
	

	

	

	

	

	

Upplevelser av egenvård vid 
Diabetes Mellitus typ 2  

Experiences of self-care in Diabetes 
Mellitus type 2 
 

 

 

 

 

                       Författare: Stefan Liss och Sebastian Magnusson 

 

 

 

 

                             VT 2019 

                             Examensarbete: Kandidat, 15 hp 

                             Huvudområde: Sjuksköterskeprogrammet, Omvårdnadsvetenskap 

                             Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. 

                             Handledare: Anne-Marie Wallin, Universitetslektor, Örebro universitet 

                             Examinator: Annica Kihlgren, Professor, Örebro universitet 

 



Sammanfattning 

Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 2 (DMT2) är en folksjukdom som är vanligt förekommande 
över hela världen. För att undvika allvarliga komplikationer relaterat till en förhöjd 
blodglukosnivå behöver personer bedriva en tillfredställande egenvård. Egenvård är allt 
personen gör för att uppnå hälsa. Att utbilda personer i egenvård är sjuksköterskans ansvar. 
Syfte: Att beskriva vuxna personers upplevelser av egenvård vid DMT2. Metod: En 
litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design. Vetenskapliga artiklar söktes 
fram i databaserna Cinahl och Medline. Resultat: Egenvård väckte många negativa känslor 
hos deltagarna samtidigt som en framgångsrik egenvård kunde ge upphov till känslor av hopp 
och välmående. Socialt stigma upplevdes som en utmaning då deltagarna kände skuld och 
skam över sin sjukdom och egenvård. Strategier utvecklades för att öka motivationen och 
hantera de hinder och utmaningar som deltagarna mötte på i sin vardag relaterat till egenvård. 
Stöd och information från vårdpersonal ansågs värdefullt samtidigt som tidsbrist i vården 
upplevdes skada relationen. Familj och vänner utgjorde ett viktigt stöd samtidigt som det 
kunde vara jobbigt när de involverades i egenvården. Slutsats: Egenvård upplevs utmanande 
och personer är i behov av strategier för att hantera negativa känslor och öka motivationen till 
egenvård. Skuld och skam relaterat till egenvård i sociala situationer begränsar livskvaliteten. 
Stöd från familj, vänner och vårdpersonal underlättar egenvården samtidigt som ett dåligt stöd 
kan ge motsatt effekt.  

 

Nyckelord: Diabetes Mellitus typ 2, egenvård, upplevelser, vuxna 
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1. Bakgrund 

1.1 Diabetes Mellitus ur ett globalt perspektiv 

Diabetes mellitus (DM) räknas till en av de stora folksjukdomarna och bland den vuxna 
befolkningen beräknades globalt 425 miljoner människor ha sjukdomen. Insjuknandet ökar 
över hela världen och år 2045 beräknas prevalensen ha stigit till 629 miljoner människor som 
har DM (International Diabetes Federation, [IDF] 2017b). I Europa beräknas prevalensen till 
60 miljoner människor (World Health Organisation, [WHO] 2015). Främst ses en ökning av 
incidensen av diabetes mellitus typ 2 (DMT2) hos personer mellan 40-59 år som bor i låg- 
och medelinkomstländer (IDF, 2017b; WHO, 2018). DMT2 utgör en majoritet av alla 
diabetesdiagnoser, ca 80-85% (Löndahl, 2019). DM var den sjunde största dödsorsaken i 
världen år 2017 och beräknades kosta sjukvården runt 7000 miljarder kronor globalt (IDF, 
2017b; WHO, 2018).  

