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Sammanfattning 
Bakgrund Antalet vuxna i världen som lever med diabetes ökar. Majoriteten av dem har typ 2 

diabetes. Människor som drabbas av en kronisk sjukdom drabbas av en mängd förändringar 

och konsekvenser i sitt dagliga liv och varje människa har sin egen förståelse av sjukdomen. 

Tidigare studier visar att kvinnor hanterar sin diabetes på ett annorlunda sätt än män. 

Syfte Att beskriva kvinnors upplevelse av livsstilsförändring vid typ 2-diabetes. 

Metod En litteraturstudie med systematisk sökning genomfördes. Tre databaser användes, 

CINAHLl, MEDLINE och PsycINFO. Åtta kvalitativa artiklar valdes ut för bearbetning och 

analys. 

Resultat Att utföra kostförändringar upplevdes svårt och att öka den fysiska aktiviteten 

upplevdes nästan omöjligt. Många kvinnor upplevde att de saknade stöd från familj, vänner och 

vårdpersonal. De kände sig som offer och påverkades negativt psykiskt. 

Slutsats Kvinnorna upplevde det svårt att göra livsstilsförändringar. De hade svårt att sätta sin 

hälsa före andras behov och upplevde många hinder till förändring. Detta påverkade 

kvinnorna negativt mentalt och känslomässigt och de upplevde att de fick en sämre 

livskvalitet.   
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1.Bakgrund 

1.1. Diabetes 

Diabetes är en kronisk, progressiv sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer och för 

tidig död (World Health Organization, 2016). Det som utmärker kroniska sjukdomar är att de 

är långvariga och osäkra beträffande förlopp, prognos och behandling. Människor som 

drabbas av en kronisk sjukdom drabbas av en mängd förändringar och konsekvenser i sitt 

dagliga liv och varje människa har sin egen förståelse av sjukdomen hen drabbats av 

(Söderberg, 2014). Antalet vuxna människor i världen som lever med diabetes har ökat 

kraftigt, från 108 miljoner år 1980 till 422 miljoner år 2014 och majoriteten har typ 2 diabetes 

(WHO, 2016). Att människor som har diabetes är aktiva i egenvård och vårdbeslut har 

uppmärksammats som en av de viktigaste faktorerna för att uppnå effektiv vård och 

behandling. Under senare år har ett skifte i förhållningssätt i vården, från compliance 

(följsamhet) till empowerment (egenmakt), ansetts vara ett sätt för att nå större delaktighet 

hos patienten (Socialstyrelsen, 2017). 

 

1.2. Typ 2-diabetes 

Typ 2-diabetes är den sjukdom som ökar mest i världen just nu (Groop, Lyssenko & 

Renström, 2010). Insulinresistens är den viktigaste förändringen vid typ 2-diabetes. Det 

innebär att det krävs större mängder insulin i blodet än normalt för att inte blodsockret ska 

stiga. Samtidigt är insulinproduktionen rubbad och blir med tiden allt mer nedsatt.  

I många år sågs typ 2-diabetes bara bland vuxna men på senare år har det även börjat 

förekomma bland barn (WHO, 2016). Förutom det genetiska arvet har livsstils- och 

miljöfaktorer betydelse för utvecklingen av sjukdomen. (Östenson, 2010).  

Människan motionerar mindre, äter mer och ökar i vikt (Groop et al., 2010). 

De främsta riskfaktorerna är övervikt, fysisk inaktivitet, ohälsosam kost och ärftliga faktorer 

(Groop et al., 2010). Andra faktorer som ökar risken att drabbas är stigande ålder och 

tobaksbruk. Tobaksbruk minskar akut kroppens insulinkänslighet (Östenson, 2010). 

Symtomen kan vara törst, ökade urinmängder, viktnedgång och fatigue. Det är vanligt att det 

inte finns några symtom alls eller att symtomen är svaga. Därför är det inte ovanligt att 

människor har typ 2-diabetes i flera år innan det upptäcks. och kan då redan hunnit få 

komplikationer. De höga plasmaglukos värdena kan ha lett till skador på hjärta, blodkärl, 

njurar, ögon och nerver (WHO,2016).  

 

1.3. Behandling 

 Majoriteten av de som drabbas av typ 2-diabetes är överviktiga och uppvisar tecken på det 

metabola syndromet, vilket innebär bukfetma, lipidrubbningar och hypertoni (Östenson, 

2010). Det är faktorer som var för sig innebär en ökad risk för kardiovaskulära 

komplikationer. Målet för behandlingen är därför förutom att normalisera blodsockret även att 

normalisera blodtryck och plasmalipider. En livsstilsförändring tillsammans med 

läkemedelsbehandling hos de som drabbats blir därför nödvändig (Fritz & Krook, 2010).  

 

1.3.1 Kost 

Bra matvanor stabiliserar blodsockret ger förbättrad metabol kontroll, minskar risken för 

diabeteskomplikationer och senarelägger behovet av läkemedel (Socialstyrelsen, 2011). 

Rekommendationerna är att öka mängden långsamma kolhydrater, öka mängden fiber och 

reducera intaget av mättat fett (Jutterström, 2013). Flera olika koster har stöd för att vara bra 

vid diabetes (Socialstyrelsen, 2011). De är Traditionell diabeteskost, Måttlig 

lågkolhydratkost, Medelhavskost och Traditionell diabeteskost med lågt glykemiskt index. De 
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har flera gemensamma nämnare som är mycket frukt och grönt, fullkorn, bönor, ärtor, linser 

och fisk (Socialstyrelsen, 2011).  

 

1.3.2 Viktnedgång 

Viktnedgång är ofta en förutsättning för metabol kontroll. Viktnedgång minskar mängden fett 

i inre organ så som bukspottkörtel och lever. Detta gör att både produktionen och effekten av 

insulin ökar. Det totala energiintaget är viktigare än fördelningen av kolhydrater, fett och 

proteiner när viktminskning önskas. Så länge vi förbrukar mer energi än maten tillför sker en 

viktminskning. Därför är det viktigt att anpassa energiintaget till det individuella behovet 

(Socialstyrelsen, 2011). 

 

1.3.3 Fysisk aktivitet 

I dag är den välgörande effekten av fysisk aktivitet väldokumenterad och ska systematiskt 

införas i behandlingen av personer med diabetes. Fysisk aktivitet sänker blodsockret och ökar 

insulinkänsligheten (Sato, Nagasaki, Kubota, Uno & Nakai, 2007). Det stärker muskulaturen 

och har välgörande effekt på hjärt-kärlsystemet vilket leder till minskad risk för 

komplikationer (Polikandrioti & Dokoutsidou, 2009). Blodfetterna kan förbättras genom att 

triglyceridnivån sänks och nivån av HDL-kolesterol höjs. Det är även konstaterat att fysisk 

aktivitet sänker blodtrycket (Dammen Mosand & Stubberud, 2011). Dessutom är det bra för 

den mentala hälsan därför att det ökar energin i kroppen, ökar självkänslan och minskar risken 

för depression (Polikandrioti & Dokoutsidou, 2009). 

 

1.4. Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård anses vara god vård. Målet är att främja hälsa och att personen i behov 

av vård ska känna välbefinnande. Strävan är att förskjuta fokus från sjukdom till individens 

perspektiv och upplevelser av sin sjukdom och sina symtom (Bergbom, 2013). För 

sjuksköterskan innebär det att personen som är i behov av vård sätts i centrum framför 

sjukdomen. Kvaliteten på relationen mellan personen i behov av vård och vårdaren är central 

och måste bygga på ömsesidighet och förtroende (Bergbom, 2013). Personcentrerad vård 

innebär större möjligheter för personen i behov av vård att få inflytande över behandlingen 

och större ansvar för egenvården. Sjuksköterskan bör se personen i behov av vård som en 

person med egen förmåga till informerade val där autonomi och medbestämmande betonas 

och respekteras (Jutterström, 2013). Det innebär att sjuksköterskan måste respektera 

personens beslut även om det inte anses vara det bästa. Det kan vara att en person med 

sjukdomen typ 2-diabetes väljer att inte göra de livsstilsförändringar som föreslås. Det ställer 

krav på sjuksköterskan att hen är professionellt kompetent, visar omsorg och medkänsla samt 

arbetar efter högsta möjliga standard. Kontexten sjuksköterskan arbetar i spelar också en stor 

roll och det är absolut nödvändigt att det finns stöd från ledningen (McCane & MCCormack, 

2013). Forskning har visat att personcentrerad vård stärker personens förmåga att göra de 

förändringar som krävs vid typ 2-diabetes och ger personen ökad livskvalitet (Williams, 

Walker, Smalls, Hill & Egede, 2016). 

