitt insulin för att överleva så att 
dom kan ju inte liksom skita i det.  

Enligt flera medverkande är diabetes alltså en sjukdom som påverkar patienten konstant.  

De som intervjuats är överens om att en stor del av patienterna upplever att matsituationerna 
är påfrestande, det är den ständiga kontrollen och noggrannheten av vad de äter och hur 
mycket insulin som behövs som påverkar patienten. Dietisten: ”det som händer när man har 
diabetes är att man får ett kvitto varje gång man tar ett blodsocker”.  Den ständiga 
noggrannheten och kontrollen kommer utav rädslan av att påverkas av ett för lågt eller för 
högt blodsocker. Även vid inköp av mat upplever patienter att det finns en kontroll. 
Diabetessamordnaren beskriver att det hos vissa patienter finns en frustration i att alltid vara 
noggrann, patienter kan uttrycka: 

Måste jag verkligen titta på baksidan’ […], ’måste jag alltid titta hur mycket kolhydrater det är, 
måste jag alltid titta på…’ ’ja jag orkar inte titta på innehållsförteckningen, jag skiter i det.’ […] 
’det är så tråkigt jag kan inte äta något godis. ’ja men jag kan ju inte äta någonting. 

Förutom kravet på kontroll och att vara noggrann menar dietisten att det jobbigaste med 
matsituationerna är att utomstående lägger sig i vad personen kan eller inte kan äta. 
Dietisten säger:  

Så är det många som tycker att det absolut värsta är ju liksom inte att äta eller att ha kostråd 
eller så utan det värsta är att omgivningen ska lägga sig i och vet alltid bättre vilket ju är helt 
absurt så, mmm, så det märker jag ju många tycker är riktigt jobbigt att ta upp det, för att alla 
andra har alltid åsikter.  
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Dietisten förtydligar ytterligare att det inte är några få som lägger sig i vad patienterna äter, 
dietisten säger: ”det kommer ju från alla håll, från kollegor och alla tycker ju att man har rätt 
att lägga sig i någons mat och speciellt när man har en sjukdom, då får man lägga sig i, verkar 
det som.”  

Samtliga av de intervjuade berättar om rädslor för komplikationer och att de upplever att det 
är en av de faktorer som påverkar patienterna mest. Den rädsla som deras patienter har, 
påverkar vissa av patienterna så pass mycket att det övergår till ångest och för ytterligare 
några leder det vidare till depressioner som kan vara både djupa och långvariga. 
Diabetessjuksköterskan från medicinmottagningen säger: ”alla är livrädda för det, så är det 
ju”. Sköterskan beskriver även att det finns en rädsla för att tvingas amputera fötterna eller 
helt tappa känseln i händerna.  

Utöver rädslan för komplikationer är samtliga av intervjupersonerna överens om att det är 
vanligt att patienterna ofta är rädda för att få för lågt blodsocker. Det framkommer även från 
tre av fem medverkande att de upplever att det är vanligt att patienterna tar mindre insulin 
för att undvika att få lågt blodsocker, vilket de menar bottnar i att patienterna då slipper vara 
oroliga för de allvarliga konsekvenser som kan uppstå av ett för lågt blodsocker. Det ska dock 
påpekas att strunta i att ta sitt insulin även ger konsekvenser. Diabetessjuksköterskan från 
medicinmottagningen säger: ”sen så är det ju det här med hypoglykemi [lågt blodsocker] 
rädsla en del är rädda, väldigt rädda, för låga blodsocker och en del väljer då att lägga sig 
väldigt högt i blodsockret”. 

Intervjuerna visar vidare resultat på att det utöver de ovannämnda rädslorna och 
matsituationer finns en generell uppfattning om hur diabetes påverkar patienten. En 
medverkande diabetessjuksköterska O uttrycker:  

[…] alltså många kan ju må dåligt av sin diabetes, dom mår dåligt att dom har fått diabetes och 
mycket kan bottna i ’har jag gjort fel?’, ’vad skulle jag kunna gjort bättre?’ så visst är det många 
som mår dåligt […] också vara mycket ångest och frågetecken om man kanske hade gjort si 
eller så om man hade tänkt på det tidigare och så vidare.  

Patienter som utöver sin diabetes har andra sjukdomar eller tillstånd, exempelvis ADHD, 
autism, ätstörningar eller stroke, upplevs av de medverkande ha det ännu mer påfrestande. 
Enligt diabetessjuksköterskan från medicinmottagningen upplevs depressioner som väldigt 
vanligt vid diabetes. Det kan bero på att patienterna blir väldigt trötta och nedstämda. Enligt 
sköterskan upplevs även ett samband mellan diabetes och ätstörningar på grund av att det är 
ett stort krav på att vara noggrann vilket gör att det är en väldig balansgång med maten och 
insulin som påverkar ätbeteendet.  

Diabetessjuksköterska O uttrycker en liknande uppfattning och gör även en jämförelse av 
patienter med typ 1 och typ 2 diabetes. Enligt sköterskan skulle det finnas en större risk för 
patienter med diabetes typ 1 att utveckla en ätstörning än för en patient med diabetes typ 2 
då patienter med diabetes typ 1 utsätts för påfrestningar i högre grad. Dietisten tillfrågas om 
det finns en större risk att drabbas av en ätstörning på grund av diabetes, men säger:  

Nej men däremot om man har liksom den genetiken och kanske andra saker i sin miljö så kan 
det absolut vara en trigger just för att det blir mer kontroll runt maten. […] jag skulle ju inte 
säga att diabetesen i sig är liksom ensamt skulle göra det utan det krävs nog ganska många 
andra faktorer för att dom ska utveckla en sån problematik, exponeringen i alla sociala medier. 
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6.1.1 Analys  

Utifrån intervjuresultatet framkommer det att samtliga intervjupersoner är överens om att 
patienter med diabetes upplever en konstant närvaro och påfrestning av diabetes. För att 
förstå hur den konstanta närvaron av diabetes påverkar patienten kan den triadiska 
relationen i den socialkognitiva teorin av Banduras (2009) beskriva vad det är som påverkar 
patienten. I studien av Olshansky et al (2008) visar det sig att patienter med diabetes kan 
uppleva att de är avvikande och annorlunda på grund av sin diabetes. Genom att kombinera 
upplevelsen av att vara avvikande med upplevelsen av en konstant närvaro av diabetes kan 
upplevelsen ses som en miljöbestämmande faktor som påverkar människor med diabetes. 
Det påpekas även av Young-Hyman et al. (2016) att diabetes påverkarlivets alla val, och i 
förlängning till patientens familj och livspartner. Den konstanta närvaron av diabetes kan 
likställas med det som Söderberg och Karlson (2002) beskriver att kravet på att upprätthålla 
en god egenvård begränsar patientens möjlighet att vara spontan. Vidare påpekas det av 
Amsberg et al. (2008) att många patienter med diabetes upplever en oro och rädsla för risken 
av diabeteskomplikationer. Det är alltså den konstanta närvaron av diabetes och kravet på 
kontroll som dietisten syftar till när hon beskriver att patienten får ett kvitto varje gång när 
patienten tar ett blodsocker. Kvittot beskriver om patienten har tagit hand om sin sig och sin 
diabetes och påverkar patienten genom att säga ”nej så kan du inte göra” genom att visa ett 
för högt eller lågt blodsocker alternativt att säga ”ja, fortsätt så”. Eftersom kvittot ger ett 
resultat på ett beteende kan den konstanta närvaron av diabetes även inkluderas i den 
beteendebestämande faktorn i Banduras triadiska relation.  

