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Sammanfattning 
  
 
Många kvinnor med typ 2-diabetes misslyckas med sin egenvård och komplikationer tillstöter.  

Denna studie sammanfattar ett antal forskningsresultat som beskriver kvinnors upplevelser av att 

leva med typ 2-diabetes. Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur kvinnor med typ 2-diabetes 

upplever att leva med sin sjukdom.  Dessa upplevelser påverkar hur kvinnan kan sköta sin egenvård 

men också ge information om hur sjuksköterskan kan stödja kvinnan. Orems egenvårsteori kopplas 

till kvinnans egenvård och sjuksköterskans roll. Vidare var syftet även att granska artiklarnas kvalitet 

utifrån den metodologiska aspekten urvalsmetod. 

 

Denna studie utformades som en deskriptiv litteraturstudie baserade på tio artikar med kvalitativ 

ansats.  

 

Resultatet från dessa artiklar visade att upplevelserna kan delas in i fem olika kategorier. 

1. Upplevelse av utmaningar med egenvården och livsstilsförändringar 

2. Upplevelse att hantera sina känslor 

3. Upplevelse av motivation och engagemang 

4. Upplevelse av omgivningens stöd 

5. Upplevelse av interaktion med vårdgivare 

Slutsatsen från studien är att kvinnor med typ 2-diabetes har många erfarenheter runt sin diagnos 

som påverkar hennes egenvårdskapacitet. Granskningen av artiklarnas kvalitet utifrån den 

metodologiska aspekten urvalsmetod visar att urvalet är kritiskt för resultatet. I alla studier som är 

baserade på urval bör urvalsmetod granskas kritiskt innan några slutsatser tas. 
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Abstract  
 
Many women with type 2 diabetes fail in their efforts with self care management. The consequence 

are medical complications. The purpose of this paper is to look at a number of research articles 

describing women’s experiences relating to their diabetes diagnosis. These experiences affect the 

woman's ability to self care but also guides the nurse in her profession on how to best support the 

woman. Orem's self care deficit theory is tied to the diabetic woman and her self care but also to the 

role of the nurse. There is also an analysis of the sampling methods used in each of the articles. 

 

This study was done as a descriptive litterature study based on ten qualitative research articles.  

 

The result from the analysis of the articles shows that the experiences of the diabetic women can be 
sorted into five categories. 

1.     Self-care and lifestyle change 

2.     Coping with ones own feelings and emotions 

3.     Motivation and engagement 

4.     The surrounding support  

5.     The interaction with the caregiver/medical expertise. 

The conclusion that can be made from this study is that women with type 2 diabetes have a lot of 

emotional experiences relating to the diagnosis that affects their self care management. The analysis 

of the sampling methods used in each of the articles show that it is critical for the result how the 

sampling was done and care should be exercised before drawing any conclusions from the results. 
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1 Introduktion 

Diabetes är den främsta orsaken till kardiovaskulära sjukdomar, nedsatt syn, njurproblem och i vissa 

fall amputationer. Framför allt typ 2-diabetes, som är livstilsorsakad, ökar snabbt. 

Världshälsoorganisationen WHO har gjort en beräkning att mellan år 2000 och 2025 kommer antalet 

personer med typ 2-diabetes att fördubblas i världen. Det är en enorm kostnad för samhället men 

även ett stort lidande för den som insjuknar och för familjerna.  Folk insjuknar längre ner i åldrarna 

på grund av ökade inkomster och därmed ändrade levnadsvanor [1]. Våra levnadsvanor med en kost 

rik på både fett och socker och fysisk inaktivitet påverkar hälsan negativt. För att motverka att 

insjukna i typ 2-diabetes krävs det att man själv tar kontroll över sitt levnadssätt. Personens egenvård 

ska främjas i diabetesbehandlingen [2]. För att egenvården ska bli effektiv måste rådgivningen vara 

individuell eftersom alla patienter har olika förutsättningar. Framför allt kan könstillhörighet spela en 

roll och då är det viktigt att ha förståelse och kunskap om hur individuella grupper i samhället 

upplever sin situation. För att ge patienten bästa råd och stöd underlättar det att ha förståelse för hur 

personen tänker om sin situation. Denna studie fokuserar på hur kvinnor med typ 2-diabetes upplever 

sin situation så att sjuksköterskan kan stödja kvinnan och leverera en mer kvinnocentrerad vård för 

denna grupp [3]. 

 

1.1 Typ 2-diabetes (patofysiologi) 

Diabetes är en metabolisk sjukdom som kännetecknas av hyperglykemi på grund av avsaknad, 

alternativt reducerad, produktion av hormonet insulin eller insulinresistens. Typ 1-diabetes tror man 

är en autoimmun sjukdom som beror på genetiska och miljörelaterade faktorer. Typ 1-diabetes börjar 

oftast i barndomen. Typ 2-diabetes kännetecknas av insulinresistens och de insulinkänsliga cellerna 

reagerar suboptimalt. Typ 2-diabetes är oftast associerad med metaboliska syndromet, bl.a. övervikt. 

Risken för att få typ 2-diabetes ökar efter 40 års ålder. De mest kända riskfaktorerna är ålder, 

övervikt, hypertoni, fysisk inaktivitet, rökning och genetiskt påbrå [4]. 

 

1.2 Komplikationer och behandling vid typ 2-diabetes 

Studier har visat att i genomsnitt tar det 12 år innan patienter med diabetes typ-2 märker av 

symptomen. Cirka 50 procent av patienterna har redan komplikationer när de får diagnosen [5]. Den 

höga glukosen i blodet förorsakar både mikro- och makroskador i det vaskulära systemet. Makro- 

skadorna ger upphov till ateroskleros som i sin tur förorsakar kardiovaskulära sjukdomar. De mikro- 

vaskulära skadorna i sin tur leder till skador i de små blodkärlen. Den höga glukosnivån tränger in i 
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endotelcellerna. Det gör att kärlväggarna blir tjocka och svaga. De börjar blöda, läcka proteiner och 

saktar ner blodflödet genom kroppen. Celler i ögon och njurar är speciellt utsatta och det minskade 

blodflödet kan orsaka retinopati och nefropati. Nerver kan också ta skada om blodflödet är nedsatt 

och slutat fungera. Detta leder till neuropati i extremiteterna. Dessa räknas som sena komplikationer i 

sjukdomen [4]. Den medicinska behandlingen för typ 2-diabetes går ut på att stabilisera blodsocker-

halten på en så jämn nivå som möjlig. Rekommendationen är mellan 5 till 10 mmol/l. Men även 

åtgärder för att sänka blodtrycket och blodfettsbehandling med statiner bör sättas in. Egenvårds-

behandling med stöd av vårdpersonal är livsstilsförändringar som rökstopp och mer motion. Om 

personen har ett högt BMI kan gastrobypass-operation erbjudas för effektivare viktminskning [6]. 

 

1.3 Genus-/könstillhörighet 

Studier har visat att kvinnor har svårare att fullfölja behandlingsprogram för typ 2-diabetiker. Det är 

viktigt att kvinnans familj och närmaste omgivning deltar i behandlingsprogrammet för bättre 

resultat.  Kvinnan behöver ofta hjälp och stöd vad gäller självförtroende. Att leva upp till motions- 

mål kan ocksåvar också ett problem [7, 8, 9]. I en studie gjord i Kanada där 275 deltagare med typ 2-

diabetes deltog var beläggen mycket starka för att kvinnor har andra kliniska behov än män, både 

känslomässigt och vad gäller beteendet. Detta antogs vara en förklaring till varför kvinnor inte klarar 

av att fullfölja behandlingsprogrammen i samma utsträckning som män. Man föreslog också att 

behandlingsmetoderna för kvinnor och män bör vara könsanpassade. Kvinnor har oftast diabetes i 

släkten, högre krav att själva stötta familjen, högre BMI och lider oftare av depression i jämförelse 

med män [10].   Man kom fram till liknande resultat i en studie gjord i USA [8]. I den studien deltog 

1619 personer med typ 2-diabetes. Studien visade att när kvinnor och män som får samma 

behandling och stöd med egenvården så uppvisar kvinnorna sämre resultat vad gäller sänkning av 

blodsocker, viktminskning och fullföljning av egenvården. Slutsatsen var att för att stötta kvinnorna i 

deras vård och undvika framtida komplikationer bör kvinnors behov tillgodoses med fokus på deras 

speciella upplevelser.  