 

 

1.5. Problemformulering 
Förekomsten av diabetes ökar i hela världen. Typ 2 diabetes är den form av diabetes som ökar 

mest. Livsstilsförändringar, så som kostförändring, viktnedgång och fysisk aktivitet är en 

viktig del av behandlingen då de leder till att blodsockret stabiliseras och insulinkänsligheten 

ökar. Det finns tidigare studier som visar att kvinnor har svårare att hantera att leva med 

diabetes och har sämre följsamhet till behandlingen än män (Orr Chlebowy, Hood & LaJoie, 
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2013; Chesla Kwan, Chun & Stryker, 2014). För att på bästa sätt kunna stötta kvinnor att 

genomföra de förändringar som krävs för att normalisera blodsockret kan det vara av intresse 

att undersöka kvinnors upplevelse av livsstilsförändring. 

 

2. Syfte  

Att beskriva kvinnors upplevelse av livsstilsförändring vid typ 2-diabetes  

 

3.Metod 

3.1. Design 
 En litteraturstudie genomfördes med en systematisk sökning. Materialet granskades kritiskt 

och sammanställdes i studien (Kristensson, 2014).  

 

3.2. Sökstrategi 

Sökningen av vetenskaplig litteratur genomfördes i tre databaser med hjälp av ämnesord. För 

att få fram rätt söktermer valdes nyckelbegreppen i syftet ut som var: typ 2-diabetes, 

upplevelser, livsstilsförändringar och kvinnor. De översattes sedan till engelska.  

I CINAHL var de valda ämnesorden: Diabetes Mellitus, Type 2, Life experience, Life Style 

Changes, Life Change Event och women.  

I MEDLINE var ämnesorden: Diabetes Mellitus, type 2, Life Change Event och women.  

Ämnesorden i PsycINFO var: Type 2 Diabetes, Life Changes, Life experience och Human 

females.  

Ämnesorden kombinerades med booleska operatorerna OR och AND. Sökoperanden AND 

används för att kombinera två sökord med varandra och OR används för att söka på 

närliggande begrepp (Kristensson, 2014).  

Databaserna valdes utifrån studiens syfte för att få fram litteratur lämpligt för ämnet. 

Sökningen utfördes i databaserna CINAHL, MEDLINE och PsycINFO. De databaserna 

innehåller vetenskapliga artiklar inom områdena omvårdnad, medicin och psykologi 

(Kristensson, 2014).  

Begränsningar som valdes var artiklar skrivna på engelska, publicerad mellan åren 2006 - 

2017 och Peer-reviewed. Sökningen resulterade i sju artiklar, en i CINAHL, en i MEDLINE 

och fem stycken i PsycINFO se (Bilaga 1).  

Att sökningen gjordes från år 2006 beror på att lite material hittades. Först söktes från 2007. 

När det resulterade i endast sju valda artiklar gjordes ett försök att utöka sökningen med ett år. 

Det resulterade inte något mer material.  

En manuell sökning genomfördes i de sju valda artiklarnas referenslistor för att hitta 

ytterligare material till studien. Det resulterade i en ny artikel. Även här valdes 

begränsningarna Peer-reviewed, skrivna på engelska och publicerade mellan åren 2006 - 

2017.  

 

3.3. Urval  

Inklusionskriterier för studien var vuxna kvinnor, typ 2-diabetes och livsstilsförändringar. 

Exklusionskriterier var artiklar som handlade om vårdpersonalens upplevelser och litteratur 

Reviews. 

Urvalsprocessen genomfördes i tre steg där det första steget var att läsa titlarna på artiklarna 

som vi fick fram i sökningarna när vi kombinerat ämnesorden med de booleska operatorerna. 

Sammanlagt lästes 277 titlar. I CINAHL lästes 119 titlar, i MEDLINE lästes 52 titlar och i 

PsycINFO lästes 106 titlar. De artiklarna med titlar som kändes relevanta för studien gick vidare 
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till steg två där abstract lästes var för sig av författarna. Antalet abstract som lästes var 24 st. I 

CINAHL elva st., i MEDLINE tre st och i PsycINFO tio st. De abstract som inte motsvarade 

syftet sållades bort. Av de abstract som svarade mot syftet för studien lästes artiklarna i fulltext. 

I CINAHL lästes nio artiklar i fulltext, i MEDLINE tre st. och i PsycINFO sju st. Artiklarna 

lästes i fulltext var för sig av författarna för att sedan efter ett gemensamt beslut avgöra om de 

skulle ingå i studien eller inte. Det valdes ut sju artiklar att ingå i studien genom systematisk 

sökning, (Bilaga 1). Totalt valdes åtta artiklar, se artikelmatris (Bilaga 2) En artikel valdes 

genom så kallad snowballing som innebär att med hjälp av referenslistor hitta ny litteratur 

(Kristensson, 2014). De som valdes bort gjorde det för att det var svårt att urskilja upplevelser 

av livsstilsförändringar eller för att det var svårt att urskilja vad som var kvinnors upplevelse.  

 

 

3.4. Granskning 

För att uppfylla trovärdighets begreppet skall kvalitativa studier uppfylla de fyra 

dimensionerna; tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet (Kristensson, 2014).  

Det finns olika sätt att bedöma kvalitativa studier beroende på vilken kvalitativ metod som 

använts. I Kristensson (2014) finns ett övergripande bedömningsformulär för kvalitativa 

studier sammanfattat. Det tar upp frågor för bedömning av syftet, metoden, resultatet och 

diskussionen, sammanlagt 13 punkter. Det har använts för bedömning av artiklarna. Samtliga 

punkter i bedömningsformuläret gicks igenom och kontrollerades mot artiklarna. Artiklar 

granskades och bedömdes enskilt av författarna. Därefter jämfördes bedömningarna och 

beslut togs om artikeln skulle ingå i studien. Alla åtta artiklar bedömdes vara av tillräckligt 

god kvalitét för att kunna ingå i studien. 

 

3.5. Etiska överväganden 

Vid all forskning är en god etik en viktig aspekt. Intresset av att forska fram ny kunskap skall 

alltid vara till nytta och det skall alltid skydda de individer som deltar i undersökningar. Innan 

en studie påbörjas skall forskaren/forskarna alltid söka etiskt tillstånd vid lokal eller regional 

etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2015). Av de åtta artiklar som valdes ut till studien 

var samtliga etiskt godkända.  

Urvalet av artiklarna har präglats av ett etiskt förhållningssätt. Alla artiklar där resultaten har 

svarat mot syftet har redovisats oavsett författarnas personliga åsikter. Fokus har även lagts på 

att deltagarna i studien lämnat sitt samtycke till att delta.   

 

3.6.Bearbetning och analys 

För att sammanställa resultatet i artiklarna användes en integrerad analys vilket är ett sätt att 

sammanställa resultatet i en litteraturstudie (Kristensson, 2014)  

Författarna läste först artiklarna på egen hand för att förstå innehållet, sedan fortsatte 

analysarbetet gemensamt där författarna gick igenom de delar av resultaten i artiklarna som 

svarade mot syftet.  Utifrån sammanställningen identifierades likheter och skillnader i de 

olika artiklarnas resultat. Efter att likheter och skillnader funnits kunde de fyra olika 

kategorierna bildas som finns i resultatet.   
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4. Resultat 

 

Resultatet är grundat på åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar som är utförda i Sverige, 

Brasilien, Singapore, Storbritannien, Thailand, och USA. 

En litteraturstudie har genomförts där syftet var Att beskriva kvinnors upplevelser av 

livsstilsförändringar. 

               

Tabell 1. Resultatet redovisat i kategorier 
 
Artikel Negativa upplevelser 

av kostförändringar 
Upplevda 

hinder till 

fysisk aktivitet 

Betydelsen av 

socialt stöd och 

gemenskap 

Negativ 

psykologisk 

påverkan 

Ahlin & 

Billhult, 

2012 

X x x x 

Li et al, 2013  X x   

Lundberg & 

Tharkul, 

2011 

X  x x 

Malpass et 

al, 2009 

 x  x 

Matthews et 

al, 2009 

X x x x 

Miller & 

Marloen, 

2012 

 x x x 

Peres et al, 

2008 

X   x 

Silva et al, 

2012 

X x  x 

 

4.1. Negativa upplevelser av kostförändringar 
Kvinnorna i studien uttryckte att det var svårt att följa råden av läkare och sjuksköterskor för 

att kunna genomföra livsstilsförändringar och de upplevde ofta svårigheter med detta. De 

största hindren de upplevde var att ändra sina kostvanor. 

Frestelsen att äta mat som inte var anpassad att äta vid typ 2-diabetes upplevdes som en svår 

utmaning De upplevde det svårt att gå in i livsmedelsbutiker och se alla frestelser som de kunde 

handla och som förut varit deras favoriter (Li, Drury & Taylor, 2013; Silva, Hegadoren & 

Lasiuk,2012). 