Upplevelsen utav diabetes och den konstanta närvaron är dessutom något som inkluderas i 
identiteten hos patienten så som det beskrivs av Olshansky et al. (2008) att en del av 
patienterna identifierar sig som diabetiker och inte som en patient med diabetes. Att 
patienten identifierar sig som diabetiker påverkar den psykosociala hälsan utifrån att 
människors identitet inkluderas de personbestämmande faktorerna i den triadiska relationen 
av (Banduras, 2009).   

Vidare är det möjligt att applicera Zubin och Springs (1977) stress- och sårbarhetsmodell på 
de patienter som diabetessamordnaren beskriver sig uppleva att det är jobbigt att alltid läsa 
på innehållsförteckningen. Det kan göras utifrån att en situation upplevs som jobbig 
beroende på hur mycket patienten upplever att situationen är stressande, i kombination med 
hur sårbar patienten är för den typen av stress. Kombinationen av de olika förhållandena i 
upplevelsen av stress och patientens nivå av sårbarhet är alltså avgörande för om patienten 
upplever situationen som obekväm och jobbig (den negativa zonen) eller inte påverkas av 
situationen (den riskfria zonen). Samma förhållanden som är avgörande hur patienten 
upplever situationen kan i sin tur brytas ner till påfrestningar eller tillgångar som kan 
definieras i faktorerna utifrån den social kognitiva teorin Banduras (2009). Olika förhållande 
påverkar som sagt patienten olika. Det kan till exempel vara patientens medvetenhet om hur 
de olika valen påverkar patientens diabetes som är avgörande för patientens upplevelse av 
stress. En rädsla att inte sköta om sitt blodsocker och få för lågt blodsocker kan generera en 
högre sårbarhet. En känsla av att vara avvikande för att patienten står och läser innantill på 
varje sak som ska handlas i rädsla av att vara avvikande, kan påverka både upplevelsen av 
stress och hur sårbar patienten är. Patientens sårbarhet påverkas dessutom av vad patienten 
upplever som socialt önskvärt. Är patienten i en affär där risken är hög att det är någon 
bekant som också handlar ökar risken för ökad upplevelse av stress. Vidare kan patientens 
behov av att verifiera sig för att passa in i normen så som det beskrivs av Banduras forma och 
förflytta patientens stressgräns och på så sätt förminska eller förstora den positiva respektive 
negativa zonen i stress- och sårbarhetsmodellen. Vidare är det viktigt att ta hänsyn till att 
patientens upplevelse av stress påverkas av både sammanhang och situation. 

Exemplet med patienten som upplever att det är påfrestande att alltid läsa på 
innehållsförteckningen kan även likställas med vad Svedbo Engströms et al. (2015) skriver 
att människor med diabetes undviker sociala sammanhang. Det är alltså möjligt att föreställa 
sig att patienten undviker sociala sammanhang för att undvika att känna sig just avvikande. 
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Detta undvikande beteende kan i förlängningen utvecklas allt mer utifrån att individen 
känner sig allt mer ensam. Att patienten känner sig ensam kan således vara en katalysator till 
att slutligen isolerar sig från samhället helt, då ensamheten har verifierat patienten 
upplevelse av att vara avvikande. Detta är dessutom ett konkret exempel på den 
diabetesrelaterade stigmatiseringen som beskrivs av Schabert et al. (2013). Att göra 
hälsosamma val beskrivs som en del av egenvården för patienten. Egenvården ställer således 
krav på att patienten behöver läsa på innehållsförteckningen för att alltid göra hälsosama val. 
Den bidragande faktorn till att patienten kan känna sig avvikande är alltså omfattningen av 
att alltid göra ett hälsosamt val.  

Att omgivningen lägger sig i och vet bäst, som det beskrivs av dietisten kan liknas vid det som 
Svedbo Engström et al. (2015) beskriver att omgivningen upplevs som överväldigande genom 
att vara övervakande. Att omgivningen ifrågasätter patientens självbestämmande och 
därmed sänker denne socialt kan uppfattas som en bidragande faktor till att människor med 
diabetes känner sig avvikande. Att omgivningen lägger sig i kan dessutom inkluderas i den 
triadiska relationen av Banduras (2009) i den miljöbestämmande faktorn. Dietisten 
förtydligar även att den beskrivna situationen är något som upplevs från ” alla håll, från 
kollegor och alla tycker” vilket verifierar att situationen grundar sig utifrån ett bredare 
perspektiv och inte enbart i relationen mellan patienten och någon enskild individ eller 
grupp. ” alla håll, från kollegor och alla tycker” kan kategoriseras utifrån teorin om 
diabetesrelaterat stigma som ’vi’ och patienten som ’dom’ vilket konstaterar att den sociala 
konstruktionen blir ett hinder för patienten genom att ’vi’ och ’dom’ är bidragande för att 
patienten kan känna sig annorlunda.  

Vid rädsla för komplikationer och lågt blodsocker kan resultatet från studien av Amsberg et 
al. (2008) bekräfta undersökningens resultat att rädsla och oro är vanligt förekommande 
bland patienter med diabetes. Kopplingen mellan den social kognitiva teorin och rädslan för 
komplikationer och lågt blodsocker ligger i att rädsla är en känsla som kan likställas med den 
personliga faktorn i Banduras (2009) socialkognitiva teori.  
De faktiska konsekvenserna för patienterna som påverkas negativt av rädslan kan som 
beskrivs i intervjuresultatet leda till att patienten väljer att ta för lite insulin som kan ge 
bestående komplikationer som nervskador och njurskador. Det beskrivs i studien som en 
påverkande faktor för att den typen av komplikationer inte bara påverkar patienten själv utan 
sträcker sig vidare till patientens närmaste nätverk och så långt som ekonomiska belastning 
för samhället. Det kan dessutom vara så att de rädslorna som beskrivs egentligen är en rädsla 
för att inte passa in i normen, så som det beskrivs av Schabert et al. (2013) alltså de 
kroppsliga konsekvenserna att tvingas amputera en lem eller att bli blind. Det resulterar då i 
att själva rädslan för komplikationer i sig är stigmatiserad. Rädslan uttrycks då för 
komplikationerna och lågt blodsocker för att det inte passar in i normen och patienten 
känner sig annorlunda och avvikande så som det beskrivs av Olshansky et al. (2008). 
Samtidigt kan rädslan för lågt blodsocker lika väl vara rädslan för konsekvenserna av det låga 
blodsockret som kan leda till att individen svimmar eller till och med avlider.  