 

 
1.4 Teoretisk referensram 

Resultatet från denna litteraturstudie kommer att knytas till Dorotea Orems egenvårdsteori som 

betonar patientens förmåga att tillgodose sitt egenvårdsbehov [11].  Grundläggande är att patienterna 

vill sköta sig själva och vara självständiga efter sin förmåga. Målet med omvårdnaden är enligt 

Orems teori att hjälpa patienten till självständighet när patientens egen förmåga till egenvård vacklar 
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[12]. Enligt Orem så är egenvård (self care) den förmåga som patienten har själv och som patienten 

skyddar sig själv och sin hälsa och sitt välmående med [11]. Egenvård är central i behandling av typ 

2-diabetes [2, 6]. För sjuksköterskan är det viktigt att förstå vilka faktorer som påverkar patientens 

förmåga till egenvård så att hon kan uppfylla sin roll i att stötta patienten [13]. Detta stämmer också 

med sjuksköterskans roll som den är definerad i den etiska koden för sjuksköterskor. Där står att de 

fyra ansvarsområdena för sjuksköterskan är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

och lindra lidande [14].  

 

 
1.5 Problemformulering 

För att sjuksköterskan ska kunna ge lämplig individuell omvårdnad, stötta kvinnor med typ 2-

diabetes i deras egenvård är det viktigt att förstå kvinnornas upplevelser.  Från egen erfarenhet vet 

författarna att kvinnors livssituation jämfört med männens är annorlunda.  Det finns mycket 

forskning om typ 2-diabetes men endast få studier om hur kvinnor med denna diagnos upplever sin 

situation. Om patienten inte har tid, ork eller får fel stöd från vården är det rimligt att anta att 

följsamheten blir dålig och risken för komplikationer ökar. Att ha förståelse vad kvinnan upplever får 

betydelse för individen, vården och samhället. Från ett kliniskt perspektiv är det viktigt att ha 

effektiv behandling som även är kostnadseffektiv. För samhället är sjuka människor en enorm 

kostnad. Kan detta förebyggas så är det positivt både för individen och samhället. Denna litteratur- 

studie sammanställer ett antal forskningresultat som ger kunskap om kvinnors upplevelser och som 

kan användas till att förstå hur man kan stötta kvinnorna i deras egenvård och undvika framtida 

komplikationer för denna grupp. 

 

1.6 Syfte och frågeställningar  

 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur kvinnor med typ 2-diabetes upplever att leva med sin 

sjukdom. Vidare var syftet även att granska artiklarnas kvalitet utifrån den metodologiska aspekten 

urvalsmetod. 

1. Hur beskriver kvinnor sin upplevelse av att leva med typ 2-diabetes? 

2. Vilken kvalitet har de valda artiklarna utifrån den metodologiska aspekten urvalsmetod? 

 

  



 

4 
 

2 Metod 

 
2.1 Design  

Denna litteraturstudie utformades som en deskriptiv litteraturstudie [15]. 
 

2.2 Databaser  

Databaserna som användes i denna litteraturstudie var PubMed och Cinahl som är relevanta 

databaser inom omvårdnadsforskning [16]. PubMed är en version av MedLine och finns gratis på 

internet. PubMed inkluderar material från olika tidskriftsförlag och kan därför publicera artiklar 

innan de är indexerade i MedLine. MedLine är en bred databas som täcker områdena medicin, 

omvårdnad och odontolog [16]. Cinahl (Cumulative index of Nursing and Allied Health) är en 

specialiserad databas på omvårdnadsforskning och innehåller en del tidskrifter som inte finns i 

MedLine [16]. 

 

2.3 Sökord / sökstrategier / urvalskriterier 

Innan artikelsökningen konsulterades en bibliotekarie på Högskolan i Gävle för råd om effektiva och 

korrekta sökningsstrategier. De första sökningarna gjordes i databasen PubMed men kompletterades 

senare med sökningar i databasen Cinahl.  Sökningarna gjordes med MeSH termer i databasen 

PuBMed samt motsvarande headings i databasen Cinahl. 

 

De svenska ord som användes kontrollerades gentemot motsvarande engelska MeSH termer genom 

Karolinska Institutets MeSH databas. I PubMed användes MeSH-termerna Diabetes Mellitus, Type 

2, Female, Social Support, Women's Health, Family, Mental Health som kombinerades med den 

booleska sökoperatören AND för att precisera och begränsa sökningen.  

MeSH termen för ordet upplevelse var "sense of coherence" men sökningar gjorda med den termen 

genererade inga relevanta artiklar och redovisades inte. 

 

 Sökningen med MeSH-termer Diabetes Mellitus, Type 2 AND Female AND Social Support 

genererade tre relevanta artiklar.  Vid kontroll av gemensamma sökord som fanns i dessa artiklars 

MeSH listor identifierades söktermerna Social Support, Mental Health, Family som användes i 

forsatta sökningar. Vid sökningar i både PubMed och Cinahl exkluderades artiklar som var äldre än 
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10 år. Bibliotekarien vid HIG föreslog att inte begränsa sökningen till free full text eftersom detta 

leder till att de artiklar som HIG prenumererar på blir exkluderade.  

 

 Kompletterande sökningar genomfördes sedan i databas Cinahl. Headings Women och Diabetes 

Mellitus type 2 kombinerades med fritextsökning med sökordet Experience. Här användes också den 

booleska sökoperatören AND. Sökningar kompletterades även med manuell fritext sökning i 

databasen Cinahl med women diabetes type 2 experience. Sökningen gjorde med Basic Search och 

genererade 93 artiklar där flera var relevanta för denna studie. 

Sökningarna inleddes med systematiska sökningar på enskilda MeSH-termer i både databaserna.  

Dessa sökningar gav dock breda träffar som var omöjliga att hantera och därför redovisas inte dessa. 

Sökningar som inte genererade några träffar redovisas inte. Alla relevanta studier från sökningarna 

redovisas i söktabell 1. 

 

Söktabell 1: Utfall av databassökningarna 

 

Databas Sökord 
 

Antal 
träffar 

Antal möjliga 
artiklar exklusive 
dubbletter 

Antal 
inkluderade 
i studien 

PubMed Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
Female AND Social Support 

326 17 3  

PubMed Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
Female AND Women's Health 

114 7 2  

PubMed Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
Female AND Family AND Social 
Support 

56 5 1  

PubMed Diabetes Mellitus, Type 2 AND 
Female AND Mental Health 

49 5 2  

Cinahl women  AND diabetes mellitus type 
2  AND experience (basic search) 

78 4 1 

Manuell 
sökning 
i Cinahl  

women diabetes type 2 experience 93  1 

Totalt    10 

  

 Urvalsprocessen inleddes genom att läsa artiklarnas titlar och välja ut artiklar som bedömdes kunna 

svara på problemformuleringen. Sedan studerades sammanfattningarna i de utvalda artiklarna och 

deras relevans bedömdes.  Denna urvalsprocess gav 38 möjliga artiklar. Dessa artiklar granskades 

sedan grundligt utifrån syfte, design, metod och resultat. Denna process resulterade i 10 artiklar som 
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motsvarade alla krav i denna litteraturstudie. Flödesschema över artikelgranskningen presenteras i 

figur 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen 

 

I denna litteraturstudie analyserades endast studier med kvalitativ ansats eftersom denna forsknings- 

ansats motsvarar syftet att beskriva hur kvinnor med typ 2-diabetes upplever att leva med sin 

sjukdom. Artiklarna valdes utifrån följande inklusionskriterier: publicerade i en vetenskaplig tidskrift 

mellan 2004-2014, peer-reviewed, svara på litteraturstudiens syfte och frågeställningar, tillgänglig i 

fulltext i universitetbibliotekets databaser, skrivna på engelska eller svenska, och godkända av etisk 

kommitté alternativt innehållande tydlig beskrivning av etiska överväganden. 

Artiklar som beskrev upplevelse att leva med typ-2 diabetes för både kvinnor och män inkluderades 

endast om det framkom tydligt att kvinnors och mäns upplevelser gick att skilja på i resultateten. 