Kvinnorna upplevde det svårt att laga mat till sin familj när den innehöll mycket som de inte 

kunde äta. Att laga mat till familjen var en stor del av kvinnornas liv och de upplevde en oro 

över att deras kostförändringar kunde påverka familjens näringsintag. Oviljan att låta 

kostförändringarna påverka övriga familjemedlemmar ledde till att många kvinnor åt mat som 

de visste ej var nyttig för dem (Li et al, 2013; Lundberg & Thrakul, 2011; Silva et al., 2012). 

Kvinnorna upplevde att måltiderna som de åt tillsammans med familjen var en kamp när 

partnern föredrog mat som inte var passande för typ 2-diabetes. Kvinnorna använde 
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familjemedlemmar som en ursäkt för att själva fortsätta med sina dåliga vanor. Om de var ute 

på restaurang hände det ofta att deras partner valde att inte äta någonting för att inte fresta dem. 

Kvinnorna valde då att äta något opassande bara för att deras sällskap skulle välja att äta något 

(Ahlin & Billhult, 2010). Kvinnorna upplevde en sorg som var med dem hela tiden och en ilska 

att de nu skulle bli i fråntagna att äta sötsaker (Pérés, Franco & Santos,2008; Silva et al, 2012)  

På helger och vid speciella tillfällen som födelsedagsfester där det antingen inte fanns någonting 

för dem att äta eller så hade värden köpt extra till dem som inte innehöll socker upplevdes som 

jobbigt då kvinnorna ville passa in och kunna äta det som de andra åt (Ahlin & Billhult, 2012).  

Kvinnorna upplevde att de fick en lägre livskvalité av att följa de kostrestriktioner som krävs 

vid typ 2-diabetes (Matthews, Peden & Rowles, 2009). 

 

4.2. Upplevda hinder till fysisk aktivitet 

Många gjorde inga ansträngningar alls att öka sin fysiska aktivitet (Matthews et al.,2008; Silva 

et al., 2012). Det kunde upplevas för mycket att både tänka på kost och motion (Malpass, 

Andrews & Turner, 2009). Även lättare motion som promenader kunde anses svårt. Flera 

kvinnor ansåg att hushållsarbete innehöll tillräckligt med fysisk aktivitet (Silva et al., 2012). De 

hittade många anledningar till att inte förändras. De angav kostnader, dåligt väder, och anhöriga 

som inte stöttade som ett hinder (Ahlin & Billhult, 2012). De upplevde att det var mycket annat 

som krävde deras tid (Li et al, 2013; Miller & Marloen, 2012). Fysiska begränsningar, smärta 

och trötthet hindrade dem från att bli mer aktiva (Li et al., 2013; Silva et al., 2012). Brist på 

motivation och en ovilja att förändra sina vanor var en annan vanlig orsak (Li et al., 2013; 

Miller & Marloen, 2012).   De som ökade sin fysiska aktivitet upplevde det som något positivt 

både för kontrollen av sin diabetes och för eget mående (Lundberg & Thrakul, 2011; Malpass 

et al., 2009).  

 

4.3. Betydelsen av socialt stöd och gemenskap 

Kvinnorna berättade om vikten av att få stöd av sin familj, vänner och kollegor att utföra sina 

livsstilsförändringar. Familjemedlemmar hjälpte kvinnorna att hantera sin diabetes. Det 

vanligaste stödet de fick från sina familjer var att de lagade hälsosam kost tillsammans, påminde 

dem om att ta medicin, att träna och gav dem sällskap när de skulle till läkaren (Lundberg & 

Thrakul, 2011) 

Socialt stöd för fysisk aktivitet var en viktig del för kvinnorna. De upplevde att det var viktigt 

att ha en person runt sig som var positiv och talade om att de skall gå och träna och uppmuntrade 

till det (Miller & Marloen, 2009). Många kvinnor upplevde brist på stöd för att bli mer fysiskt 

aktiva från både familj och vårdpersonal (Ahlin & Billhult, 2012; Matthews et al., 2009). 

Sjukvårdspersonalens information kunde uppfattas som uppläxning och hot och upplevdes inte 

till att uppmuntra till följsamhet utan upplevdes kunna ge motsatt effekt (Matthews et al., 2009). 

Upplevelser av att vårdpersonalen inte visade någon empati och inte uppmuntrade de 

förändringar som faktiskt gjordes förekom också (Miller & Marloen, 2012). 

 

4.4. Negativ psykologisk påverkan  

Flera kvinnor upplevde sig som offer under inre och yttre krav (Ahlin och Billhult, 2012; Pérés 

et al.,2008). Oro, ångest och stress upplevdes över hur de skulle behandla sin diabetes 

(Lundberg & Thrakul, 2011). Förnekelse och likgiltighet och frustration var vanligt 

förekommande. Upplevelsen av att kostråden ledde till sämre livskvalitet ledde i sin tur till 

frustration och likgiltighet (Matthews et al., 2009). Det kunde upplevas som för mycket att göra 

både koständringar och öka sin fysiska aktivitet och då blev resultatet frustration och likgiltighet 

(Malpass et al., 2009). Många kvinnor hade kunskap om vilka förändringar de behövde göra i 

sin livsstil och var medvetna om att det var upp till dem att genomföra förändringarna Ökad 

kunskap kunde leda till förnekelse och användas till undanflykter och ursäkter (Ahlin & 
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Billhult, 2012; Miller & Marolen, 2012). Utvecklingen av typ 2-diabetes kommer ofta 

smygande och fördelarna med att följa jobbiga kostråd och att utöva fysisk aktivitet ses inte 

direkt. Förnekelse var därför vanligt och därför gjorde många kvinnor små eller inga 

ansträngningar till förändring (Matthews et al., 2009; Pérés, et al.,2008; Silva et al, 2012).  

 

4.5. Resultatsammanfattning  

Att genomföra livsstilsförändringar vid diabetes typ 2 upplevdes som en svår uppgift. Resultatet 

visade att det upplevdes av kvinnorna som att de fick en lägre livskvalité. Matlagning till 

familjerna var en stor del av kvinnornas liv och de upplevde en oro att deras kostråd påverkade 

familjens näringsintag. De upplevde en kamp att stå emot frestelser att äta sådant de inte borde.  

Kvinnorna hittade anledningar till att inte genomföra förändringar. Fysiska begränsningar, 

trötthet och smärta var något som hindrade kvinnorna från att utföra fysiska aktiviteter. De som 

ökade sin fysiska aktivitet upplevde de som positivt för kontrollen av sin diabetes och för sitt 

eget mående.   

Att få socialt stöd av sin familj, vänner och kollegor ansågs som en viktig del för kvinnorna. 

Flera kvinnor saknade stöd av familj och vårdpersonal att bli mer fysiskt aktiva. Vid måltider 

tillsammans med familjerna upplevde kvinnorna en kamp när partnern föredrog mat som inte 

var passande att äta vid diabetes typ 2. Det påverkade dem psykologiskt. Kvinnorna använde 

också familjemedlemmar som en ursäkt för dem själva att fortsätta med sina dåliga vanor.  

Kvinnorna upplevde sig själva som offer under inre och yttre krav. Oro, ångest och stress 

upplevdes över hur de skulle behandla sin diabetes.  

5. Diskussion  

5.1 Metoddiskussion 

En litteraturstudie genomfördes för att sammanställa forskning inom det valda området. 

Litteraturstudie är kanske den vanligaste uppsatsformen inom det hälso-och vårdvetenskapliga 

området. En av anledningarna till det är att litteraturstudien är ett bra arbetssätt för att 

sammanställa relevant kunskap som sedan kan omsättas i praktiken. En kvalitativ design valdes 

därför att det är lämpligt när människors upplevelser ska undersökas (Kristensson, 2014). 

Sökningen bestod av två delar, en första del som genomfördes systematiskt med sökord i 

bibliografiska databaser som anses vara det bästa och vanligaste sättet att söka efter litteratur 

(Kristensson, 2014). Sökorden som användes var Diabetes typ 2, livsstilsförändringar, 

upplevelser och kvinnor. Inga artiklar hittades när samtliga sökord användes, vilket kan ses som 

en brist. Sökorden fick kombineras på många olika sätt för att hitta tillräckligt med material till 

studien.  

Sökningarna genomfördes i databaserna MEDLINE, CINAHL och PsycINFO Enbart artiklar 

som var granskade peer-reviewed valdes i de databaser där det var möjligt. De flesta av 

artiklarna hittades i PsycINFO.  

Svårigheter att få fram tillräckligt med litteratur som enbart handlade om kvinnors upplevelser 

ledde till valet att inkludera artiklar som innehöll information om både män och kvinnors 

upplevelser av livsstilsförändringar där det tydligt gick att urskilja vad som var kvinnornas 

upplevelser. De flesta som handlade om kvinnor handlade om graviditetsdiabetes. 