Vid appliceringen av Zubin och Springs (1977) stress- och sårbarhetsmodellen på den 
konstanta närvaron av diabetes kan det med stöd av patientens förhållanden av faktorer 
utifrån det social kognitiva teorin av Banduras (2009) ge en insyn i anledningen till att olika 
patienter påverkas olika mycket, av rädslan och oron för komplikationer och lågt blodsocker. 
Vidare kan rädslan för komplikationerna och den konstant närvaron av diabetes var för sig 
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ses som faktorer 
som påverkar 
patienten i andra 
situationer. 
Patienten blir 
påverkad av hur 
patientens 
omgivning 
förhåller sig till 
diabetes. Att 
patientens 
omgivning 
påverkar sker 
genom att 
omgivningen 
projicerar sin 
egen uppfattning, 
rädsla och 
erfarenheter på 
patienten. Det 
kan göra så att 
patientens position i Zubin och 
Springs (1977) stress- och 
sårbarhetsmodellen förflyttas 
från att ursprungligen ha en 
låg sårbarhet till en hög sårbarhet på grund av att omgivningen har förändrat 
förutsättningarna. Trotts att positionen av upplevelse av stress inte förflyttar sig skiftar den 
ursprungliga positionen från zonen med hälsosam mat beteende till zonen med ohälsosamt 
matbeteende. Den ursprungliga positionen markeras med ett A och den förändrade 
positionen markeras med ett B. Notera att förutsättningarna även har förändrat formen av 
stressgränsens linje, vilket också kan påverka om patienten hamnar inom den hälsosamma 
beteende zonen eller den ohälsosamma.  

Den sociala påfrestningen som beskrivs av dietisten vid matsituationer konstateras även av 
Olshansky et al. (2008) då matsituationer uppfattas som en betydande faktor till att 
patienten gör rätt eller fel utifrån det sociala sammanhanget enligt den social kognitiva 
teorin. Är det värt att vara avvikande utifrån normen och göra det som är bäst för patienten? 
Eller är det mer motiverande att passa in normen och unna sig något utan att det ger upphov 
till skuld och tänk om känslor så som beskrivs av diabetessjuksköterska O, att om jag hade 
gjort si eller så istället.  

6.2 Hur arbetar vårdpersonal med diabetespatienter och deras 
förutsättningar i relation till socialt stöd för att hantera vardagen?  

Diabetessjuksköterska O beskriver sin roll som sjuksköterska:  

Dom vet att dom också kan ringa till mig eller komma upp här och om dom får någon fråga 
eller nånting så att, det är liksom öppet hus för dom kan man säga och det kanske minskar den 
oron och den psykiska påfrestningen misstänker jag.  

Även diabetessjuksköterska A uppger att det är viktigt att vara tillgänglig för sina patienter, 
men också att en stor del av arbetet går ut på att informera patienterna och lära dom hur de 
ska hantera sin sjukdom. Diabetessjuksköterskan från medicinmottagningen säger ” vi 

Figur 3, En anpassad stress- och sårbarhetsmodellen till en 
matsituation. 
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pratar mycket om levnadsvanor eftersom det påverkar blodsockret”. De olika 
beskrivningarna på vad det är som är viktigt i mötet med patienten enligt vårdpersonalen 
kompletteras ytterligare av det som diabetessamordnaren säger: 

”du måste ju ha en viss relation med patienten men som vårdare kan man alltid lägga det på 
sig själv och säga att jag förstår inte, ’du som lever med sjukdomen, kan du förklara för mig?’ 
så det fokuset att alltid ha patienten i fokus och sen samtidigt att försöka att ge så bra vård som 
du kan” 

Det framkommer alltså av de intervjuade att det är viktigt att vara tillgänglig, att lyssna och 
att ha en bra relation till sina patienter. Diabetessamordnaren tar upp ytterligare en viktig 
aspekt i relationen som handlar om tillit: ”att patienten känner att den litar mer på 
sköterskan än på läkaren. jag säger inte att det alltid är så men i vissa fall så är det så”. 

Utöver de aspekter som beskrivs ovan är samtliga av de medverkande överens om att varje 
patient är individuell och att diabetes kräver en individuell behandling. 
Diabetessjuksköterskan från medicinmottagningen: ”diabetes är en väldigt individuell 
sjukdom och det är väldigt olika hur det fungerar för olika personer och man har också en 
olika svår diabetes”. Även dietisten tillfrågas om vad som är god vård: ”dom är individer att 
man förstår att min diabetes är min, […], min diabetes är inte som någon annans, hum, och 
att man liksom anpassar sig lite efter det, det skulle jag vilja säga är det”.  

När de medverkande tillfrågas om god vård av patienter med diabetes tas betydelsen av 
HbA1c [blodsockrets medelvärde] upp och vad det innebär för patienten. Sammantaget är de 
medverkande överens om att det är svårt att sätta en siffra som alla patienter ska sträva efter, 
men det är bra att det finns en riktning.  

Dietisten tycker att det borde finnas ett instrument för att mäta de psykosociala bitarna och 

inte bara fokusera på statistik och blodprover. Diabetessjuksköterskan från 

medicinmottagningen tycker att det är bra med riktlinjer men att det kan vara väldigt 

frustrerande att inte uppnå det målet:  

Socialstyrelsen går ju naturligtvis efter att det ska bli så bra som möjligt, så lite komplikationer 
som möjligt men det kan vara väldigt frustrerande för en del att se dom sifforna när det inte 
funkar att ligga så bra det är ju bara 16-19 procent som ligger under 52 i HbA1c när man har 
typ 1 diabetes det är väldigt svårt att ligga så bra. 

Diabetessjuksköterska A tycker att det är bra att mäta och ha ett mål att sträva efter men att 

det är viktigt att sätta upp ett realistiskt mål utifrån patientens förutsättning tillsammans 

med patienten: 

Ja men jag tycker ju att alla ska försöka att ligga bra men så är det ju individ för individ 
litegrann alla kan kanske inte ligga på 45 men då är det ju bättre att man ligger så jämt som 
möjligt om man tänker så.  

Även Diabetessjuksköterska O upplever att det är bra att ha ett mål att sträva efter men att 

patientens psykiska mående uteblir.    