Endast två artiklar från denna kategori kunde inkluderas.  Ett ytterligare urvalskriterium var att 

undersökningsgruppen endast inkluderade kvinnor från 18 år som diagnostiserats med typ 2-diabetes 

minst tre månader innan studien. Artiklar som inte motsvarade nämnda inklusionskriterier 

exkluderades, det vill säga icke-vetenskapliga artiklar, artiklar irrelevanta för litteraturstudiens syfte 

och artiklar som handlade om typ 1-diabetes eller graviditetsdiabetes. 

 

2.4 Data analys 

Analysarbetet inleddes med att de 10 valda artiklarna studerades ingående av författarna individuellt. 

Under läsningens gång färgmarkerades delarna i resultatavsnitt som besvarade frågeställning 1 

respektive delarna i metodavsnitt som beskev urvalsförfarande för att besvara frågeställning 2.   

38 artiklar 
hämtades för 

närmare 
granskning 

20 artiklar 
motsvarade 
ej studiens 

syfte  

4 artiklar 
innehåller 
båda kön –

går ej 
urskilja 
endast 

kvinnornas 
upplevelse  

6 artiklar 
beskriver 

kvinnor med 
båda diabetes 
typ1 & 2er –
går ej urskilja 
kvinnor med 
diabetes typ-

2 

10 artiklar 
inkluderas i 

studien 



 

7 
 

 

Analysarbetet forsatte med gemensam genomgång av de individuella markeringarna och 

tolkningarna. Under denna etapp fokuserade författare endast på artiklarnas resultatavsnitt för att 

besvara frågeställning 1. Vid meningsskiljaktigheter diskuterades det omtvistade stycket tills 

författarna kom fram till en gemensam tolkning. Analysen av artiklarnas resultatavsnitt underlättades 

genom att endast artiklar med kvalitativ ansats, och som därmed innehöll väldefinierade teman i 

resultatavsnitt, ingick i urvalet. Ariklarna grupperades slutligen tematiskt.  

 

Allt material som samlats lästes flera gånger och en karakteristisk beteckning för varje grupp 

fomulerades utifrån identifierade likheter. Dessa beteckningar omvandlades slutligen till fem 

underkategorier: (a) Upplevelse av utmaningar med egenvård och livsstilsförändringar, (b) 

Upplevelse att hantera sina känslor, (c) Upplevelse av motivation och engagemang, (d) Upplevelse 

av omgivningens förståelse och stöd samt (e) Upplevelse av interaktion med vårdgivare. Slutligen 

grupperades underkategorierna inom två huvudkategorier: Intern upplevelse och Extern upplevelse. 

Identifierade huvud- och underkategorier visas i figur 2 (se 3. Resultat). 

 

Vid granskning av artiklarnas kvalité med avseende på den metodologiska aspekten urvalsmetod 

granskades samtliga artiklarnas metoddelar av författarna gemensamt för att fastställa vilka 

urvalsmetoder som använts samt hur tydligt urvalsmetoden var beskriven i artiklarna. Granskningen 

är sammanställd i tabell 1 i bilaga 1.  

 

2.5 Etiska överväganden 

För en litteraturstudie är extern etisk granskning inte relevant. Alla artiklar som har använts i studien 

är antingen godkända av etiska kommitteer, eller så är de etiska övervägandena noggrant beskrivna i 

artikeln. De fyra etiska principer som låg till grund för hur den etiska bedömningen av artiklarna var 

följande [15]: Autonomy – autonomi, The principle to do good - göra gott, Not to harm - inte skada, 

The right to fair treatment – rättvisa. 

Alla referenser och källor som ingår i studien redovisas tydlig.  Ingen medveten plagiering har 

förekommit. Ideer och citat från andra studier har tydliga referenser.  

Författarna har strävat efter att vara objektiva, sanningsenliga och opartiska. Författarnas försäkrar 

också på heder och samvete att resultaten inte har plagierats, förfalskats eller manipulerats.  
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3 Resultat 

Resultatet av analysen av  de 10 artiklar  redovisas i löpande text samt förtydligas genom 

sammanfattning i tabell 1 och tabell 2, se bilaga 1 och 2. 

Resultatet indelades i tre huvudkategorier: Kvinnors interna upplevelser, Kvinnors externa 

upplevelser samt Kvalitetsgranskning utifrån den metodologiska aspekten urval. Under 

huvudkategorin Kvinnors interna upplevelser redovisas tre underkategorier: Upplevelse av 

utmaningar med egenvård och livsstilsförändringar, Upplevelse att hantera sina känslor och 

Upplevelse av motivation och engagemang. Under huvudkategorin Kvinnors externa upplevelser 

redovisas två underkategorier: Upplevelse av omgivnings stöd och Upplevelse av interaktion med 

vårdgivare.  

Under huvudrubriken Kvalitetsgranskning av urvalsmetod redovisas resultatet på frågeställning 2, 

vilken kvalité artiklarna hade med avseende på den metodologiska aspekten urvalsmetod. 
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Figur 2. Identifierade huvud- och underkategorier 
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3.1 Interna upplevelser 

3.1.1 Upplevelse	av	utmaningar	med	egenvård	och	livstillförändringar	
 
Typ 2-diabetes förändrar kvinnornas självuppfattning, upplevelse av hälsa och innebörden av att vara 

frisk [17, 18, 19, 20,21,22]. Kvinnorna i studierna visade starkt emotionellt obehag vid frågan om 

självuppfattning och beskrev sig själva som ”ohälsosamma”, ”olika från andra”, ”offer”, ”orättvist 

behandlad av livet” och ” människa utan kontroll”. Att vara frisk definierade kvinnorna som frånvaro 

från diabetes och alla egenvårdbegränsningar.  

 

De flesta kvinnor upplevde svårigheter med att integrera egenvårdsrutiner i arbets- och familjeliv och 

ansåg att omsorg om familjemedlemmarna var den främsta orsaken till deras bristande 

egenvårdsföljsamhet [17,18, 19, 20, 21,22, 24].  Kvinnornas upplevelse av moderskapet samt dess 

inverkan på egenvårdsföljsamhet har redovisats i olika studier och beskrevs både som hinder och 

som drivkraft. I två studier beskrev kvinnorna moderskapet som den stora orsaken till stress och brist 

på möjlighet att ta hand om sig själv [18, 20]. Kvinnorna förklarade detta med att de prioriterade 

barnomsorg före egna hälsobehov. I en studie ansåg däremot kvinnorna att moderskapet gav dem 

styrka och energi till egenvårdsutövning på grund att de kände ansvar för barnens framtid [19].  

 

Kvinnorna med typ 2-diabetes upplevde kosten som en kamp och som en av de största utmaningarna 

med egenvården [17, 20, 25]. I studierna framkom att kvinnorna upplevde svårigheter med att följa 

kostrekommendationer där de tvingas att mäta, begränsa och utesluta vissa livsmedel samt allmänt 

förändra sitt kostbeteende i offentliga sammanhang. Kvinnorna i studierna betonade att diabetes 

påverkar alla aspekter av deras liv: ledighet, helger, resor, semester, samvaro. 

I en studie framkom att kvinnornas förståelse av allvaret med diabetes och sena komplikationer har 

betydande inverkan på deras egenvårdsföljsamhet [25]. Kvinnorna i studien erkände att om de skulle 

inse sjukdomens allvar från början då skulle de ha varit mer strikta med egenvårdsutövandet och sin 

hälsa. 

 

3.1.2 Upplevelse	av	att	hantera	sina	känslor	

Kvinnorna med typ 2-diabetes upplevde skuldkänslor och ilska mot sig själva på grund av att de inte 

hade tagit hand om sin hälsa tidigare, oro och ångest på grund av diabetes komplikationer och 

barnens framtida hälsa, sorg och depression över att ha drabbats av en kronisk sjukdom och på grund 

av tvång till livsstilsförändringar [17, 18, 20, 21, 22]. De upplevde även starka känslor relaterade till 
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mat i olika sammanhang [17, 20, 23, 25]. Kvinnorna i studierna visade starka känslomässiga 

reaktioner till kostrestriktioner. De beskrev känslor som sorg, förtvivlan, frihetsberövande på grund 

av kost- och livsstilsförändringar, samt frihetsförlust av att inte kunna äta vad och när man vill. I en 

av studierna berättade kvinnorna att de kände sig ”förlorade och överväldigade ” av kostrådgivning 

[23]. Depression och nedstämdhet var vanligt och användning av antidepressiva läkemedel var hög 

bland kvinnorna [7, 17, 18, 20, 26]. 