Andra delen av sökningen bestod av en manuell sökning i de redan framsökta artiklarnas 

referenslista för att sökningen i databaserna inte gav tillräckligt med material. Den delen av 

sökningen kan ha genererat i fler irrelevanta artiklar då en fritextsökning minskar sökningens 

specificitet (Kristensson, 2014).  

 

 Att tidsintervallet på sökningen är 2006 - 2017 beror på att så få relevanta artiklar hittades vid 

sökningen. Ett försök att utöka med ett år gjordes, men resulterade inte i några fler artiklar.  
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I urvalsprocessen lästes abstracten var för sig för att sedan jämföras sinsemellan. Om det är fler 

än en författare skall gallringen först ske var för sig för att sedan jämföras och beslutas om vilka 

som skall inkluderas eller exkluderas i studien (Kristensson, 2014). 

Alla artiklar hade tydliga syften och deras resultat svarade bra mot studiens syfte.  

Endast en studie har syftet att beskriva upplevelser av livsstilsförändring. De andra beskriver 

upplevelser av diabetes, där livsstilsförändring ingår som en del i behandlingen. En artikel 

handlar endast om upplevelser av fysisk aktivitet. Den togs med för att den ansågs ha mycket 

att tillföra studien. Artikeln av Peres et al., (2008) diskuterades också om den skulle inkluderas 

till studien eller inte då syftet var “Att lära sig om känslor och emotionella reaktioner efter att 

kvinnorna diagnostiserats med diabetes typ 2. Efter granskning av resultatet beslutades det att 

den skulle inkluderas då den svarade mot studiens syfte. 

 Något som återkom i flera av studierna var att det inte framgick om det funnits några bortfall 

eller exklusionskriterier. De valdes ändå till studien då de bidrog med intressant och relevant 

information och det gick tydligt att se vilka inklusionskriterier som de använt sig av. Det kan 

vara så att det inte funnits något bortfall och att det är därför som det inte står med. Bortfall 

påverkar inte en kvalitativ studies kvalitet lika mycket som en kvantitativ studies kvalitet. 

 

Dataanalysen genomfördes individuellt. Sedan sammanfördes resultaten och kategorier valdes 

gemensamt. Det var svårt att hitta kategorier då det var svårt att urskilja då mycket gick ihop 

med varandra. Samma resultat kan finnas under flera kategorier.  

 

Att flera av studierna i resultatet är utförda i Asien och Sydamerika kan ha påverkat 

överförbarheten av resultatet då kvinnor antas ha en annan situation där än i Sverige. Skillnader 

i sjukvårdssystemet i de olika länderna förekommer vilket kan påverka tillämpbarheten av 

studiens resultat i Sverige (Henriksson, 2017). 

 

Båda författarna till studien har arbetat inom vården tidigare och risk finns att de har en viss 

förförståelse. Medvetenhet om detta togs i beaktande vid dataanalysen.  

 

5.2. Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens huvudfynd var att kvinnorna upplevde det svårt att genomföra de 

livsstilsförändringar som krävs vid typ 2-diabetes. 

Kosten upplevdes vara det svåraste att förändra. Det upplevdes ge en sämre livskvalitet att 

behöva göra kostförändringar. Upplevelsen av att nödvändiga livsstilsförändringar ger en sämre 

livskvalitet finns även i tidigare studier (Penckofer, Eastwing Ferrans, Velsor-Friederich & 

Savoy, 2007; Unden, Elofsson, Andreasson, Hillered & Bismar, 2008). Viljan att passa in och 

att andra inte skulle behöva ändra sina matvanor spelade en stor roll för valet att inte äta enligt 

de råd de fått. De ville inte laga olika rätter och valde då att laga det övriga familjemedlemmar 

önskade (Silva et al., 2012).   

Då många upplevde att göra en kostförändring svårt var det vanligt att ökad fysisk aktivitet 

ansågs som ett ouppnåeligt mål. Upplevelsen av att vårdpersonalen inte visade någon empati 

och uppmuntrade de små förändringar som gjorts ledde till att kvinnorna tappade motivationen 

helt (Matthews et al., 2009; Miller & Marloen, 2012). 

Upplevelsen av att vårdpersonalen är oförstående har framkommit i andra studier (Unden et al., 

2008). International Council of Nurses etiska kod för sjuksköterskor, (2012) säger att 

sjuksköterskan ska visa respekt, lyhördhet och medkänsla. Resultatet visar att en del kvinnor 

upplevde att så inte var fallet. Sjuksköterskan måste alltid tänka på att ha ett etiskt 

förhållningssätt. I personcentrerad vård är relationen mellan personen i behov av vård och 

vårdaren central och ska bygga på ömsesidighet och förtroende (Bergbom, 2013). Resultatet 

tyder på att inte alla kvinnor fick personcentrerad vård.  
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Kvinnor som ökade sin fysiska aktivitet gjorde det gärna tillsammans med andra. Andra 

uttrycker en önskan att ha någon som peppar dem och någon som de kan motionera tillsammans 

med (Lundberg & Thrakul, 2011; Miller & Marloen, 2012). Författarna till den här studien 

tänker att organiserade aktiviteter för kvinnor som behöver öka sin fysiska aktivitet kan hjälpa 

till att motivera kvinnor att bli mer aktiva. Resultatet visar att kvinnor har svårt att prioritera sin 

egen hälsa och sätter andras behov framför sina egna. Det kan vara en effekt av de könsroller 

som finns. Kvinnan är den vårdande som tar hand om familjen. Att kvinnor sätter andras behov 

framför sina egna kan bero på att de känner att rollen och identiteten som den som tar hand om 

familjen är hotad (Li, Drury & Taylor, 2014). Rollen att ansvara för hem och familj är stor för 

många kvinnor i resultatet.  

Många kvinnor upplevde ett saknat stöd från familj och vårdpersonal. Att kvinnor är missnöjda 

med hjälpen och bemötandet från sjukvården och önskar mer tid för samtal stöds av andra 

studier (Li et al., 2014; Unden et al., 2008). De kvinnor som fick stöd från familj, vänner och 

sjukvårdspersonal upplevde det lättare att genomföra livsstilsförändringar än de som inte fick 

något stöd.  

Kvinnorna påverkades psykiskt och känslomässigt av att behöva göra förändringar i sin livsstil. 

Resultatet stärks av tidigare studier som visar att kvinnor oftare mår sämre psykiskt och oroar 

sig mer över sin diabetes och de förändringar de behöver göra än vad män gör (Penckofer et 

al., 2007; Unden et al. 2008).  

Ett personcentrerat förhållningssätt kan hjälpa till att förstå kvinnans upplevelse av situationen 

(Jutterström, 2013). Att arbeta personcentrerat har visat sig ha bra effekt på individens förmåga 

att sköta sin diabetes genom kostförändring och ökad fysisk aktivitet (Jutterström, Hörnsten, 

Sandström, Stenlund & Isaksson, 2016). Därför borde sjuksköterskan arbeta personcentrerat i 

mötet med människor som lider av typ-2diabetes. Typ 2-diabetes är en sjukdom som kan leda 

till många svåra komplikationer som stroke och hjärtinfarkt (WHO, 2016). Om människor som 

drabbas av typ 2-diabetes får bästa möjliga hjälp att kunna göra de livsstilsförändringar som 

krävs för att stabilisera blodsockret skulle det kunna bespara människor sjukdom och lidande 

då risken för komplikationer skulle minska. 

  

 

Slutsats  
Kvinnorna upplevde det svårt att göra livsstilsförändringar. De hade svårt att sätta sin hälsa 

före andras behov och upplevde många hinder till förändring. Detta påverkade kvinnorna 

negativt mentalt och känslomässigt och de upplevde att de fick en sämre livskvalitet.  För att 

på bästa sätt ge kvinnorna den hjälp som krävs för att lyckas med sina livsstilsförändringar 

bör sjuksköterskan arbeta personcentrerat och se till varje enskild kvinnas behov och 

livssituation.  

 

Klinisk nytta och vidare forskning 

Det framgår tydligt i litteraturstudiens resultat att kvinnorna upplever det svårt att utföra de 

livsstilsförändringar som krävs vid typ 2-diabetes. För att på bästa sätt ge kvinnorna den hjälp 

som krävs för att lyckas med sina livsstilsförändringar bör sjuksköterskan arbeta 

personcentrerat och se till varje enskild kvinnas behov och livssituation.  

De prioriterar sin familj före sig själva och upplever att de inte har tid att utföra de förändringar 

som kan vara bra att utföra vid sjukdomen.  

Det sätter stora krav på sjuksköterskan att arbeta personcentrerat. Sjuksköterskan behöver se 

hela kvinnan och hur hennes livssituation ser ut. Det är viktigt att sjuksköterskan ger 

information och bistår med resurser för att ge stöd att klara av att utföra livsstilsförändringar. 
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Det är av stor betydelse att arbeta med en öppen kommunikation och skapa en trygg vårdrelation 

för att sjuksköterskan skall kunna förstå varje kvinnas individuella upplevelser och behov. 