Diabetessjuksköterska A beskriver att det är skillnad på de nuvarande patienterna och de 
som sköterskan arbetade med på den tidigare arbetsplatsen. Sköterskan upplever att det 
främst beror på att vårdcentralerna har patienter från olika områden med olika 
socioekonomiska förutsättningar där de som har de bättre ställt lättare tar till sig att 
information.  
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6.2.1 Analys  

Mycket av arbetet som vårdpersonal går ut på att skapa en god relation till sina patienter. Att 
relationen mellan vårdpersonalen och patienten är viktigt, konstateras av Anderson och 
Funnell (2000). Från studiens resultat framkommer det att det finns tre aspekter som 
påverkar relationen mellan vårdpersonalen och patienten. De tre aspekterna som uppges av 
de intervjuade är att varje patient är individuell, att vårdpersonalen är tillgänglig och att 
patienten känner tillit till vårdpersonalen. Utöver aspekterna i relationen mellan 
vårdpersonalen och patienten visar det sig också att vårdpersonalen stöttar sina patienter 
genom att sätta upp realistiska mål, då det visar sig att det kan vara frustrerande att nå upp 
till målet att ha ett HbA1c under 52 som socialstyrelsen skriver. Slutligen visar det sig av 
intervjuresultatet att en av de som intervjuats upplever att patienter som har det bättre ställt 
har det lättare att ta till sig information.  

Vårdpersonalen som intervjuas fastslår att det krävs att vårdpersonalen ger en individuell 
behandling, för att stötta patienter med olika individuella behov. Detta visar att de som 
intervjuats är medvetna om att deras roll som vårdpersonal och att deras relation påverkar 
patienten vilket stämmer överens med Svedbo Engström et al. (2015) för att minska risken 
att patienten känner sig ensam i sin diabetes. Diabetessjuksköterskan från 
medicinmottagningen beskriver att hon pratar mycket med sina patienter om deras 
levnadsvanor. För att beskriva patienternas individuella behov kan den triadiska relationen i 
Banduras socialkognitiva teori appliceras. När vårdpersonalen pratar med sina patienter 
försöker de ta reda på vilka förutsättningar som påverkar patienten. Förutsättningarna som 
beskrivs av intervjupersonerna kan likställas med den diabetes relaterade stress som beskrivs 
av Young-Hyman (2016) som påverkar diabetespatientens familj och livspartner. 
Påfrestningarna av patientens diabetes relaterade stress kan förslagsvis inkluderas som en 
beteendebestämmande faktor utav den triadiska relationen av Banduras, för att patienten har 
någon typ av underskott av sociala färdigheter som det beskrivs av Ingram och Luxton 
(2005) som kan vara följd av att patienten skäms för sin diabetes i sin relation till andra som 
det beskrivs av Svedbo Engström et al. (2015). Att patienten har ett underskott av sociala 
färdigheter ställer således krav på hur vårdpersonalen förhåller sig till sin patient. En 
patients levnadsvanor kan också påverkas av en oro för lågt blodsocker och komplikationer 
som det beskrivs av Amsberg et al. (2008) samt studiens resultat. Att en patient upplever en 
oro för lågt blodsocker och komplikationer kan beskrivas i den triadiska relationen av 
Banduras som en personbestämmande faktor, eftersom oro är en känsla. Precis som för 
patienten med underskott av sociala färdigheter ställs det krav på vårdpersonalen att ta 
hänsyn till att patientens upplever oro och rädsla. Utan ett ge flera exempel kan det alltså 
konstateras utifrån resultatet i studien att alla patienter är individuella vilket ställer ett stort 
krav på vårdpersonalen att lyssna på patienten. Att varje patient är individuell bekräftas av 
det som Banduras (2009) konstaterar att alla människor har olika förutsättningar. 

Att vårdpersonalen som intervjuar anger att vara tillgänglig och att tilliten från patienten till 
vårdpersonalen är en viktig aspekt i arbetet som vårdpersonal kan förklaras genom att beakta 
stress och sårbarhetsmodellen av Zubin och Spring (1977). I stress- och sårbarhetsmodellen 
är det relationen mellan en påfrestande situation och nivån av patientens sårbarhet som 
avgör patientens position i modellen. Att vårdpersonalen är tillgänglig och att patienterna 
känner tillit är två faktorer som påverkar patientens nivå av sårbarhet. Om patienten 
upplever att vårdpersonalen är tillgänglig, är det en bidragande faktor till en minskad nivå av 
sårbarhet. Om patienter upplever en tillit till sin vårdpersonal är detta ytterligare en 
bidragande faktor till en minskad nivå av sårbarhet. Om den påfrestande situationen antas 
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vara är att patienten 
inte uppnår det 
målvärde som 
Socialstyrelsen har att 
en patient med 
diabetes ska ha ett 
HbA1c under 52, som 
det redovisas i studien 
att det finns patienter 
som upplever. Att 
uppnå målet med att 
ha ett HbA1c under 52 
ställer krav på 
patientens förmåga att 
sköta sin egenvård. 
Patienten som 
upplever att 
vårdpersonalen är 
tillgänglig och som 
känner tillit markeras i figur, 4 med ett A. En patient som istället upplever att 
vårdpersonalen inte är tillgänglig och inte känner tillit till vårdpersonalen markeras med ett 
B, som illustreras i figur, 4. Som figuren visar befinner sig Patienten som upplever 
tillgänglighet och tillit inom den riskfria zonen och upplever att situationen är hanterbar. 
Patienten som upplever motsatsen befinner sig istället inom den negativa zonen och upplever 
situationen som icke hanterbar. Detta är ytterligare ett exempel på det som beskrivs om 
stress- och sårbarhetsmodellen i avsnittet, teoretisk referensram. Båda dessa exempel 
fastställer att vårdpersonalen har betydelse för patientens förmåga att sköta sin egenvård.   

Att sätta upp realistiska mål att sträva efter är som det beskrivs av intervjupersonerna en del 
av att arbeta med patienter med diabetes. För att göra det möjligt att uppnå ett mål krävs det 
enligt Banduras (2009) att individen är motiverad. Ett sätt att skapa motivation är enligt 
Banduras att verifiera en handling eller ett beteende genom att beteendet är socialt 
accepterat. I vårdpersonalens fall i relation till patienten handlar det om att hitta ett 
realistiskt mål som är utifrån ett HbA1c som är socialt accepterat. Om verifieringen av att 
beteendet eller handlingen, i detta fall målet att sträva efter ett HbA1c inte är tillräckligt kan 
patienten ytterligare motiveras genom en logisk verifikation. Det vill säga att vårdpersonalen 
övertygar patienten med kunskap och erfarenheter som stärker antagandet att patienten 
kommer att må bättre av att sträva mot ett realistiskt HbA1c.  

När vårdpersonalen stöttar patienten med att sätta upp ett realistiskt mål, ett accepterat 
HbA1c.  Kan detta i relation till stress och sårbarhetsmodellen ses som att ett anpassat mål 
med ett HbA1c kan flytta den gräns som skiljer den hanterbara situationen och den icke 
hanterbara situationen åt i figur 4. Det skulle alltså betyda att den riskfria zonen skulle bli 
större och patienten har bättre förutsättningar att situationen kan upplevas som hanterbar.  