 

Familjemedlemmarnas ständiga stöd och övervakning av kvinnornas egenvård kunde upplevas som 

påfrestande och överväldigande av vissa kvinnor. Det framkallade känslor av vanmakt, frustration 

och irritation [19, 22, 24]. Kvinnorna i en av studierna beskrev sina upplevelser som att vara 

behandlad som barn på grund av oavbruten övervakning av sina familjemedlemmar eller 

arbetskollegor [24]. De kände att de hela tiden blev påminda om vad de fick eller inte fick äta, om 

sitt hälsotillstånd eller andra kommentarer om deras hälsa. Kvinnorna i en av studierna beskrev 

känslorna av frustration och irritation över familjemedlemmarnas ”okunniga råd” och erkände att de 

undvek att tala om sin diabetes för att slippa övervakning, tillrättavisning eller att bli behandlad som” 

patient” [19]. 

3.1.3 Upplevelse	av	motivation	och	engagemang	

I en av studierna framkom att kvinnornas personliga engagemang är den avgörande faktorn för 

framgångsrik egenvård. I studien tittade man på kvinnornas tidiga erfarenheter av egenvård efter 

avslutad diabetesutbildning [17]. Det framkom att kvinnorna kunde delas in i två grupper utifrån 

deras engagemang i utövningen av sin egenvård. I den första gruppen som generellt misslyckades 

med egenvården hade kvinnorna följt egenvårdsreglerna strikt. Kvinnorna i den gruppen uppvisade 

många negativa känslor som ilska, depression och sorg över förluster av sina tidigare friska liv. 

Dessa kvinnor beskrev egenvård som en personlig kamp mot sjukdomen i motsats till andra gruppen 

som lyckades med sin egenvård. Kvinnorna i denna grupp hade accepterat diabetes som del av sina 

liv, hade lärt sig känna kroppens signaler och upplevde egenvården som ett personligt ansvar. Dessa 

kvinnor kännde sig trygga och flexibla i egenvården, tillät sig att göra misstag och kände inte rädsla 

för detta. 

 

I två av studierna framkom kvinnornas behov av att "ta semester från diabetes” [20, 25]. Majoriteten 

av deltagare i både studierna erkände att de tillät sig njuta av den förbjudna kosten under korta 

perioder och umgås med familjen och vänner utan att ta hänsyn till egenvårdsbegränsningar. 
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Kvinnorna menade att dessa” minisemestrar” var ett slags strategi för att hålla motivationen uppe och 

kunna kämpa vidare och fortsätta med den strikta diabeteskosten. 

 

I en studie undersöktes inverkan av partnerns stöd på motionsföljsamhet hos gifta par där en partner 

har typ 2-diabetes (kollektiv motivation) [27]. Studien visade stora skillnader mellan könen när det 

gällde förmågan att uppmuntra, påminna eller uppmana varandra till regelbunden motion. Kvinnliga 

deltagare rapporterade att de upplevde betydligt mindre stöd från sina makar och beskrev detta stöd 

som passivt. 

 

3.2  Externa upplevelser 

3.2.1 Upplevelse	av	omgivningens	stöd		

Kvinnornas upplevelser av betydelsen av familjens stöd och dess positiva inverkan på 

egenvårdsrutinerna framkom i några studier [17, 19, 24, 25]. Däremot rapporterade kvinnorna i en 

studie att familjens stöd minskade med tiden på grund att familjemedlemmarna blev vana vid 

kvinnans sjukdom [21]. 

 

I en av studierna framkom vikten av stöd och erfarenhetsbyte från människor med liknande 

sjukdomar [19]. Kvinnorna i studien beskrev betydelsen av ömsesidig uppmuntran till 

egenvårdsrutiner, och upplevelse av att dela erfarenheter med någon som förstår farhågorna inför 

framtiden. Kvinnorna menade att detta stöd ger dem en känsla av att vara förstådda. De upplevde 

också tillfredställelse över att erbjuda och få hjälp. Det förbättrade även deras egenvårdsrutiner och 

minskade det sjukdomsrelaterade lidande. 

 

Kvinnornas upplevelse av familjemedlemmarnas negativa attityd framkom även i en studie av 

Penckofer & Ferra & Velsor - Friedrich & Savoy (2007) .  Kvinnorna beskrev oönskade 

kommentarer och tillrättavisningar från sin omgivning om vilka maträtter som borde undvikas, vilka 

matvaror som inte borde köpas, samt vilka framtida komplikationer som kan uppkomma om de inte 

sköter sig [20].  I en studie rapporterade kvinnorna att kunskapsbrist om diabetes hos 

familjemedlemmar och vänner orsakade bristande förståelse för deras situation. De påpekade att de 

var villiga att ta emot socialt stöd men bara om det inte skulle hota deras känsla av att "uppleva sig 

själv som stark och självständig" [24]. 

 



 

12 
 

I en annan av studierna av framkom att kvinnorna skiljde mellan fysisk hjälp och socialt stöd från sin 

omgivning, samt påpekade vikten av båda typerna av stöd för deras egenvårdsförmåga [24]. Fysisk 

hjälp definierades som en faktisk hjälp, som till exempel att någon hjälper till med hushållssysslor 

eller ger råd om hälsosam matlagning. Socialt stöd definierades som emotionell förståelse för deras 

situation, som till exempel att förstå deras behov, respektera deras situation samt avstå från att 

bagatellisera deras sjukdom. Kvinnorna med typ 2-diabetes upplevde mer stöd och förståelse från 

kvinnliga familjemedlemmar och väninnor än från sina makar [25, 27].  

 

Kvinnornas förmåga att informera sin omgivning om diabetes diskuterades i ett par av studierna [17, 

25]. Kvinnorna hade lättare att berätta om sin sjukdom för familj och vänner än för sin arbetsgivare.  

I en av studierna framkom att kvinnorna hade mycket lättare än män att informera sin närmaste 

vänkrets om sin sjukdom [25]. I en annan studie framkom att kvinnorna var mer tveksamma och 

ovilliga att upplysa sin arbetsgivare om sjukdomen. De beskrev även farhågor för kollegor skulle  

acceptera sjukdomen, och var rädda för att uppfattas som annorlunda på grund av sin egenvård,   till 

exempel när de skulle utföra glukostest eller ta en insulinspruta [17]. 

3.2.2 Upplevelse	av	interaktion	med	vårdgivare	

Vårdgivarens attityd i samband med diagnos påverkar patientens upplevelse av sjukdomens allvar. I 

två studier framkom att kvinnorna förväntade sig ett mer vårdande förhållningsätt från sina 

vårdgivare i samband med diagnos,  och beskrev att deras läkare var tysta och likgiltiga under 

patientsamtalen [18 23]. Kvinnorna i båda studierna upplevde tidsbrist i samband med läkarbesök för 

att hinna ställa frågor, diskutera sjukdomsdetaljer eller hinder med egenvård. I båda studierna 

framkom även kvinnornas upplevelse av att läkare inte förstår innebörden av att leva med diabetes 

365 dagar om året [18, 23]. 

 

I två av studierna påpekade kvinnorna att läkarens ”tjafs” och ”föreläsning” om sena diabetes- 

komplikationer eller rekommendationer i form av” var försiktig”, ” gå på diet och gå ner i vikt”, ” 

titta på vad du äter” upplevdes inte som uppmuntrande till egenvård utan framkallade den motsatta 

effekten [19, 23]. Kvinnorna i en studie upplevde att de fick samma information av läkarna vid varje 

återbesök, och en del av kvinnor påpekade att vårdgivarna inte var lyhörda för deras individuella 

behov [20]. 
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3.3 Kvalitetsgranskning utifrån metodologiska aspekten urvalsmetod 

I denna litteraturstudie inkluderades 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats.  

Åtta av de 10 artiklarna innehöll välbeskrivet urvalsförfarande med tydligt definierad urvalsmetod 

[18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27]. I två artiklar kunde inte författarna utläsa urvalsmetoden ur den 

beskrivning som fanns i respektive artikel [17, 22]. Åtta artiklar innehöll redovisning av 

urvalsmetoder där ändamålsenligt urval framkom i sex artiklar [18, 21, 22, 23, 25, 27]. 

Bekvämlighetsurval framkom i två artiklar [20, 24]. I de resterande två artiklarna kunde inte 

urvalsmetod utläsas utifrån den beskrivning som fanns i artikeln [17, 19]. 