 

1.2 Diabetes Mellitus ur ett svenskt perspektiv 

I Sverige beräknades ca 499,300 personer ha DM (IDF, 2017a). Incidensen av DMT2 
uppskattades vara 380 personer per 100,000 vuxna varje år, samtidigt som mörkertalet anses 
vara stort då varannan person med sjukdomen inte får någon diagnos (Landin-Olsson, 2015). 
Incidensen av DMT2 har ökat i Sverige p.g.a. en ökad medellivslängd, en mer stillasittande 
livsstil samt en större utomeuropeisk invandring (Löndahl, 2019). Personer från Asien, Afrika 
och Mellanöstern har en större ärftlighet för DMT2. Samtidigt har migration och 
ofördelaktiga psykosociala och socioekonomiska faktorer visat sig påverkat risken att 
utveckla DMT2 (Agardh, 2011; Elinder, Hakimi, Lager & Patterson, 2016). Diabetesvården i 
Sverige beräknades kosta sju miljarder kronor årligen (Agardh, 2011). 

 

1.3 Diabetes Mellitus typ 2 

Diabetes Mellitus typ2 (DMT2) har en ärftlig komponent och är vanligare bland män än 
kvinnor (Frid & Annersten-Gershater, 2016). Sjukdomen debuterar vanligtvis i vuxen ålder 
och risken att insjukna tilltar med ökad ålder (Löndahl, 2019). DMT2 kallades tidigare 
åldersdiabetes då ålder var ett kriterium för att skilja mellan typ 1- och typ 2 diabetes, men 
eftersom personer i alla åldrar kan insjukna i DMT2 så används inte termen längre (Frid & 
Annersten-Gershater, 2016; Landin-Olsson, 2019). Sjukdomen utvecklas ofta långsamt under 
flera år med tilltagande insulinresistens i målorganen samtidigt som bukspottkörtelns 
insulinproduktion minskar, vilket leder till förhöjda glukosnivåer i blodet (ibid). De förhöjda 
glukoshalterna kan på längre sikt leda till allvarliga komplikationer som t.ex. njursvikt, 
hjärtinfarkt, stroke, fotsår/amputationer, kärlkramp och ögonskador (Löndahl, 2019; WHO, 
2018). Riskfaktorer för att utveckla DMT2 är bl.a. rökning, högt blodtryck, övervikt/fetma, 
ärftlighet, hög ålder, höga blodfetter och låg fysisk aktivitet (Frid & Annersten-Gershater, 
2016; Kolahdooz et al., 2019). Sjukdomen behandlas genom livsstilsförändringar och med 
läkemedel (Landin-Olsson, 2015).  
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1.4 Omvårdnad  

Att leva med DM upplevs som fysiskt, psykiskt och emotionellt utmanande. Personer behöver 
lära sig hantera de tankar som de allvarliga komplikationerna väcker och samtidigt göra de 
livsstilsförändringar som krävs för att hålla sjukdomen i schack (Carolan, Carolan & Ferrari, 
2015). Personer med DMT2 behöver göra beteendeförändringar och skaffa sig nya 
hälsosamma vanor för att minska risken för komplikationer relaterat till en hög 
blodglukosnivå. Regelbunden motion, hälsosam kost och rökstopp är de viktigaste 
beteendeförändringarna personer kan göra för att minska sin insulinresistens och sänka sin 
blodglukosnivå (Johansson & Wredling, 2012). Personer med DMT2 behöver också lära sig 
att själv mäta och övervaka sin blodglukosnivå, speciellt om de är insulinbehandlade, har risk 
för låga blodglukosnivåer eller är gravida (Gordon, 2019). Det är sjuksköterskans roll att 
utbilda och stötta personer och anhöriga till att framgångsrikt lyckas med de 
livsstilsförändringar som krävs för att uppnå hälsa (Whittemore, Bak, Melkus & Grey, 2005). 
Vårdgivaren bidrar med både strukturerat och personcentrerat stöd till personer i syfte att 
hjälpa dem genomföra nödvändiga livsstilsförändringar (Thomas et al., 2018). Läkare och 
sjuksköterska ansågs vara de primära källorna till information om diabetessjukdomen. Det har 
visats att personer inte utförde rekommenderade egenvårdsaktiviteter tillräckligt ofta 
(Schoenberg et al., 2008). Omvårdnaden, vilket är sjuksköterskans ansvar, handlar främst om 
att utbilda personer med DMT2 i egenvård (Funnell, 2012).  