Behovet av stöd var stort. Att involvera och utbilda familjemedlemmar kan underlätta för 

kvinnor att följa de råd som ges och öka anhörigas förståelse för vikten av livsstilsförändring. 

Stödgrupper för kvinnor med diabetes där de får träffa andra i samma situation och kan utbyta 

erfarenheter skulle kunna vara till hjälp.   

Det var svårt att få fram forskning som beskrev kvinnors upplevelser av livsstilsförändringar 

trots att det framgår att det finns en viss skillnad på hur män och kvinnor upplever 

förändringarna. Det behövs mer forskning om hur kvinnor upplever livsstilsförändring för att i 

framtiden kunna hjälpa och stötta kvinnor som har diabetes. Forskning som utreder vad som 

påverkar att män och kvinnor upplever livsstilsförändring olika borde vara av intresse. Att 

undersöka om män och kvinnor får samma bemötande och vård kunde också vara intressant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Referenser 

 

*Artikel som ingår i resultatet 
 

*Ahlin, K. & Billhult, A. (2012). Lifestyle changes- a continuous inner struggle for women 

with type 2 diabetes: A qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 30, 

41-47. doi: 10.3109/02813432.2012.654193 

 

Bergbom, I. (2013). Vårdande kompetens, personcentrerad vård och organisationer. I J. 

Leksell & M Lepp (Red.), Sjuksköterskans kärnkompetenser (s. 111-134). Stockholm: Liber. 

 

Chesla, C. A., Kwan, C. M. L., Chun, K. M., & Stryker, L. (2014). Gender Differences in 

Factors Related to Diabetes Management in Chinese American Immigrants. Western Journal 

of Nursing Research 36(9), 1074-1090. Doi: 10.1177/0193945914522718  

 

Dammen Mosand, R. & Stubberud, D-G. (2011). Omvårdnad vid diabetes mellitus. I H. 

Almås, D-G. Stubberud & R. Grönseth (Red.), Klinisk omvårdnad 1 (s. 499-528). Stockholm: 

Liber. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. (4. rev. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

Fritz, T. & Krook, A. (2010), Motion. I C-D. Agardh & C. Berne (Red.), Diabetes (s. 149-

161). Stockholm: Liber. 

 

Groop, L., Lyssenko, V. & Renström, E. (2010), Orsaker till typ 2 diabetes. I C-D. Agardh & 

C. Berne (Red.), Diabetes (s. 102-108). Stockholm: Liber 

 

Henriksson, M. (2017). Diskussion. I M Henriksson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 

från ide till examination inom omvårdnad (s. 411-420). Lund: Studentlitteratur AB 

 

International Council of Nurses (2017). Code of Ethics for Nurses. Hämtad 2018-01-12 från 

http://www.icn.ch/who-we-are/code-of-ethics-for-nurses/ 

 

Jutterström, L. (2013). Illness integration, self-management and patient-centred support in 

type 2 diabetes (Akademisk avhandling). Umeå: Umeå universitet. 

 

Jutterström, L., Hörnsten, Å., Sandström, H., Stenlund, H. & Isaksson, U. (2016). Nurse-led 

patient-centered self-management support improves HbA1c in patients with type 2 diabetes- 

A randomized study. Patient Education and Counseling, 99, 1821-1829. doi: 

org/10.1016/j.pec.2016.06.016  

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik: för studenter 

inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur 

 

*Li, J., Drury, V. & Taylor, B. (2013). “Diabetes is nothing”: The experience of older 

Singaporean women living and coping with type 2 diabetes. Contemporary Nurse,45:2, 188-

196. doi:10.5172/conu.2013.45.2.188 

 



14 
 

Li, J., Drury, V. & Taylor, B. (2014). A systematic review of the experience of older women 

living and coping with type 2 diabetes. INTERNATIONAL JOURNAL of NURSING 

PRACTICE, 20, 126-134. doi: 10.1111/ijn.12135 

 

*Lundberg, P.C. & Thrakul, S. (2011). Diabetes type 2 self-management among Thai Muslim 

women. Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness An International Journal, 52-

60. doi:10.1111/j.17529824.2011.01079.x 

 

*Malpass, A., Andrews, R. & Turner, K. (2009). Patients with Type 2 Diabetes experiences of 

making multiple lifestyle changes: A qualitative study. Patient Education and Counseling, 74, 

258-263. doi:10.1016/j.pec.2008.08.018 

 

*Matthews, S.M., Peden, A.R. & Rowles, G.D. (2009). Patient-provider communication: 

Understanding diabetes management among adult females. Patient Education and 

Counseling, 76, 31-37. doi:10.1016/j.pec.2008.11.022 

 

McCane, T. & MCCormack, B. (2013). Personcentrerad omvårdnad. I J. Leksell & M Lepp 

(Red.), Sjuksköterskans kärnkompetenser (s. 111-134). Stockholm: Liber. 

 

*Miller, S.T. & Marloen, K. (2012). Physical Activity-Related Experiences, Counseling 

Expectations, Personal Responsibility, and Altruism among Urban African American Women 

with Type 2 Diabetes. The Diabetes EDUCATOR, 38(:2), 229-235. 

doi:10.1177/0145721712437558 

 

Orr Chlebowy, D., Hood, S. & LaJoie, A. S. (2013). Gender Differences in Diabetes Self-

Management among African American Adults. Western Journal of Nursing Research, 35(6), 

703-721. doi: 10.1177/0193945912473370 

 

Penckofer, S., Estwing Ferrans, C., Velsor-Friedrich, B. & Savoy, S. (2007). The 

Psychological Impact of Living With Diabetes: Womens Day- to-Day Experience. The 

Diabetes EDUCATOR,33(4), 680-690. doi: 10.1177/0145721707304079 

 

*Peres, D.S., Franco, L.J. & Santos, M.A. (2008). FEELINGS OF WOMEN AFTER THE 

DIAGNOSIS OF TYPE 2 DIABETES. Revista Latino-Americana de Enfermagem,16(1), 

101-108. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-116920080001 

 

Polikandrioti, M. & Dokoutsidou, H. (2009). The role of exercise and nutrition in type-2 

diabetes management. Health Science Journal, 3(4), 216-221. Hämtad 2017-11-22 från 

http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=22&sid=0a260278-

0d15-48dd-aece-6cdc91a62b6c%40pdc-v-sessmgr01 

 

Quittenbaum, S. (2013). Diabetes. I N. Grefberg (red.), Medicinboken: Orsak, Symtom, 

Diagnostik, Behandling (s. 375-421). Stockholm: Liber 

 

Sato, Y., Nagasaki, M., Kubota, M., Uno, T. Nakai, N. (2007). Clinical aspects of physical 

exercise for diabetes/metabolic syndrome. Diabetes research and clinical practice. 77, 87-91. 

doi: 10.1016/j.diabres.2007.01.039  

 



15 
 

*Silva, D.M.G.V., Hegadoren, K. & Lasiuk, G. (2012). The perspectives of brazilian women 

homemakers concerning living with type 2 diabetes mellitus. Revista Latino-Americana de 

Enfermagem, 20(3), 469-477. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692012000300007 

 

Socialstyrelsen, (2011). Kost vid diabetes - en vägledning till hälso och sjukvården. Hämtad 

2017-11-22 från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18471/2011-

11-7.pdf 

 

Socialstyrelsen, (2017). Nationella riktlinjer för diabetes. Hämtad 2017-11-14 från 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordiabetesvard/sokiriktlinjerna/diabetesochb

ristandedelaktighe 

 

Söderberg, S. (2014). Att leva med sjukdom. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Unden, A-L., Elofsson, S., Andreasson, A., Hillered, E., Eriksson, I. & Bismar, K. (2008). 