En av de som intervjuats uppger att patienter som har det bättre ställt har det lättare att ta 
till sig information. De socioekonomiska förhållandena kan liknas vid förutsättningarna som 
beskrivs av Young-Hyman et al. (2016) så som fattigdom och patientens sociala nätverk.  I 
relation till stress och sårbarhetsmodellen kan de socioekonomiska förhållandena påminnas 
om förutsättningar som påverkar patienten nivå av sårbarhet i stress och sårbarhetsmodellen 
av Zubin och Spring (1977). När patienten har goda socioekonomiska förhållanden minsaker 
sårbarhetsnivån i jämförelse med sämre socioekonomiska förhållanden. De socioekonomiska 
förhållandena kan också se i perspektivet av den sociokognitiva teorin av Banduras (2009) 
som miljöbestämmande faktorer i den triadiska relationen. Det betyder alltså att även de 
socioekonomiska förhållandena är något som vårdpersonalen behöver ta hänsyn till i sin 
relation till sina patienter.  

Figur 4, Frustration att inte uppnå Socialstyrelsens målvärde av HbA1c 
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6.3 Vilka är framgångsfaktorer för att skapa goda sociala förutsättningar 
för människor med diabetes och diabetesvården? 

När de som intervjuats uttryckt vad det är som gör diabetesvården framgångsrik har det 
framkommit flera olika faktorer som utgår ifrån såväl patienten som vårdpersonalen och de 
resurser som finns tillgängliga för diabetesvården.  

Utifrån patientens perspektiv vad som är framgångsfaktorerna av god diabetesvård svarar de 
som intervjuats att patienten ska ta hand om sig själv efter sin egenförmåga och hålla ner 
blodsockret så mycket som möjligt i kombination med att undvika lågt och högt blodsocker.  
När diabetessjuksköterskan från medicinmottagningen menar att god diabetesvård för 
patienten är att: ”Ja där är det ju att göra så gott man kan efter bästa förmåga. För alla har vi 
olika förmåga att sköta allting och vi har olika liv och olika diabetes.” Diabetessjuksköterska 
O uppger vid frågan om god diabetesvård att: 

 det är ju så klart att få patienterna att må så pass bra som möjligt i sin sjukdom. Samtidigt 
som man ska hålla ner blodsockret på en bra nivå så att dom slipper att få följdsjukdomar och 
svängningar högt och lågt. En stabil blodsockernivå som gör att dom mår så bra som möjligt 
utan symtom. 

Utifrån intervjuerna framkommer det även att en framgångsfaktor som behövs för god 
diabetesvård är att vårdpersonalen samarbetar i diabetesteamet. När de medverkande 
tillfrågas om sin roll som diabetessjuksköterska eller dietist i diabetesteamet svarar två av 
diabetessjuksköterskorna att det är som att vara ”spindeln i nätet”. Med att vara spindel i 
nätet menar diabetessjuksköterskorna att det ligger i deras uppgift att ha kontakt med annan 
vårdpersonal som träffar patienter med diabetes som inte ingår i diabetesteamet. Dietisten 
svarar att det för hennes del handlar om att samråda gällande patienternas kost. De 
medverkande är överens om att det är viktigt att ha en bra kommunikation med sina 
kollegor. Diabetessjuksköterska O och diabetessjuksköterska A uppger att de arbetar mycket 
med ”öppna dörrar”. Diabetessjuksköterskan från medicinmottagningen menar att denne 
utifrån sin position som ”spindeln i nätet” ofta blir den drivande i sitt diabetesteam. Dietisten 
som har ett lite annat perspektiv än diabetessjuksköterskorna och läkarna säger: 

Det är ju ingen annan som uppmärksammar det och sen så finns det ju en tendens att man 
inte frågar rakt ut om det faktiskt. Att det är lite hyschat liksom, även om man misstänker så 
frågar man inte, man vet inte hur man ska fråga och man vet inte vad man ska göra om 
patienten säger ’ja, jag har problem med maten’ då frågar man inte så upplever jag det. 

Dietisten syftar till att det bara är dietisten som uppmärksammar när patienten med diabetes 
uppvisar ett problembeteende som kan ha stora konsekvenser för patientens liv. Upplevelsen 
är att de andra i diabetesteamet inte vågar prata med patienten om patientens relation till 
mat. 

Det visar sig också utav intervjuerna att det finns olika uppfattningar om hur 
resursfördelningen i diabetesvården ser ut och hur den kan förbättras för att skapa 
förutsättningar för att skapa god diabetesvård. Det är endast en av de medverkande som i sitt 
diabetesteam har en sjukgymnast som är inkluderad i diabetesteamet. De övriga tre som 
ingår i ett diabetesteam upplever att det finns ett behov av att inkludera sjukgymnaster. 
Dietisten säger: ”Sjukgymnast, vi har ingen sjukgymnast till diabetessektionen alls utan det 
blir sjukgymnast på vårdcentralen”.  När de medverkande pratar om att det finns ett behov 
av att inkludera sjukgymnaster i diabetesteamen framkommer det att sjukgymnasten skulle 
tillföra möjligheten för patienter att prata om basal kroppskännedom och stresshantering. 
Dietisten säger att sjukgymnasten kan hjälpa till med: ”stresshantering, lite basal 
kroppskännedom lite såna saker. Inte så mycket liksom om det här med att motionera och 
träna, utan mera att hantera stress för att många patienter har mycket stress och där av 
mycket svängande i blodsockervärden”. 
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Angående kuratorer och psykologers skillnader i hur mycket dessa medverkar i respektive 
diabetesteam säger diabetessamordnaren: ” […] jag kan ju för den delen tycka att 
beteendevetare dom finns ju inte just nu dom skulle finnas i större utsträckning”. Utav de 
fyra som ingår i ett diabetesteam är det en som har en psykolog som är kopplad till teamet, 
två som har ett kuratorsteam och en där den medverkande upplever att kuratorn har för lite 
tid till patienterna samt att kuratorn inte medverkar när diabetesteamet träffas på grund av 
hög arbetsbelastning. Diabetessjuksköterska O uppger att hon har runt 200 patienter och att 
det är drygt fem procent av dom som har en kuratorskontakt. Diabetessjuksköterska O säger: 
”många utnyttjar kanske mig som samtalskontakt men jag tycker att det är okej för att det 
handlar om diabetessjukdomen oftast så att dom nöjer sig med det”. I det diabetesteam som 
har en psykolog uppger diabetessjuksköterskan till en början under intervjun att det räcker 
med den tiden som psykologen har på mottagningen. Men senare under intervjun ändrar 
sköterskan sig, och säger då att de kanske skulle behöva psykologen mer, för att arbeta med 
stresshantering för en stor grupp patienter som sköterskan upplever som stressade.  