 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Studiens ena syfte var att beskriva hur kvinnor med typ 2-diabetes upplever att leva med sin 

sjukdom. Det andra syftet var att granska artiklarnas kvalitet utifrån den metodologiska aspekten 

urvalsmetod. Kvinnorna i studierna beskrev sina upplevelser utifrån två tydliga perspektiv. De 

externa upplevelserna är de sociala processerna som omger individen. De kan vara sociala nätverk, 

familjen och miljön runt omkring. Här är det omgivningens stöd och interaktionen med vårdgivare 

som påverkar kvinnans upplevelse. Dessa upplevelser kunde delas upp i två kategorier: upplevelse av 

omgivningens stöd och upplevelse av interaktion med vårdgivare. De interna upplevelserna är 

individens upplevelse av tankar, känslor, förståelse och perception (tolkning av sinnesintryck). Här 

kunde man urskilja tre grupper av upplevelser som påverkade kvinnan. Den första gruppen av 

upplevelser gällde hanteringen av egenvården, den andra gällde motivation och engagemang och den 

tredje gällde upplevelsen av att hantera känslor. Det framkom i alla studierna att kvinnors upplevelse 

av att leva med typ 2-diabetes påverkar deras förmåga till egenvård. Moderskap var den enda 

upplevelse som kunde vara både negativ och positiv för egenvårdsförmågan. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultaten i denna studie visar att kvinnor med typ 2-diabetes har upplevelser som till större delen 

försvårar deras förmåga att hantera sin egenvård. Upplevelserna beskrevs ofta som en förkrossande 

känsla av att inte kunna hantera situationen. Det var upplevelser av en inre karaktär som att inte ha 

lyckats med sin hälsa, och känslor av att man måste först ta hand om familjens behov. Kvinnorna 

fick ofta anpassa sin egenvårdsaktivitet till den egna livssituationen som i sin tur styrdes av familjens 
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behov. Som sjuksköterska bör man lyssna på dessa kvinnor innan man ger råd och stöd om 

egenvården. Råden och stödet bör passa in i kvinnans eget livspussel som är nog så komplicerat för 

många kvinnor. När egenvården upplevs som ett hinder i kvinnans tillvaro så blir det ofta kvinnans 

hälsa som åsidosätts och familjens behov prioriteras [7]. 

 

4.2.1 Upplevelse	av	utmaningar	med	egenvård	och	livsstilsförändringar	
 
I en studie gjord i Italien där 1353 patienter av båda könen deltog studerade forskarna hur patienter 

hanterade sina upplevelser runt rekommendation om livsstilsändring [28]. Patienternas reaktion 

delades in i "funderar, planerar, bestämmer sig, handlar och fullföljer livsstilsändringar". Det visade 

sig vara en komplex process som också påverkades av vad för typ av livsstilsändring patienten 

försökte åstadkomma. Att motionera bestämde sig många för att göra, men färre planerade att ändra 

sin kost. På lång sikt blev det dock ofta tvärtom. Patienterna fullföljde inte sina avsikter om ökad 

motion, men däremot ändrade de kostvanorna. Resultaten visar att aktiviteter som normalt finns i 

våra dagliga liv är lättare att ändra. Äta måste man göra så det är relativt enkelt att ändra kosten. 

Motion är något som få gör regelbundet så det är en svårare livsstilsändring att åstadkomma.  Enligt 

vår åsikt bör de rekommendationer om  egenvård och livsstilsändringar som sjuksköterskor 

rekommenderar till en kvinna  passa in i kvinnornas dagliga rutiner. Ett exempel kan vara att föreslå 

att gå i trappor istället för att åka hiss. Däremot kan det vara lämpligt att undvika att föreslå 

motionsträning tre dagar i veckan. Sjuksköterskan ska undvika att ge patienten råd som kan skapa 

negativa upplevelser och istället skapa förutsättningar för framgång med egenvården. Detta är också 

vad Orems teori förespråkar [12]. Vårdaren ska stötta patienten så att hon kan själv hantera 

livsstilsändringar och egenvården och känna framgång.  

 

4.2.2 Upplevelse	att	hantera	sina	känslor	
 
I de forskningsartiklar som låg till grund för denna studie framkom det att kvinnor med typ 2- 

diabetes upplever mycket negativa känslor runt sin egen situation.  I en studie som publicerades 2005 

analyserades data från 1653 personer med diabetes [29]. Resultatet visade att kvinnor led av 

depression i betydligt högre grad än män. Om man försöker sköta egenvård och ändra livsstil när 

man lider av depression är chansen stor att man misslyckas. Detta kan i sin tur öka depressionen. Det 

är i första hand depressionen som måste behandlas. Det är dock inte klarlagt om depressionen är 
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driven av att kvinnan lider av diabetes eller om depressionen har lett till att kvinnan inte har skött sin 

hälsa och på så vis fått typ 2- diabetes. Utredning och behandling är viktig i båda fallen.  

 

4.2.3 Upplevelse	av	motivation	och	engagemang	
 

I en studie gjord 2004 framkom att kvinnor har svårt att uppfylla motionskrav på 6 - 10 timmar  i 

månaden enligt egenvårdsrekommendationerna [26]. Studien visade att endast 26 % av deltagarna 

uppfyllde motionskravet, medan 40 % rapporterade ingen aktivitet alls. Däremot rapporterade de 

flesta studiedeltagare högre nivåer av hushållsinriktade fysiska aktiviteter som trädgårdsskötsel, 

städning och barnomsorg. Det framkom också att när kvinnan fick hjälp med sitt självförtroende blev 

hennes upplevelser av sin situation mera positiv. Självförtoendet löper som en röd tråd i alla artiklar 

som är inkluderade i denna studie. Har man dåligt självförtroende så kommer egenvården inte att 

fungera. Självförtroendet förstärks genom att kvinnan får positiva upplevelser. Orems teori passar in 

i denna problematik. Som sjuksköterska sätter man målribban på en sådan nivå att kvinnan klarar av 

egenvården. Om trädgårdsskötsel, städning och barnomsorg passar in i patientens tillvaro då kan det 

räknas som motion. Det är något patienten klarar av och det blir då en positiv upplevelse. Kosten är 

svårare att ändras. Men en inspirerande kokbok med hälsosamma recept kan kanske motivera 

familjen att medverka. Man skapar på så sätt en positiv upplevelse och då blir chansen mindre för 

misslyckanden. 

4.2.4 Upplevelse	av	omgivningens	stöd	
 
I en studie gjord 2013 visade att kvinnors upplevelser an omgivningens stöd är annorlunda än mäns 

och att det påverkar egenvården [9]. I kvinnornas fall var det socioekonomiska villkor, avsaknad av 

fysisk aktivitet och psykologiska hinder som vägde tyngst.  

För männen var det nutrition och rökavvänjning som påverkade egenvården. Återigen framgår det att 

kvinnors situation är så pass annorlunda jämfört med männens att vårdplaneringen bör anpassas efter 

kön. Kvinnors upplevelser måste förstås i grunden innan effektivt stöd för egenvård kan utformas 

och bli framgångsrik.  

4.2.5 Upplevelse	av	interaktion	med	vårdgivare	
 
Studierna visar att kvinnor upplever ofta att vårdaren (sjuksköterska, läkare) inte visar förståelse för 

kvinnans situation och hur det är att leva med typ 2-diabetes.  I en studie föreslår författarna tre 

strategier som sjuksköterskan kan använda sig av för att stötta patienten i hennes egenvård [13]. Den 
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första är att motivera patienten genom att skapa en positiv attityd. För det andre ska man hjälpa 

patienten att ändra sitt beteende på ett rimligt sätt. För det tredje ska man hjälpa patienten att hantera 

stressfaktorer som kommer i samband med diabetesdiagnosen. Känslor som rädsla, oro, depression 

är ofta associerade med en kronisk diagnos. Vi anser att sjuksköterskan måste vara mera lyhörd för 

patienten. Det kan vara svårt med tanke på att konsultationstiderna är kraftigt begränsade i vården, 

och alla patienter är inte lika bra på att uttrycka sig och prata om sin livssituation. Man kan 

konstatera att det är viktigt att förstå patientens livssituation så att man som vårdare ger rätt stöd på 

rätt sätt till kvinnan.   