Gender differences in Self-Rated Health, Quality of life, Quality of Care and metebolic 

Control in Patients with diabetes. Gender Medicine, 5,2, 162-180.doi: 

10.1016/j.genm.2008.05.003 

 

Williams, J. S., Walker, R. J., Smalls, B. L., Hill, R. & Egede, L. E. (2016). Patient-Centered 

Care, Glycemic Control, Diabetes Self-Care, and Quality of Life in Adults with Type 2 

Diabetes. DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS, 18 (10), doi:1089/dia.2016.0079 

 

World Health Organization, (2016). GLOBAL REPORT ON DIABETES 

Hämtad 17-11-11 från 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204871/1/9789241565257_eng.pdf?ua=1&ua=1 

 

Östenson, C-G. (2010). Epidemiologi vid typ 2-diabetes och metabola syndromet. I C-D 

Agardh & C. Berne (Red.), Diabetes (s. 94-101). Stockholm: Liber 

 



 
 

Bilaga 1

 

Databas 
Sökord  Resultat Urval 

1 

Lästa 

titlar 

Urval 2 

Lästa 

abstract 

Urval 3 

Valda 

artiklar 

Cinahl 

2017-11-15 

Kl 13:30 

1 (MH”Diabetes 

Mellitus, Type 2”) 

31,763    

 2 (MH”Life Style 

Changes”) 

4,738    

 3 (MH”Life Change 

Events”) 

3,938    

 4 (MH” Life 

Experience”) 

10,156    

 5 (MH”Women”) 6,753    

 6 (2 och 3) med OR 8,664    

 1 AND 4 AND 5 

AND 6  

0    

 1 AND 5 AND 6 3 3 0 0 

 1 AND 4 AND 5  4 4 0 0 

2017-11-16 

Kl 10:30 

1 AND6 738    

 1 AND2 721    

KL 12:00 1 AND 3 18 18 2 0 

 1 AND 4 40 40 5 *(1) 1 

 1 AND 5 54 54 6 *(1) *(1) 

Limits: 

English 

Peer-

Reviewed 

2006- 

2017-10-31 

  119 11 1 



 
 

 
Databas Sökord Resultat 

av  

sökningen 

Urval 1 

Lästa 

titlar 

Urval2 

Lästa 

abstract 

Urval3 

Valda 

artiklar 

Medline 

2017-11-15 

Kl 14:00 

 

1.(MH”Diabetes 

Mellitus, type 2”) 

 

64,614    

 2.(MH”Life Change 

event”) 

8,705    

 3.(MH”women”) 3,118    

 1.AND 2. AND 3. 0    

 1AND2 34 34 2 1 

Medline 

2017-11-16 

Kl. 12:15 

1 AND3 18 18 1 0 

Limits 

English 

2006-2017-

10-31 

  52 3 1 

 
 

  



 
 

Databas Sökord Resultat Urval 1 

Lästa 

titlar  

Urval 2 

Lästa 

abstract 

Urval 3 

Valda 

artiklar 

PsykInfo 

2017-11-15 

Kl. 14:30 

1 DE”Type 2 

Diabetes” 

2,137    

 2 DE”Life 

Changes” 

3,767    

 3 DE”Life 

Experience” 

24,001    

 4 DE”Human 

Females” 

31,496    

 5 (2 och 3) med 

OR 

11,262    

 1 AND 4 AND 

5 

2 2 1 1 

 1 AND 5 10 10 3 2 

2017-11-16 

Kl. 11:00 

1 AND 2 2 2 0 0 

 1 AND 3 9 9 2*(2) 2*(2) 

 1 AND 4 83 83 6 2 

Limits 

Peer-

Reviewed 

English 

2006-2017-

10-31 

 

  106 10 5 

*Dubblett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 Bilaga 2          1 (8) 
Författare, årtal, titel, 

tidskrift, sidnummer, land 

Syfte Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

Ahlin,K. & Billhult, A. (2012). 

 

Lifestyle changes- a 

continuous, inner struggle for 

women with type2 diabetes: A 

qalitative study. 

 

Scandinavian Journal of 

Primary Health Care, (30) 

 

 Sverige 

 

  

Att beskriva hur kvinnor 

hanterar nödvändiga 

livsstilsförändringar på grund 

av en kronisk sjukdom som 

använder diabetes som en 

modell.  

Design: Intervjustudie 

Inklusionskriterier: Kvinnor  

Diabetes typ 2  

Att de blivit rekommenderade 

livsstilsförändringar 

Exklusionskriterier:  

Framgår inga  

Datainsamling:  Intervjustudie 

med medicinsk antropologi som 

referensram, vilket betyder ett 

multidimensionellt perspektiv. 

Intrvjuerna varade mellan 40-

60min  

Urvalsförfarande:  

Strategiskt urval användes för 

att välja tio kvinnor ur en 

diabetesdatabas. Variation i 

ålder, tid från diagnos och 

sjukdomens allvar. 

Urval:  
10 st. kvinnor 37–87 år  

Förekomsten av komplikationer 

var allt från inga till en historia 

av hjärtinfarkt, angina pectoris, 

stroke, perifer neuropati och 

hypoglykemiattacker.  

Analysmetod:  

Giorgi´s fenomenologiska 

forskningsmetod innehållande 5 

steg.  

 

 

  

Styrkor: För att styrka 

trovärdigheten av analysen 

kodade en annan medlem av 

teamet också texten för att 

bekräfta att koderna verkade 

logiska och konsekventa med 

innehållet 

*Det finns variation i ålder på 

kvinnorna och hur länge som de 

har haft diabetes.  

 *Innehåller många citat från 

intervjuerna. 

 

Svagheter:  

*Otydliga inklusionskriterier 

*Framgår inte om det funnits 

något bortfall eller om de 

använt sig av några 

exklusionskriterier. 

* Kvinnorna upplever 

livsstilsförändringar vid 

diabetes typ 2 som en inre 

kamp.  

*Många kvinnor upplever att 

livet känns meningslöst när de 

inte kan leva som förut.  

*Många kvinnor uttrycker att 

de vet hur de borde leva men att 

de inte gör det.  

*Kvinnorna upplever att de är 

offer för sjukdomen och de inte 

blir behandlade rättvist av livet.  

*De som hade en partner 

upplevde att måltiderna 

tillsammans var jobbiga om 

partnern föredrog mat som inte 

var lämplig vid diabetes typ 2. 

* De upplevde att det var en 

svår kombination att vara 

mamma, fru och samtidigt 

kunna ta hand om sin egen 

hälsa. 
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Författare,årtal, 

titel,tidskrift,sid 

nummer,land 

 

Syfte 

 

Metod och ev. design 

 

Värdering 

 

Resultat 

Li, Jiemin, Drury, 

V, Taylor, B 

(2013) 

 

”Diabetes is 

nothing”: The 

experience of 

older Singaporean 

women living and 

coping with type 

2 diabetes 

 

Contemporary 

Nurse, 45(:2) 

 

Singapore  

 

Att genom 

kvalitativ metod 

beskriva 

upplevelsen av och 

sätt att hantera 

diabetes typ två 

bland äldre 

kinesiska kvinnor i 

Singapore. 

Design: Framgår ej 

Inklusonskriterier:  
Kvinnor.  

Ålder 60–69 år 

Diabetes typ2 

Att de talade engelska eller mandarin 

Går på behandling för sin diabetes och behandlas 

med livsstilshantering, kostrestriktioner och/eller 

orala läkemedel och/eller insulin. 

Exklusionskriterier:  

Framgår inga  

Urvalsförfarande: Strategiskt urval med focus på 

personer som hanterar diabetes.  

Patienterna rekryterades av en sjuksköterska vid 

kliniken de var inskrivna på. Sjuksköterskan 

informerade dem om forskningen. Om de var 

intresserade så ordnade hon så att den potentiella 

deltagaren fick träffa forskaren och bli inbjuden att 

delta i studien. 

Urval:  

10 st. kvinnor i åldern mellan 60–69 år.  

Datainsamlingsmetod:  

Semistrukturerad intervju. Intervjuguide användes. 

Intervjuerna hölls på antingen engelska eller 

mandarin. 

Särskild uppmärksamhet togs till kroppsspråk och 

tonläge såväl som faktiska ord. 

Analysmetod:  

En manuell tematisk analysmetod och process 

användes 

Styrkor:  

*Betydelsen av översättningar 

gjordes. Översättningarna var 

baserad på betydelse istället 

för bara ord för vissa ord som 

är unika för den kinesiska 

kulturen har inte någon 

motsvarande på ett annat 

språk.  

*Intervjuutskrifter gavs till 

medlemmarna i teamet, som 

var inbjudna att komma fram 

till sina egna teman som sedan 

jämfördes mot 

huvudforskarens. 

*Innehåller många citat från 

deltagarna.  

Svagheter:  

Framgår inte några 

exklusionskriterier.  

 

 

  

*Kvinnorna upplever att det kan vara 

svårt i det dagliga livet att göra 

livstilförändringar, de är rädda att 

andra ska se dem på ett annat sätt om 

de vet att de har diabetes typ 2.  

*Frestelserna av att inte äta sådan mat 

som skall undvikas vid diabetes 

upplevdes svår. 

 *I Singapore är det en stor del av 

kulturen att gå ut och äta tillsammans 

och de upplevde det jobbigt att inte 

kunna äta samma mat som sina 

vänner.  

*Deras upplevelser är att det går 

lättare att leva med sin diabetes typ 2 

när de väl har accepterat den. 

*De upplevde att de lärt sig av 

erfarenhet då flera haft diabetes 

många år, upp till 30.  

*Vissa av kvinnorna upplevde att 

livet inte ändrades någonting efter att 

de fått diagnosen diabetes typ 2. Om 

de kontrollerade sin kost så 

påverkade diabetes dem ingenting.  
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Författare, årtal, titel, 

tidskrift, sidnummer, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Lundberg, P.C. & Thrakul, S. 