6.3.1 Analys  

God diabetesvård för patienten upplevs alltså av de intervjuade som att patienterna ska ta 
hand om sig utifrån sin egenförmåga. I den tidigare forskningen så är benämningen för att 
patienten tar hand om sig istället egenvård. Utav studien av Young-Hyman et al. (2016) 
framkommer det att det är viktigt att inte beskylla patienter som inte tar hand om sin 
egenvård för att vara oansvariga eller otillräckliga. Att inte beskylla patienter som inte tar 
hand om sin egenvård är något som även påpekas av Anderson och Funnell (2000). Att inte 
beskylla patienterna för att vara oansvarig och otillräcklig kan också ses som ett försök att 
inte ifrågasätta patientens självbestämmande rätt som det beskrivs av Svedbo Engström et al. 
(2015). Att inte beskylla patienten stämmer också överens med de intervjuades uppfattning 
att god diabetesvård för patienten är att göra så gott patienten kan. Utifrån påståendet av 
Anderson och Funnell (2000) att det behöver ske en förändring i hur vårdpersonalen ser på 
patienten och egenvård går det inte att utläsa att de intervjuade upplever att deras patienter 
inte lyssnar på dem och inte gör som de blivit ordinerade. Utifrån studien teoretiska 
perspektiv så är det möjligt att analysera patientens förmåga att ta hand om sin egenvård 
utifrån den triadiska relationen av Banduras (2009). Eftersom egenvården består av 
beteende så som att kontrollera sitt blodsocker ingår egenvården i de beteendebestämmande 
faktorerna. Att kontrollera sitt blodsocker kan ge ett uppskov av känslor som det tidigare 
exemplet av att diabetes alltid kräver noggrannhet och kontroll. Känslorna är i sin tur 
anslutna till de personbestämmande faktorerna.  Så utav exemplet av egenvård påverkas två 
av tre faktorer i den triadiska relation som i sin tur även påverkar miljöfaktorerna.  

För att skapa god diabetesvård utifrån vårdpersonalens perspektiv menar intervjupersonerna 
att det krävs ett bra samarbete i diabetesteamet. För att skapa ett bra samarbete beskriver de 
intervjuade att det är viktigt med bra kommunikation. För att bidra till bra kommunikation 
kan den triadiska relationen av Banduras (2009) användas för att förstå att ett diabetesteam 
består av flera olika yrkesprofessioner som i sin tur har olika förutsättningar. Två av de 
intervjuade uppger att vara diabetessjuksköterska är lite som att vara ”spindeln i nätet” vilket 
kan jämföras som en förutsättning av ett beteende som påverkar diabetessjuksköterskans roll 
i diabetesteamet.  Dietisten i sin tur beskriver att hon har ett annat fokus än vad 
diabetessjuksköterskorna och läkaren har, utifrån att hennes roll som dietist främst går ut på 
att samråda om patienters kost. Dietisten påverkas alltså utav att det i henne roll ingår att 
fokusera på kost vilket kan anses vara en miljöbestömmandefaktor. Varje enskild person i ett 
diabetesteam har alltså en egen triadisk relation som påverkar individuellt. Utifrån exemplet 
av två yrkesprofessioner i ett diabetesteam har de helt olika förutsättningar. Dessförtill så 
påverkas varje individ av de övriga i diabetesteamet utifrån de miljöbestämmande faktorerna 
vilket gör att samtliga av de bestämmande faktorerna i den triadiska relationen kan 
synliggöras med ett exempel av endast två av de som ingår i ett diabetesteam. Det kan vidare 
konstateras att oavsett vilken yrkesprofession vårdpersonalen har reproducerar personalen 
samhällets normer och värderingar på sina patienter och sina kollegor som det beskrivs av 
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Anderson och Funnell, som dessutom är en miljöbestämmande faktor i den triadiska 
relationen av Banduras.    

De olika förutsättningarna som beskrivs i ett diabetesteam ovan kan även ge svar på varför de 
intervjuade har olika uppfattningar om resursfördelningen i diabetesvården. Att 
intervjupersonerna upplever skillnader hur resursfördelningen är och hur den kan förbättras 
kan i kombination med skillnaderna i förutsättningar beskrivas med stress- och 
sårbarhetsmodellen av Zubin och Spring (1977). På grund av att intervjupersonerna har olika 
arbetsuppgifter utsätts de även av olika påfrestande situationer.  Intervjupersonerna har 
dessutom olika typer av stöd som på samma sätt som i tidigare exempel påverkar nivån av 
sårbarhet. Så att behovet av till exempel en kurator eller psykolog där det finns en viss 
skillnad i de intervjuades svar. För den som har ett bra stöd och egentligen inte upplever att 
behovet av att ha en kurator är särskilt stor placeras inom den riskfria zonen i figur 2. 
Medans för den som upplever att behovet av en kurator är stort och inte har det stöd som 
behövs placeras i den negativa zonen.   

Av resultatet att diabetesvården är i behov av flera sjukgymnaster är det möjligt att 
konstatera att behovet finns. Det kan också poängteras att en sjukgymnast skulle kunna bidra 
till att patienter med diabetes får möjlighet att prata om kroppskännedom och 
stresshantering. Som skulle kunna vara bidragande faktorer för att minska påfrestningar för 
människor med diabetes.  
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7 DISKUSSION  

Syftet med studien har varit att undersöka hur människor med diabetes upplever att diabetes 
påverkar den sociala hälsan. Samt hur vårdpersonal arbetar för att stötta människor att 
hantera sin diabetes i vardagslivet. Syftet har i kombination med studiens frågeställningar, 
Hur påverkar diabetes människors vardag och psykosociala hälsa enligt vårdpersonalen? Hur 
arbetar vårdpersonal med patienter som har diabetes och deras behov av stöd för att hantera 
vardagen?  Vilka är framgångsfaktorerna för god diabetesvård? Gett upphov till studiens 
resultat och slutsatser.  

7.1 Resultatdiskussion 

I studiens helhet finns det ett par återkommande aspekter utav diabetes och det sociala livet. 
Diabetes påverkar stort och smått och det är människors förutsättningar som påverkar.   

Studiens resultat visar att många människor med diabetes upplever att det finns en konstant 
närvaro av diabetes. Den konstanta närvaron av diabetes för även med sig en rädsla och oro 
för diabeteskomplikationer, tillsammans med en känsla av ett kontrollbehov att sköta sitt 
blodsocker. Studien visar att människor med diabetes kan uppleva matsituationer som av 
Olshansky et al (2008) menar symboliserar en viktig aspekt i det sociala umgänget. Studien 
redovisar hur vårdpersonal arbetar för att stötta patienter med diabetes genom att synliggöra 
betydelsen av vårdpersonalens relation till sina patienter och kraven som ställs på att 
vårdpersonalen är uppmärksam på patienters individuella förutsättningar. Vårdpersonalens 
arbete med patienterna problematiserar att det är svårt att nå det målvärde för HbA1c som 
socialstyrelsen (2011) använder som riktlinje. Framgångsfaktorerna för den goda 
diabetesvården för patienterna visar sig enligt intervjupersonerna vara att varje patient gör 
sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar, och att diabetesteamet har ett bra samarbete med 
bra kommunikation och förståelse för varandras förutsättningar. Den tidigare forskning som 
redovisas i studien ger resultatet möjligheten att specificeras och bekräftas utifrån de 
intervjuades upplevelse. Hur diabetes påverkar deras patienter genom att det resultat som 
redovisats kombineras med slutsatserna och resultaten i den tidigare forskningen. 
Framförallt påvisas det av Anderson och Funnell (2000) att människor med diabetes 
påverkas utav ett bredare perspektiv eftersom vårdpersonalen i relation till varandra och till 
sina patienter reproducerar samhällets normer och värderingar.  Det visar sig alltså av 
studiens resultat att människor med diabetes påverkas av förutsättningar som är kopplade 
till sociala sammanhang som är direkt anknutna till individen med diabetes och samhällets 
normer och värderingar.    