 
4.3 Diskussion utifrån Orems teori 
 
Orems egenvårdsteori framhåller individens egen förmåga att tillgodose sitt egenvårdsbehov. Som 

vårdare ska man sträva efter att hjälpa patienten till att vara så självständig som möjligt. Huvud- 

punkterna i Orems teori är [12]: 

 Man ska vara så självständig i sin egenvård som möjligt. 

 Varje individ är unik. 

 Vårdande är en interaktion mellan två eller flera personer. 

 Egenvård är en viktig faktor för att bevara hälsa och att motverka sjukdom. 

 Individen behöver kunskap för att kunna utöva sin egenvård. 

 Egenvård och att bli vårdad utav någon är lärda beteenden som påverkas av den socio-

kulturella omgivning som man befinner sig i. 

 

Vårdarens roll blir att identifiera de faktorer som kan inverka på att en patient inte kan sköta sin 

egenvård.  Sjuksköterskan ska vara lyhörd för kvinnors känslor och erfarenheter. Då kan hon skapa 

sig en bild av vad kvinnan klarar av själv och hur det passar in i hennes livspussel. På så sätt hjälper 

man patienten att hitta den situation där hon klarar av egenvården efter bästa förmåga [30]. 

Diabetespatienter stöttar man så att egenvården kan utföras och komplikationer undvikas. Vårdarens 

uppgift är att ge stöd men vården och stödet ska vara individuellt anpassat. Egenvård är central i 

behandlig vid typ 2-diabetes. Orems egenvårdsteori är därför relevant som teoretisk referensram i en 

studie som behandlar kvinnors upplevelser av att leva med typ 2-diabetes. 
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4.3.1 Diskussion	utifrån	metodologiska	aspekten	urval	

I vår studie ingår 10 artiklar med kvalitativ ansats. Kvalitativa forskningsansatsen fokuserar på att 

tolka, skapa mening och förståelse av människans subjektiva upplevelse av omvärlden. En svaghet 

med den kvalitativa forskningsansatsen är att deltagarna i studien endast använts som verktyg för 

informationsinsamling vilket riskerar upplevas negativt av vissa deltagare [15]. 

 

Urvalsmetoden har stor inverkan på studiens utformning och bör redovisas noggrant. Studiens 

kvalitet påverkas även av hur forskaren kritisk granskar urvalsmetoden [15]. I vår studie ingick två 

artiklar som saknade tydligt definierad urvalsmetod [17, 19]. Återstående åtta artiklar innehöll tydligt 

beskriven urvalsmetod [18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27]. 

 

Ändamålsenligt urval innebär att forskare väljer ut de personer som är bäst avsedda att besvara 

studiens syfte [15,16]. Styrkan med ändamålsenligt urval är att forskare kan välja personer som har 

genomgått en speciell upplevelse och kan ge de mest ”informationsrika” beskrivningarna av det 

studerade fenomenet [15]. Ändamålsenligt urval ingick i sex artiklar [18, 21, 22, 23, 25, 27]. 

 

Bekvämlighetsurval innebär att forskare väljer ut lätt tillgängliga personer alternativt att personer 

själva önskar att delta i studien [15]. Nackdelen med denna urvalsmetod är att de rekryterade 

deltagarna kan vara atypiska för undersökningsgruppen. Bekvämlighetsurval framkom i två artiklar 

[20, 24]. Vi bedömer dock att båda artiklarna innefattar sådana urvalskriterier som säkerställer att rätt 

undersökningsgrupp rekryteras i förhållande till studiens syfte.  

 

4.4 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva hur kvinnor med typ 2-diabetes upplever sin sjukdom. Vi 

valde att utforma den som en deskriptiv litteraturstudie. En litteraturstudie var det enda alternativet 

för att besvara frågeställningen eftersom den utgår från ett patientperspektiv. Intervjustudier av 

patienter är en annan metod som hade passat men sådana är inte tillåtna på denna uppsatsnivå.    

 

Endast artiklar med kvalitativ ansats inkluderades. I en kvalitativ ansats är fokus på att beskriva, 

tolka och förklara förståelsen av individernas subjektiva upplevelser av omvärlden och bidra till 

djupare kunskap om deras upplevelser [15].  Vi anser att denna ansats är mest relevant för att besvara 

vår frågeställning.  
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Litteratursökningarna genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl. Innan sökningar konsulterades 

en bibliotekarie på Högskolan i Gävle för att effektivisera sökningsprocessen. Vid sökningarna 

användes ämnesord, så kallade MeSH termer i databasen PubMed samt motsvarande Headings i 

databasen Cinahl. Ämnesord bidrar till ett konsekvent sätt att få relevant information där databaserna 

har olika ämnesord för samma begrepp [15]. 

Ämnesorden som användes vid sökningar valdes i samråd med bibliotekarien. I databasen PubMed 

användes MeSH-termerna Diabetes Mellitus, Type 2, Female, Social Support, Women's Health, 

Family, Social Support som kombinerades med den booleska sökoperatören AND för att precisera 

sökningen. Vid sökningar i databasen Cinahl. används Headings Women och Diabetes Mellitus type 

2  som kombinerades med fritextsökning med sökordet Experience och booleska sökoperatören 

AND. På bibliotekariens inrådan begränsades sökningarna inte till free fulltext eftersom detta kunde 

leda till att de artiklar som HIG prenumererar på kunde exkluderas. Kompletterande sökningar med 

manuell fritext genomfördes i Cinahl för att få fler artiklar som motsvarade kriterierna för denna 

studie.  

 

Vi anser att vår studie har flera grundläggande kvaliteter: (a) samtliga artiklar lästes både individuellt 

och gemensamt av författarna vilket bidrog till en samlad kunskapsbas grundad på samtliga 

inkluderade artiklar; (b) en av författarna har mycket goda kunskaper i engelska och kunde ge stöd 

till den andra författaren vid analysarbete av översättningar och texttolkningar. Detta minimerade 

risken för feltolkningar; (c) samtliga artiklar sammanställdes i två tabeller som förenklade 

analysarbetet vid artikelgranskningen; (d) endast artiklar som publicerats under de senaste tio åren 

inkluderades för att begränsa resultatet till aktuell forskning; (e) samtliga inkluderade artiklar har 

någon form av etiskt godkännande, antingen av en kommitté eller innehåller noggrant beskrivna 

etiska överväganden.  

 

Ett par aspekter på utformningen av studien kan diskuteras. Studien baserades enbart på artiklar med 

kvalitativa ansatser.  Forsberg & Wengström (2013) påpekar svårigheten med kvalitativa studier vid 

analys och tolkning av resultaten [16]. Vi tolkade data som var redan bearbetade, analyserade och 

tolkade av forskare och detta kan öka risken för feltolkningar. En annan svaghet var att ingen 

geografisk begränsning gjordes vid sökningar vilket resulterade i attatt studier från Iran, Kanada, 

USA, Australia, Sverige och Sydkorea inkluderades i vår studie. Sjukvårdsystem, kultur och 

levnadsstandard hos befolkningen i olika länder kan skiljer sig väsentlig mellan länderna vilket kan 

påverka resultaten. 
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4.5 Kliniska implikationer samt förslag till fortsatt forskning 

Vår studie visar att många av de behandlingsprogram som finns rekommenderade för patienter med 

typ 2-diabetes inte fungerar optimalt, speciellt för kvinnor. Typ 2-diabetes är en folksjukdom och ett 

växande problem i hela västvärlden [1]. Den orsakar ett stort lidande för individen och en enorm 

kostnad för samhället. För att kunna skapa bra behandlingsprogram måste man bland annat förstå de 

olika upplevelserna som patienterna har. Det framgår av den forskning som vår studie baseras på. 

Förhoppningsvis kan denna översiktsstudie öka kunskapen hos vårdpersonal och leda till mer 

framgångsrik behandling av typ 2-diabetes för kvinnor. Studien har fokuserat på kvinnors 

erfarenheter och upplevelser men även andra unika grupper i samhället bör studeras, exempelvis 

invandrargrupper som har helt andra vanor och synsätt. Det finns ingen generell metod som fungerar 

för alla och det måste vi som vårdare och sjuksköterskor vara medvetna om. 