(2011).  

 

Diabetes type 2 self-

management among Thai 

Muslim women.  

 

Journal of Nursing and 

Healthcare of Chronic Illness 

An International Journal, 

 

Thailand 

Att utforska och beskriva 

muslimska kvinnor i 

Thailands självhantering 

av diabetes typ 2.  

Design: 

En utforskande kvalitativ design med 

användning av etnografi 

Inklusionskriterier:  

Kvinnor 

20 år eller äldre.  

Kunna läsa och skriva.  

Ha gett informerat samtycke 

Exklusionskriterier:  

Framgår inga kriterier. 

Urvalsförfarande: Strategiskt 

bekvämlighetsurval användes för att 

få deltagare som varit diagnostiserade 

med T2DM olika lång tid. 

Potentiella deltagare valdes av 

frivillig hälsopersonal som 

volontärarbetade i samhället.  

Urval:  

29 st. kvinnor i åldern 40–80 år som 

varit diagnostiserade med DMT2 

mellan 3 och 31år.  

Datainsamling:  

Semi-strukturerad intervju samt 

observation av deltagaren. 

 4 öppna frågor användes. 

Deltagarna observerades under 

intervjun 

Analysmetod:   

Grounded theory   

Styrkor:  

*Innehåller många citat ifrån 

deltagarna.  

*Det är bra med öppna frågor 

så att deltagarna kan prata fritt.  

*Intervjuerna utfördes i 

deltagarnas hem och det anses 

som en styrka då det är en trygg 

miljö för kvinnorna och det kan 

vara lättare att öppna upp sig 

och prata i en trygg miljö.  

*När intervjuerna översattes 

från thailändska gjordes det av 

en språkexpert.  

Svagheter:  

*Det är frivilliga 

volontärarbetare arbetare som 

valt ut de potentiella deltagarna 

vilket kan påverka vilka som 

deltar.  

*Det framgår inte om det är 

någon observatör eller 

medhjälpare med vid 

intervjuerna. 

 

 

*Alla kvinnorna var överens 

om att ändra kosten var 

nödvändig. De åt mindre ris, 

mindre söta frukter, mindre fett 

och socker och drack inte läsk.  

*En del av kvinnorna upplevde 

det svårt att inte äta söt frukt 

trots att de var medvetna om att 

det inte skulle göra det.  

*Kvinnorna upplevde en rädsla 

när de fick diagnosen diabetes 

type 2 och att de inte riktigt 

förstod vad som krävdes av 

dem trots att läkare och 

sjuksköterskor talat om hur och 

vad de borde göra.  

*Kvinnorna upplevde det som 

hårt arbete, att följa läkarnas 

och sjuksköterskornas råd om 

att göra livsstilsförändringar. 

Speciellt att ändra kosten.  
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Författare, årtal, 

titel, tidskrift, 

sidnummer, land 

 

          Syfte 

 

                Metod och ev. design 

 

      Värdering 

 

        Resultat 

Malpass, A., Andrews, 

R. & Turner, K. 

(2009).  

 

Patients with Type 2 

Diabetes experiences 

of making multiple 

lifestyle changes: A 

qualitative study.  

 

Patient Education and 

Counseling,  

 

Storbritannien  

 

 Att undersöka hur 

patienter nyligen 

diagnostiserade med 

diabetes typ2 upplever 

att göra diet eller diet och 

fysisk aktivitet 

förändringar för att 

bedöma huruvida 

patienter upplever ökad 

fysisk aktivitet som 

stödjande eller hindrande 

för kostförändringar eller 

vice versa. 

Design: Framgår ej 

Inklusionskriterier:  

Personer som ingick i The Early Activity in Diabetes trail 

som är en stor randomiserad studie där personer mellan 30 

- 80 år som blivit diagnostiserade med typ 2 diabetes de 

senaste 6 månaderna ingår. 

 

Exklusionskriterier: Framgår ej 

Urvalsförfarande: Vid besök hos en sjuksköterska som 

arbetade i den randomiserade studien fick de ett 

informations blad om den kvalitativa studien. 

Sjuksköterskan förmedlade kontaktuppgifter och 

säkerställde samtycke för de som ville delta. 

Urval: Strategiskt urval användes för att få deltagare i 

olika åldrar och från olika platser. 

30 st.  personer med T2DM i åldern 40-72år.  

18 st. var kvinnor. 

Datainsamling:  

Djupintervjuer. Personerna intervjuades vid två tillfällen 

med tre månaders mellanrum. Första gången 6 månader 

efter att de fått diagnos T2DM och andra gången 9 

månader efter diagnos. Den första intervjun gjordes i 

deltagarens hem och den andra per telefon. 

Bortfall. En deltagare kunde inte delta i den andra 

intervjun. 

Analysmetod: Analysmetoden var tematisk och till hjälp 

användes dataprogrammet ATLAS.ti.5.2.6. Kodade teman 

och framväxande analytiska ramar diskuterades med 

regelbundna intervaller på team möten.  

 

Styrkor: *Det finns en 

tydlig ämnesguide. 

*Det finns flera citat. 

*Datainsamling, kodning 

och analys pågick 

samtidigt vilket är 

idealiskt för en 

jämförande metod. 

Svagheter:  

*Datainsamling och 

analys utfördes av en 

forskare 

 

* Deltagarna i studien 

var även med i en klinisk 

undersökning vilket kan 

minska överförbarheten. 

*Framgår inga 

exklusionskriterier. 

*De flesta deltagarna i 

studien upplevde att det 

hade hjälpt dem att göra 

livsstilsförändringar.  

 

*En kvinna i studien 

upplever att hon har lättare 

att gå och träna om hon 

vet med sig att hon ätit 

någonting onyttigt.  

 

*En kvinna talar om att 

efter att hon börjat 

förändra sitt liv i form av 

att träna så upplever hon 

ett bättre mående både 

fysiskt och psykiskt. 

 

*En del kvinnor tyckte det 

var svårt att göra både kost 

och livsstilsförändring 
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Författare, årtal, titel, 

tidskrift, sidnummer, 

land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat  

Matthews, S.M, Peden A.R 

& Rowles G.D. (2009) 

 

Patients-Provider 

Communication: 

Understanding Diabetes 

management among adult 

females.  

 

Patients eduaction and 

conseling. 

 

USA 

Att undersöka hur 

vuxna kvinnor hanterar 

sin diabetes. 

Design:  

Utforskande, beskrivande, kvalitativ design 

Inklusionskriterier:  

Kvinnor  

Diabetes typ 2  

Engelsktalande  

Ålder över 50 år. 

Exklusionskriterier:  

Framgår inga exklusionskriterier. 

Urvalsförfarande:  

De valdes ut från tre olika vårdcentraler 

genom flygblad och muntlig information.  

Urval:  

5 st. kvinnor i ålder 50 – 85 år.  

Datainsamlingsmetod:  

Först gjordes individuella intervjuer med hjälp 

av en semistrukturerad intervjuguide. Sedan 

gjordes en focusgrupp intervju. Syftet med 

focusgrupp intervjun var att klargöra 

informationen som erhållits och att samla mer 

data.  

Analysmetod:  

Innehållsanalys 

 

Styrkor:  

*Det utfördes både enskilda 

intervjuer samt i 

fokusgrupper. 

*Intervjuguiden finns med i 

studien så att läsaren själv 

kan läsa den.  

*Det finns många citat med i 

studien från deltagarna.  

Svagheter: *Det framgår 

inte om den som intervjuade 

hade någon medhjälpare 

med sig. 

*Det framgår inga 

exklusionskriterier. 

 
 
 

*En del kvinnor upplevde att de 

inte fick tillräckligt med 

information av läkaren när de 

fick diagnosen diabetes typ 2. 

De fick ingen förklaring vad det 

förväntandes av dem att göra.  

*En kvinna arbetade som 

sjuksköterska och upplevde att 

hon inte fick tillräcklig med 

information av läkaren för hen 

förväntade sig att hon skulle 

veta vad som förväntades av 

henne.  

*En del kvinnor upplevde att de 

blev uppläxade och behandlade 

som barn. De upplevde att hot 

och varningar inte uppmuntrade 

till följsamhet eller ökade deras 

förmåga att hantera diabetes. 

Vetskapen om vilka 

komplikationerna dåligt skött 

diabetes kan ge kan leda till 

upplevelser av frustration, 

likgiltighet och förnekelse. 

*Alla kvinnor försökte att följa 

en diet men upplevde att det 

påverkade deras livskvalité 

negativt.  
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Författare, årtal, 

titel, tidskrift, 

sidnummer, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

 Miller, T.S & Marolen, 

K. (2012).  

 

Physical Activity- 

Related Experiences, 

Counseling Expectations, 

Personal Responsabillity, 

and Altruism among 

Urban African American 

Women with Type 2 

Diabetes.  