Att intervjupersonerna upplever att diabetes påverkar människors vardag och psykosociala 
hälsa kan diskuteras vidare i hur de enskilda upplevelserna och konsekvenserna påverkar 
samhället. Studien visar att den enskildes förutsättningar påverkar patientens omgivning, 
men inte hur omgivningen påverkas. Det finns några indikationer i studien som menar att 
patienten begränsas att bidra i samhället på grund av sin diabetes och att diabetes i sig är 
kostsamt.  Det kan dessutom påpekas att resultatet i studien inte nämner någon rädsla för 
högt blodsocker och ketoacidos. Som en egen reflektion beror det på att det höga blodsockret 
och ketoacidos är inkluderat i rädslan för komplikationer överlag och därför inte specificeras 
som en separat företeelse. 

Det kan oavsett att en kurator inte medverkat konstateras att resultatet av studien påvisar att 
av de professioner som medverkat i studien ingår det i deras arbete att arbeta för socialt 
välmående, levnadsvanor och människor med diabetes och deras delaktighet i samhället.   
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7.2 Metoddiskussion  

Som det nämns i metod delen av studien så är det inte någon socionom som medverkat trotts 
flera försök. Det kan helt klart poängteras att det hade varit en fördel för studien om det hade 
medverkar en socionom. Fördelen hade varit att socionomens upplevelser och åsikter hade 
kunnat bidra med ett annat perspektiv utifrån förutsättningarna att vara socionom.  

Det som av Bryman (2014) beskrivs som en fördel i den semistrukturerade intervjumetoden 
att den som intervjuas får möjlighet att formulera sig och uttrycka som den vill har visat sig 
ha betydelse för hur det vid för stor frihet gör det svårt för författaren att sammanställa ett 
tydligt resultat. Det hade varit en fördel för studien om intervjuguiden hade varit mer 
begränsad för att den som intervjuar ska ha bättre möjlighet att begränsa de medverkandes 
svar inom ramarna för studiens syfte och frågeställningar. Det har dock varit en givande 
erfarenhet för författaren att ta med sig till vidare studier att hålla sig inom en välarbetad och 
tydlig intervjuguide, för att underlätta vidare bearbetningar av resultatet. 

Det nämns ytterligare i metod delen att min förförståelse anses vara ett av studiens största 
hinder. Att ambitionen med ett för brett syfte och frågeställningar gör det svårt att hitta en 
struktur i redovisningen av studien. Det beskrivs även av Bryman (2014) Kvale och 
Brinkmann (2014) att det är viktigt att i ett tidigt skede vara tydlig med ett syfte med 
frågeställningar som är anpassade efter förutsättningarna för såväl författaren som studiens 
formalia och gränser.  Det kvarstår dock att studiens bredd i kombination med författarens 
engagemang har skapat möjligheter att uppmärksamma och genomföra studien i sin helhet.  

På grund av att studien fokuserar på en individnivå och utgår ifrån enskilda upplevelser i 
människors liv och deras relation till vårdpersonal och vårdpersonalen i sin tur har en vis 
koppling till samhällets normer och värderingar istället för att fokusera på individens direkta 
relation till samhället kan studiens relevans för socialt arbete ifrågasättas. Den koppling som 
finns till det sociala arbete kan eftersom studien är ett gränsfall ändå påvisa att människor 
med diabetes och socialt arbete är ett område som kan utforskas mer och som med andra 
metoder och teorier möjligtvis kan åskådliggöra att socialt arbete även inkluderar 
förutsättningar och missgynnande för människor med diabetes. Gällande vårdpersonalens 
roll i studien och det sociala arbete kan studien ses som en utgångspunkt om vårdpersonalen 
har de rätta verktygen för att hantera stigmatiseringen av diabetes då det är möjligt att detta 
inte ingår i deras handlingsutrymme. Som tidigare nämnts vill författaren än en gång påpeka 
att vårdpersonalens relation till varandra och sina patienter trotts allt är en del av den sociala 
vardagen för människor med diabetes, samt att vårdpersonalen utgör en avgörande länk 
mellan samhällets uppfattning och patientens diabetes i sitt möte med människor och 
diabetes.    

7.3 Etikdiskussion 

Det har under arbetets gång hela tiden reflekterats över de etiska aspekterna i studien och om 
studien kunde komma att medföra några etiska problem. Det har under hela processen av 
studien varit ett etiskt övervägande av vad studien ska innefatta och inte, samt hur vida de 
intervjuade har blivit påverkade av studiens författare. Det fördes en diskussion tillsammans 
med handledaren innan intervjuerna påbörjats gällande vad det skulle kunna få för 
konsekvenser av att berätta att författaren har diabetes och hur det kan påverka resultatet. 
Studiens författare har ansträngt sig för att inte avslöja de medverkandes identitet vid 
presentation av resultat då det kan vara känsligt at prata om sitt arbete. Det bör även tas 
hänsyn till vad resultatet av studien kan ha för betydelse för patienter med diabetes som inte 
känner igen sig eller håller med i det som resultatet visar. Slutligen kan det vara så att de 
etiska aspekterna har påverkats av det faktum att studiens författare har förförståelse, även 
om det inte har funnits någon medveten avsikt att rikta studien åt något håll är det svårt att 
motbevisa att så ej har skett. 
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8 SLUTSATSER 