 
4.6 Slutsats 

Denna litteraturstudie visar att kvinnors upplevelse av att leva med typ 2-diabetes påverkas både av 

kvinnans egen uppfattning av sig själv och andras bemötande gentemot kvinnan. För vårdpersonal är 

det därför viktigt att förstå och vara insatt i kvinnans specifika livssituation. Utan denna förståelse är 

det svårt att stödja, vägleda och motivera kvinnan till effektiv egenvård. Egenvården är grundstenen i 

behandling av typ 2-diabetes. De förändringar av livsstil som kvinnan måste göra är ofta svåra att 

genomföra om inte omgivningen har kunskaper och förståelse för sjukdomen. I de fall kvinnan har 

familj krävs det att även familjen förändrar livsstilen. Ensamstående kan sakna stödet från familjen 

vilket kan leda till att egenvården misslyckas. Rådgivningen misslyckas generellt om fokus läggs på 

den kliniska diagnosen. För att skapa en holistisk omvårdnad måste vårdpersonalen förstå kvinnornas 

upplevelser och erfarenheter av sjukdomen. 
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Bilaga 1 

 
Författare 

Land 
Publ.år 

Titel Design Undersökningsgrupp 
Urvalsprocess 
Urvalsmetod 

Datainsamling 
metod 

Dataanalys 

Zanzam & 
Shadow & 

Ahmadi 
(2013) 

Iran 
 

 

Barriers to 
diabetes control 
from Syrian 
women’s 
perspectives 

Beskrivande 
design med 
kvalitativ 
ansats. 
 

12 studiedeltagare (endast kvinnor) 
Information om bortfall framgår ej. 
Rekryteras av sjuksköterskor på Diabetes Center i 
Lattakia, Syrien. Urvalskriterier: 
åldersgrupp 46-65 år, kvinnligt kön, diabetes typ-2 minst 
2 år, flyttande arabiska, villiga att bli intervjuade. 
 
Ändamålsenligt urval  

Enskilda, 
semistrukturerade 
intervjuer 

Innehållsanalys 

Mathew& 
Gucciardi& 
De Melo & 

Barata 
(2012) 
Kanada 

 

Self-management 
experiences 
among men 
and women with 
type 2 diabetes 
mellitus: a 
qualitative 
analysis 

Beskrivande 
design med 
kvalitativ 
ansats 
 

35 studiedeltagare 
(18 kvinnor/17 män) 
Information om bortfall framgår ej. 
Studiedeltagare valdes och rekryterades av assistent från 
journalhandlingar från Diabetes Utbildnings Center 
(DEC) i Toronto. Inkl. kriterier: besökte DEC för första 
gången under perioden oktober 2002 - december 2003, 
flyttande engelska, själv genomför egenvård. 
 
Ändamålsenligt urval 

Fokusgrupper och 
enskilda 
intervjuer 

Tematisk analys 

Beverly & 
Wray 
(2008) 
USA 

 

The role of 
collective 
efficacy in 
exercise 
adherence: 
a qualitative study 
of spousal support 
and Type 2 
diabetes 
management 

Beskrivande 
design med 
kvalitativ 
ansats 

30 deltagande par (30 män 730 kvinnor)  
23 par en av makar har diabetes typ-2, 
7 par både makar har diabetes typ-2. 
Bortfall=0 
 
Rekrytering sker genom annonser i lokala tidningar och 
diabetes stödgrupper.  Inkl. kriterier: gifta eller 
samamboende, åldersgräns 50 år, en av partner har 
diabetes typ-2 minst 1 år. 
 
Ändamålsenligt urval 

Fokusgrupper Latent 
innehållsanalys 
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Författare 
Land 

Publ.år 

Titel Design Undersökningsgrupp 
Urvalsprocess 
Urvalsmetod 

Datainsamling 
metod 

Dataanalys 

Edwards & 
Skelly & 
Cagle & 
Appel 

 
(2004) 
USA 

 
 

''They Care But 
Don't 
Understand'': 
Family Support of 
African American 
Women With 
Type 2 Diabetes 

Beskrivande 
design med 
kvalitativ 
ansats 

12 studiedeltagare (endast kvinnor) 
32 kvinnor kontaktades, 20 angav samtycke varav 8 fick 
familjerelaterat förhinder till deltagandet. 
Extern bortfall =20 
Studiedeltagarna valdes från öppenvårdsmottagning i 
sydöstra USA. Inkl. kriterier: etnicitet och kön 
(afroamerikanska kvinnor), åldersgräns 35-55 år, har 
diabetes typ-2 minst 1 år. 
 
Bekvämlighets urval 

Fokusgrupper Innehållsanalys 

Kokanovic & 
Manderson 

 
(2004) 

Australia 
 

Social support 
and self-
management of 
type 2 diabetes 
among immigrant 
Australian 
women 

Beskrivande 
design med 
kvalitativ 
ansats 

16 deltagare (endast kvinnor) 
Information om bortfall framgår ej. 
Inkl. kriterier: invandrare bakgrund, kvinnlig kön, över 18 
år, diabetes typ-2 minst 5 år samt bosatt i Melbourne. 
Studiedeltagare valdes från remissdatabas  
 
Information om urvalsmetod framgår ej 

 Enskilda 
djupintervjuer 

Innehållsanalys 

Ryaman & 
Ellison 

 
(2004) 
USA 

 

Home alone: the 
experience of 
women with type 
2 diabetes who 
are new to 
intensive control 

Beskrivande 
design med 
kvalitativ 
ansats 

14 studiedeltagare (endast kvinnor) 
Information om bortfall framkom ej. 
Studiedeltagarna valdes från patientregister på Diabetes 
och Forskningscenter (DTRC) i Mellanvästern USA.  
Inkl. kriterier: kvinnligt kön, diagnos diabetes typ-2 inom 
6 månader, deltagit i veckolångt diabetes 
utbildningsprogram på DTRC. 
 
Information om urvalsmetod framgår ej 

Enskilda, 
semistrukturerade 
intervjuer 

Innehållsanalys 

Penckofer& 
Ferra & 
Velsor-

Friedrich & 
Savoy 

The 
Psychological 
Impact of Living 
With Diabetes: 
Women's Day-to-

Beskrivande 
design med 
kvalitativ 
ansats 
 

41 studiedeltagare (endast kvinnor) 
Uppgifter av antal deltagare som kontaktades saknas, 
samtyckte 48 
Extern bortfall =7 
 

Fokusgrupper 
samt 
Informativt 
frågeformulär där 
kvinnorna angett 

Transkriberas med 
innehållsanalys 
och sedan 
analyseras med 
induktiv metod 
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Författare 
Land 

Publ.år 

Titel Design Undersökningsgrupp 
Urvalsprocess 
Urvalsmetod 

Datainsamling 
metod 

Dataanalys 

 
(2007) 
USA 

 

Day Experiences  
 

 Rekrytering genomfördes genom på två sätt: information 
om studien skickades till mer än 100 kvinnor som deltagit 
i annan studie som genomförs av Medicins Center på 
Midwestern universitets samt rekrytering genom genom 
flygblad på medicinska kliniker på samma Medicinsk 
center. 
Inkl. kriterier: kvinnlig kön, 40 år och äldre, diagnos 
diabetes typ-2 längre än 6 månader 
 
Bekvämlighets urval 

demografiska 
samt hälsa 
information fylls 
av deltagarna 
innan 
fokusgrupperna 

 
Data från 
frågeformulärs 
analyserades med 
hjälp av deskriptiv 
statistik 

Matthews & 
Peden & 
Rowles 

 
(2008) 
USA 

Patient–provider 
communication: 
Understanding 
diabetes 
management 
among adult 
females 
 

Beskrivande 
design med 
kvalitativ 
ansats 

5 studiedeltagare (endast kvinnor) 
Information om bortfall framgår ej. 
 
Rekryterades från 3 olika vårdcentraler av ” nyckel 
person” som identifierar potentiella deltagare på plats vid 
besöket. 
Inkl. kriterier: kvinnlig kön, diagnos diabetes typ-2, 
flyttande engelska, 50 år och äldre. 
 