 

The Diabetes Educator 

 

USA 

 
 

 Att undersöka 

upplevelser av fysik 

aktivitet, uppfattningar 

och rådgivning bland 

fysiskt inaktiva 

afroamerikanska 

kvinnor med diabetes 

typ 2. 

Design: Framgår ej 

Inklusionskriterier: 

*Afroamerikanska kvinnor. 

*Mellan 21 - 50 år 

*Varit diagnostiserad med diabetes typ 2 minst 6 

månader.  

*Vara fysiskt inaktiva enligt Center for Disease 

Control and Prevention och the American College 

of Sports Medicine 

Exklusionskriterier: Framgår inga 

Urvalsförfarande: Flygblad placerades på 

polikliniken av den kliniska forsknings 

sjuksköterskan. En endokrinolog samarbetade och 

informerade kvinnor om studien när de besökte 

kliniken. Vid intresse förmedlade endokrinologen 

kontakt med forsknings sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan screenade alla kvinnor, antingen 

via direkt kontakt, eller via telefon. Kvinnor som 

uppfyllde studiens inklusionskriterier inbjöds att 

delta. 

Urval:  

*11st. Afroamerikanska kvinnor 

*41–50 år. 

*Överviktiga  

Datainsamling:  

*Fokusgrupper. Kvinnorna delades in i två 

focusgrupper. Facilitatorn var en afroamerikansk 

kvinna. Flera öppna frågor från en guide ställdes. 

Intervjuerna spelades in på video så att man hade 

både bild och ljud.   

Analysmetod: Innehållsanalys.   

Styrkor:  

*Det är en styrka i studien 

att de både filmar och spelar 

in focus grupperna.  

* . En forskningsassistent 

eller huvudförfattaren 

observerade sessionen 

genom ett envägs fönster 

och agerade observatör och 

sekreterare. 

*Fokusgruppsfrågorna finns 

med i studien så att läsarna 

kan läsa frågorna.  

* Två oberoende bedömare 

utförde analysen 

Svagheter:  

*Deltagarna fick betalt samt 

serverades mat när de deltog 

vilket kan påverka viljan att 

delta. 

*Det framgår inga 

exklusionskriterier. 

  
 

 

*Kvinnornas upplever att de 

hade svårt att göra 

livsstilsförändringar för att de 

inte fick tillräckligt med 

information av 

sjukvårdspersonal om vad de 

behövde göra.  

*De upplevde att det fanns så 

mycket andra krav som krävde 

deras tid. Tex familj och jobb. 

*De upplevde att de behövde 

mer tid och bättre stöd. De 

upplevde även brist på 

motivation. 

*Några kvinnor upplevde att 

när de fick information så fick 

de väldigt mycket information 

på kort tid så de visste inte vad 

de skulle göra med 

informationen.  

*Några upplevde att 

sjukvårdspersonalen inte visade 

någon empati och kände sig 

uppläxade. Det upplevdes inte 

som uppmuntrande. De önskade 

få bekräftelse för vad de 

faktiskt gjort, även om inte 

målen var uppfyllda. 

*De prioriterar andras hälsa 

före sin egen. 
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Författare, årtal, titel, 

tidskrift, sidnummer, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Peres, D.S., Franco, L.J. & 

Santos, M.A. (2008).  

 

Feelings of women after the 

diagnosis of type 2 diabetes. 

 

 

Revista Latino-Americana de 

Enfermagem,16(1) 

 

Brasilien  

 

 Att lära om känslor och 

emotionella reaktioner hos 

kvinnor efter att de 

diagnostiserats med diabetes typ 

2.  

Design:  

Beskrivande utforskande design 

med kvalitativ ansats 

Inklusionskriterier:  

*Kvinnor  

*Diagnostiserade med diabetes 

typ 2 minst 1 år.  

* Att de är inskrivna vid Basic 

Health Unit i staden Ribeirao 

Preto. 

Exklusionskriterier:  

*Psykiska sjukdomar som skulle 

kunna påverka deras deltagande i 

studien.  

Urvalsförfarande:  

*Bekvämlighetsurval  

*Potentiella deltagare lottades 

från patientjournaler valda efter 

diagnos på hälsoenheten 

kvinnorna var inskrivna på. 

*Datamättnad användes för att 

fastställa antalet deltagare. 

*Deltagarna kontaktades via 

telefon eller via mail om 

information om studien.  

Urval: Kvinnor  

 49 – 76 år.  

Datainsamling:  

Semistrukturerad-intervju.  

Intervjuguide användes 

Analysmetod: 

Innehållsanalys. 

 

Styrkor:  

*En styrka att de prövat 

intervju-guiden på två st. 

kvinnor innan de genomförde 

sin intervju.  

*Transkriberingen 

genomfördes samtidigt som 

intervjun pågick.  

*Många citat 

Svagheter:  

*Det anges inte tydligt hur 

många kvinnor som deltar.  

 

 

*En del av kvinnorna 

upplevde en sorg när de fick 

sin diagnos diabetes typ 2 och 

de blev tillsagda att sluta med 

sötsaker. De upplevde det 

som att det togs ifrån dem.  

 

*En kvinna i studien säger att 

hon inte tar sin sjukdom på 

allvar. Hon menar på att hon 

skall dö oavsett en dag så hon 

vill inte ändra på sin livsstil 

bara för sjukdomen. Hon äter 

det hon vill äta.  

*En kvinna säger att hon inte 

upplever att hennes sjukdom 

diabetes typ 2 påverkar 

hennes liv så länge hon följer 

de kostråd som krävs.  

*De upplever att deras 

känslor påverkar hur bra de 

kan sköta sin diabetes. Om de 

mår bra och är lugna är det 

lättare än om de känner sig 

illa till mods.  
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Författare, årtal, titel, 

tidskrift, sidnummer, 

land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Silva, D.M.G.V., 

Hegadoren, K. & Lasiuk, G. 

(2012).  

 

The perspectives of brazilian 

women homemakers 

concerning living with type 

2 diabetes mellitus.  

 

Revista Latino-Americana 

de Enfermagem,  

 

Brasilien 

 

Att presentera en 

förståelse av 

erfarenheter hos 

Brasilianska 

hemmafruar med 

diabetes typ 2.  

Design: En beskrivande, utforskande design 

Inklusionskriterier:  
*Kvinnor som identifierar sig som hemmafru, som 

inte jobbar utanför hemmet 

*Har barn  

*Haft diagnosen diabetes typ 2 mer än 2 år.  

Exklusionskriterier:  

Framgår inte   

Urvalsförfarande:  

Ändamålsenligt urval 

Sjuksköterskor som arbetade på mottagningen där 

kvinnorna fick sin vård kontaktade potentiella 

deltagare och informerade om studien.  

Urval:  

25 st. Kvinnor i åldern 38 – 82 år.  

Datainsamling:  

Semi-strukturerad intervjustudie. Vid ett tillfälle 

gjordes en individuell intervju med alla deltagare. 

Uppföljningsintervjuer utfördes med tre deltagare. 

Demografiskdata samlades in genom ett 

frågeformulär kvinnorna fyllde i efter intervjun. 

Intervjuerna utfördes av huvudförfattaren eller 

utbildade forskningsassistenter. En dagbok användes 

för att registrera observationer och reaktioner hos 

förste författaren undre datainsamlingen. 

Analysmetod: Dagboken användes även i början av 

analysen för att skapa och validera kategorier och det 

centrala temat. 

Dataanalysen följde en metod som involverar fyra 

sekventiella processer: Uppfattning, 

sammanställning, teorisering och överföring.  

Styrkor:  

*Det finns med många 

citat av kvinnorna i 

studien.  

 

*Det fördes en dagbok 

under både datainsamling 

och analys. 

 

*Intervjuerna spelades in 

och transkriberades efteråt.  

Kvinnorna fick välja på 

vilken plats de ville bli 

intervjuade 

 

Svagheter:  *Det var olika 

personer som utförde 

intervjuerna.  

 

*Det framgår inte vem 

som skrivit dagboken, om 

det var huvudförfattaren 

själv, en observatör eller 

båda. 

 

*Det framgår inte om de 

använt sig av 

exklusionskriterier.  

*Kvinnorna i studien talar om 

att de först och främst är 

mamma och fru och att deras 

sjukdom kommer i andra hand. 

*Deras livsstilsförändringar får 

inte påverka deras familj.  

 

*De gjorde inte så stora 

ansträngningar till förändring 

utan var inställda på framtida 

lidande.  

 

*Att acceptera kostförändringar 

var den största utmaningen.  

 

*Att utföra hushållsarbete ansåg 

de vara tillräckligt med fysisk 

aktivitet. 

 

*Kvinnorna upplevde det svårt 

att få tid till att göra 

livsstilsförändringar då det 

finns så mycket annat de måste 

göra som att laga mat, städa, 

betala räkningar och ta hand om 

sin man och sina barn.  

 

 

  