Diabetes är en sjukdom som påverkar den drabbade konstant, dygnets alla timmar. Många 
patienter beskriver att det är en stress att aldrig kunna vila från sjukdomen då den hela tiden 
kräver kontroll. Rädslan för komplikationer kan leda till att patienten drabbas av ångest eller 
depression. Människor med diabetes påverkas av olika förutsättningar i relation till 
omständigheter i omgivningen, personlighetsdrag och egenskaper för att hantera livets 
situationer. Dessa förutsättningar skapar förhållanden som riskerar att utsätta människor 
med diabetes för utanförskap. När förutsättningarna sätts i relation med samhällets normer 
och värderingar skapar det negativa förutsättningar som beror på diabetesrelaterat stigma. I 
arbetes som vårdpersonalen är det viktigt att ta hänsyn till patienters förutsättningar, vilket 
ställer höga krav på en god relation. För att kunna skapa så bra möjligheter som det går är 
det för vårdpersonalen viktigt att ha en god kommunikation och samarbete med sina 
kollegor. Det är alltså konsekvenserna utav människors förutsättningar som resulterar i 
förmågan av handlande oavsett om det gäller som vårdpersonal eller patient. Tillsammans så 
skapar samhörigheten en mening för människor med diabetes och det sociala livet. Då är 
frågan vem som har kompetens och ansvar för att hantera en sådan samhörighet mellan en 
grupp människor med annorlunda förutsättningar för att inkluderas i samhället. Studiens 
resultat utifrån den tidigare forskningen och de teorier som har använts konstaterar att 
vårdpersonalen inte har det handlingsutrymmet och möjligen inte det perspektivet som krävs 
för att hantera en sådan fråga utifrån en strukturell mening av samhällets normer och 
värderingar. Förslagsvis är detta en fråga för socialt arbete och människor som arbetar med 
samhällets struktur för att inkludera utsatta grupper med människor i samhället.  Det är 
alltså inte fråga om att ifrågasätta vårdpersonalen kompetens, syftet är istället att 
uppmärksamma hur människor med diabetes är utsatta och att detta aktualiseras för socialt 
arbete.     

För vidare forskning konstaterar författaren att det finns vidare behov av att tydlig göra det 
sociala arbetets relevans för människor med diabetes och hur samhällets förutsättningar 
påverkar gruppen människor med diabetes. Detta skulle kunna göras genom att göra en 
liknande studie som denna med andra teoretiska perspektiv och med flera intervjuer som 
inkluderar fler typer av yrkesprofessionella som arbetar med diabetes eller människor med 
diabetes.  

Förhoppningen är att studien framför allt skapar diskussioner och nya idéer hur diabetes 
uppfattas utifrån ett socialt perspektiv, och att det ger möjlighet att utveckla nya frågor och 
studier. 
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BILAGA A - INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide Diabetes och det sociala livet 

Forsknings principer 

• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 

• Konfidentialitetskravet 

• Nyttjandekravet 

Namn (endast för möjligheten att urskilja respondenterna) 

Profession  

Utbildning 

Arbetserfarenhet 

Primärvård eller sjukhus 

 

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter (som ssk/dietist/kurator)? 

Berätta! 
Hur upplever du arbetsbelastningen? 
Trivs du? Har du ngn gång övervägt sluta/byta jobb? Varför/varför inte? 

 

Problem som följer med diagnosen diabetes – dina professionella erfarenheter? 

Vilka medicinska/somatiska-psykiska-sociala problem och påfrestningar följer med en 
diabetesdiagnos (olika diabetestyper förstås)? På vilket sätt? Somatiskt, psykiskt, socialt? 
Berätta! 
Vilka är de huvudsakliga problemen och svårigheterna för patienterna? 
Hur bedömer du risken att patienterna utvecklar samsjuklighet? Är det vanligt? 
Hur lyckas patienterna hantera påfrestningarna i vardagslivet?  
Vad avgör om patienterna är framgångsrika? 

Hur tycker du att vården svarar upp mot diabetespatienternas behov av vård och stöd? 
(organisatoriskt, kompetensmässigt. resursmässigt,) 
Vilka är de huvudsakliga bristerna i diabetesvården enligt dig?  
 
 

Vad är din uppgift i mötet med patienter med diabetes? 

I vilken omfattning möter/arbetar du med patienter med diabetes? 
Vilken är din specifika roll och uppgift? 
Vad är det viktigaste att tänka på för dig i ditt arbete i mötet med patienterna? 
Berätta. Ge exempel. 
 

Samarbete med annan vårdpersonal? 



  

Samarbetar du med annan vårdpersonal kring patienter med diabetes? Vilka? 
Och beroende på svaret, kan du säga ngt mer om 
- vilken är .... roll? 
- vilken är ... roll? 
- vilken är ... roll?  
Saknar du någon med vilken samarbete borde finnas?  
Ngn profession vars roll och funktion borde uppmärksammas särskilt? 
 

Hur fungerar samarbetet? 

Berätta hur samarbetet fungerar i praktiken? Ge exempel!  
Team? Fasta samarbetsrutiner eller tillfälligheter/patientsituationen avgör?  
Vilka problem och brister finns i samarbetet? Ge exempel. 
Vilka möjligheter finns i samarbete?  
Hur kan samarbetet utvecklas? Berätta.  

 

”God skötsel av diabetes”? 

Vad innebär ”god skötsel av diabetes” enligt din uppfattning? 
Tillämpar ni på ert sjukhus/VC...  några särskilda metoder och riktlinjer i arbetet med 
patienter med diabetes? Berätta! 
Vårdens roll och ansvar? 
Patientens roll och ansvar/delaktighet? 
Närståendes roll och ansvar/delaktighet? 
Annat? 
Hur kan vården och stödet till patienter med diabetes utvecklas? 

 

Nationella riktlinjer för diabetesvård 

Är du uppdaterad på SoS:s rekommendationer och riktlinjer för diabetesvård? 
Bra/dåligt/ngt du saknar? 
Efterlever ni dessa på ert sjukhus/VC? 
I rekommendationerna använder de sig  av hba1c, blodtryck och blodfetter som  indikatorer 
på god skötsel av diabetes. Vad tycker du om det? 
 
 

Övriga kommentarer eller frågor innan vi slutar? 

 

 

Är det okej om jag hör av mig om jag har några ytterligare frågor? Om du har några 
funderingar är du välkommen att kontakta mig på Alexander.Jakobsson.Wigh@hotmail.com 
eller 0734382543   
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BILAGA B - MISSIVBREV 

 

Hej  

Jag är socionomstudent på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Jag går termin 
6 och ska nu skriva ett examensarbete. Mitt examensarbete handlar om 
diabetes och psykisk hälsa i vardagen.  

Studiens syfte är att undersöka och bidra med kunskap om hur vårdpersonal 
upplever att diabetes påverkar patienternas psykosociala hälsa. Samt hur 
vården arbetar med att stötta sina patienter.  

Studien kommer att fokusera på de professionellas upplevelser vilket gör att 
just dina åsikter är värdefulla.   

För att kunna bidra med kunskap i ämnet riktar sig studien till professionella 
vårdare av patienter med diabetes. Vid deltagande i studien görs en intervju 
som spelas in och transkriberas för analys. Intervjun beräknas att ta mellan 40 
till 45 minuter.  Vidare kommer informationen från intervjun endast att 
användas för forskningsändamål. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och  
kan avbrytas när som helst. Din medverkan i studien kommer att behandlas 
konfidentiellt.   

För deltagande i studien eller vid vidare funderingar är du välkommen att 
kontakta mig för mer information på 
Alexander.Jakobsson.Wigh@hotmail.com   

 

 

Tack för din medverkan! 

Alexander Jakobsson Wigh 0734-382543 
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