Ändamålsenligt urval  

Fokusgrupper, 
halvstrukturerade 
individuella 
intervjuer 

Transkriberas med 
teman och kodades 

Kristina Ahlin  
& Annika 
Billhult 

 
(2010) 
Sverige 

Lifestyle changes 
–  a continuous, 
inner struggle for 
women with type 
2 diabetes: A 
qualitative study 

Beskrivande 
design med 
kvalitativ 

ansats 

10 studiedeltagare (endast kvinnor) 
Information om bortfall framgår ej 
 
Studiedeltagare valdes från diabetesdatabasen. 
Information om hur deltagare rekryterades saknas 
Inkl. kriterier: kvinnlig kön, åldersgrupp mellan 35-90 år, 
diabetes typ-2 diagnos längre än 10 år, varierade 
komplikationer men ingen stroke 
 
Ändamålsenligt urval 

Enskilda 
djupintervjuer 

Ljudinspelade 
intervjuer, 
transkriberades 
med 
innehållsanalys 
 
Analyseras med 
GIORGi 
fenomenologisk 
metod 
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Författare 
Land 

Publ.år 

Titel Design Undersökningsgrupp 
Urvalsprocess 
Urvalsmetod 

Datainsamling 
metod 

Dataanalys 

Hyunjeong 
Park & 

Jennifer A. 
Wenzel 

 
(2012) 

Sydkorea 
 
 
 
 
 

Experience of 
social role strain 
in Korean women 
with type 2 
diabetes 

Beskrivande 
design med 
kvalitative 
ansats 

20 studiedeltagare (endast kvinnor) 
Bortfall =0 (tydlig redovisat) 
 
Studiedeltagare valdes från tidigare studien om diabetes 
typ-2 och kontaktades samt rekryterades av forskare på 
telefon 
 
Inkl. kriterier: kvinnlig kön, bor i medelstor stad, har 
diabetes typ-2 minst 6 månader 
 
Ändamålsenligt urval 

Enskilda semi-
strukturerade 
intervjuer  

Innehållsanalys 
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Bilaga 2 

Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Resultat 

Zanzam & Shadow 
& Ahmadi 
(2013) 
Iran 

Barriers to diabetes 
control from Syrian 
women’s perspectives 

Undersöka hinder till diabetes 
kontroll av medelålders kvinnor 
med typ-2 diabetes 

Tre olika huvudteman som utgör hinder för framgångsrik diabetes 
kontroll hos syrianska kvinnor identifieras: relation med vårdgivare, 
otillräckligt utbildning, psykosociala problem. 
Viktig att identifiera och hantera de psykosociala problemen för att 
stödja patientens egenvård. 

Mathew& 
Gucciardi& De 
Melo& Barata 
(2012) 
Kanada 
 

Self-management 
experiences among 
men and women with 
type 2 diabetes 
mellitus: a qualitative 
analysis 

Att förstå skillnaden i diabetes 
egenvård, specifika behov, 
hinder och utmaningar bland 
män och kvinnor med diabetes 
typ-2.  

Fem olika teman identifieras: personens identitet, egenkontroll av 
blodsocker, kost kamp, användning av diabetes resurser och social 
stöd. 
Studierna belyste könsskillnad med behov och utmaningar med 
egenvård samt visade att kvinnorna lättare än män informera sin 
omgivning om diabetes, integrera egenvård i dagliga liv, begränsa 
förbjudna livsmedel och använda social interaktiva medier. 
 

Beverly & Wray 
(2008) 
USA 

The role of collective 
efficacy in exercise 
adherence: 
a qualitative study of 
spousal support and 
Type 2 diabetes 
management 

Att undersöka faktorer som ger 
effektivare stöd för vuxna som 
lever med diabetes typ-2. 

Tre huvudteman identifierades i studien ” Kollektiva stöd”, ”Kollektiva 
motivation” och ” Kollektiva ansvar”. Studien visade att makars stöd 
(äktenskapliga relationer) kan förbättra motionsföljsamhet. 

Edwards & Skelly 
& Cagle & Appel 
(2004) 
USA 

They Care But Don't 
Understand'': Family 
Support of African 
American Women 
With Type 2 Diabetes 

Att undersöka förhållandet 
mellan social stöd och egenvård 
följsamhet hos afroamerikanska 
kvinnor med diabetes typ-2. 

Kvinnorna rapporterade stöd från familjen vänner och/ eller 
vårdgivare. Två huvudteman identifierades i studien: kvinnornas 
utmaningar med egenvård och bristande förståelse för deras 
livssituation bland familjemedlemmar, vänner och kollegor. 
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Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Resultat 

Kokanovic & 
Manderson 
(2004) 
Australia 

Social support and 
self-management of 
type 2 diabetes among 
immigrant Australian 
women 

Att kartlägga betydelse av stöd 
och professionella rådgivning 
för australiensiska 
invandrarkvinnor med diabetes 
typ-2 samt beskriva vilka 
strategier kvinnorna använder 
för att hantera sin sjukdom 

Vissa kvinnor var kritiska över interaktioner med läkare men samtidigt 
erkännande att de medvetet försöker att undvika information om 
sjukdomens förlopp med följande ändringar i egenvårdsrutiner. Sociala 
interaktioner, kvinnornas kulturella bakgrund påverkar kvinnornas 
egenvårdsföljsamhet.  
 

Ryaman & Ellison 
(2004) 
USA 

Home alone: the 
experience of women 
with type 2 diabetes w 
hare new to intensive 
control 

Att beskriva de tidiga 
erfarenheterna av att lära sig att 
utöva egenvård hos kvinnor med 
diabetes typ-2. 

Kvinnorna uttryckte känslor vara ” mycket ensamma” med sin 
sjukdom trots at de känner sig utrustade med alla nödvändiga 
kunskaper och färdigheter att hantera egenvård från diabetes 
utbildningsprogram.   I resultaten framkom att kvinnorna kan delas i 
två olika grupper utifrån sitt engagemang i egenvård: -Engagera och 
Kämpa samt Engagera och Justera.   
 

Penckofer& Ferra 
&Velsor-Friedrich 
& Savoy 
(2007) 
USA 

The Psychological 
Impact of Living With 
Diabetes: Women's 
Day-to-Day 
Experiences  

Att förstå känslorna av 
depression, ångest och ilska som 
upplevs av kvinnorna med 
diabetes typ-2 och effekter av 
dessa känslor på kvinnornas 
livskvalitet 

Fem teman identifierades i studien: ”Kämpa för att förändra 
hälsosituation”, ”Möter utmaningar i relationer med sig själv och 
andra”, Bekymrar för framtiden”,” Har ansvar för sig själv och andra”, 
” Väljer att ta en paus”. 
Kvinnorna uttryckte känslor av depression, ångest och ilska på grund 
att få diabetes samt att hantera stor ansvars börda.  
 

Matthews & Peden 
& Rowles 
(2008) 
USA 

Patient–provider 
communication: 
Understanding 
diabetes management 
among adult females 

Att undersöka hur vuxna 
kvinnor hanterar sin diabetes. 

Tre huvudteman som påverkar kvinnornas egenvård identifierades i 
studien: ” Kommunikation med vårdgivare”, ”Kunskap om diabetes” 
samt ” Konsekvenserna av dålig glykemisk kontroll”. Majoriteten av 
kvinnorna ansåg att kommunikation med vårdgivare har den största 
inflyttande på deras egenvårdsföljsamhet. 
 

Ahlin & Billhult 
(2012) 
Sverige 

Lifestyle-changes -  
continuous, inner 
struggle for women 
with typ-2 diabetes : 

Att beskriva hur kvinnor kan 
hantera nödvändiga 
livsstilsförändringar på grund av 
kronisk sjukdom diabetes typ-2. 

Fem teman identifierades i studien;” Tvetydlig känsla av andras 
engagemang”, ” Att bli utsatt av krav och påtryckningar”, ”Upplever 
ett behov av”, ”Skäl att motivera inte förändras”,” Upplever kunskap 
om informationsteknik området”. 
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Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Resultat 

A  qualitative style 
Park & Wenzel 
(2012) 
Sydkorea 

Experience of social 
role strain in Korean 
women with type-2 
diabetes 

Att utöka förståelse av 
erfarenheten av sociala roller I 
samband med egenvård bland 
medelålders gifta koreanska 
kvinnor med diabetes typ-2 

I studien framkom mönster att kvinnor upplever att de ”offrar själv för 
andra”, vilken komplicerade deras personliga liv och förmåga att ha 
hand om sig själv fysisk. Kvinnorna i studien rapporterade känslor av 
skuld över  diabetes diagnos och utryckte ” att diabetes gör mig 
skyldig”. 
 

 
 
 