 

1.5 Egenvård  

Allt som personer gör själv för att få ett gott mående trots sjukdom räknas som egenvård. 
Egenvården vid diabetes kan delas upp i primär-, sekundär och tertiärprevention. 
Primärprevention handlar om att göra livsstilsförändringar i syfte att förhindra att sjukdomen 
uppstår. Personer som redan blivit diagnostiserade med DMT2 behöver agera 
sekundärpreventivt genom att upprätthålla en god blodglukoskontroll för att förhindra att 
komplikationer uppstår. Tillfredställande blodglukosnivåer upprätthålls bl.a. genom att äta 
hälsosamt, motionera regelbundet och ta sina mediciner. Tertiärprevention handlar om att inte 
förvärra komplikationer som redan uppstått. Det preventiva arbete som egenvård är ger 
hälsovinster på lång sikt men kan upplevas jobbigt att utföra i stunden vilket kan leda till 
motivationsbrist hos personer (Wikblad, 2012). Egenvård handlar också om att personer 
övertar en del av ansvaret för sin omvårdnad och på så sätt stärker sin autonomi, ett begrepp 
som kan definieras som personers förmåga till självbestämmande (Snellman, 2012). Vid 
sjukdom upplever personer ofta att deras autonomi försvinner eller försvagas (Sakalys, 2010).  

 

Ett annat begrepp som förknippas med egenvård och egenvårdsförmåga är empowerment. 
Empowerment handlar om att göra personer delaktiga i vården genom att hjälpa dem upptäcka 
och ta tillvara på sina inneboende förmågor, resurser och erfarenheter. På så sätt utjämnas 
maktbalansen mellan vårdgivare och person och vården blir mer personcentrerad (Insulander 
& Björvell, 2018). Egenvård förutsätter empowerment eftersom personen förväntas klara av 
att utföra sin dagliga omvårdnad självständigt (Funnell, 2012). Utbildningsprogram i 
empowerment kan hjälpa deltagare att sänka sina blodglukosnivåer (Lundberg & Thrakul, 
2018). 
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Self-efficacy är ett annat begrepp kopplat till egenvård. Det handlar om personens tilltro till 
sin egen handlingsförmåga och att lyckas med en beteendeförändring i en specifik situation. 
Till exempel kan det handla om att gå upp en viss tid på morgonen och gå ut och promenera 
eller administrera sitt insulin själv (Österlund-Efraimsson & Klang-Söderkvist, 2018). 
Personer som hade en högre grad av self-efficacy i situationer relaterade till att hantera sin 
kost, träning, medicin och blodglukosövervakning visade också en bättre följsamhet till 
egenvården (Amer, Mohamed, Elbur, Abdelaziz & Elrayah, 2018). Vårdgivares individuella 
metoder för att öka empowerment hos personer kan ge ett ökat self-efficacy och psykosocialt 
välmående hos personer. Samtidigt har det visats att de individuella empowerment metoderna 
vårdgivare använder inte sänker personers blodglukoshalter till tillfredställande 
nivåer(Aquino et al., 2018). 

 

1.6 Teoretisk referensram 

Orem (2001) definierar egenvård som de aktiviteter en person utför i syfte att främja och 
upprätthålla sitt eget liv, hälsa och välmående. Egenvård är någonting som måste läras in och 
utföras medvetet och kontinuerligt, i rätt tid och i överensstämmelse med individens behov. 
Människan betraktas ha grundläggande behov som måste tillfredsställas genom egenvård för 
att uppnå en bra hälsa. De grundläggande behoven är luft att andas, mat och vatten, 
elimination, balans mellan vila och aktivitet, balans mellan social interaktion och avskildhet, 
skydd från faror samt funktion och utveckling i sociala sammanhang. Tio olika generella 
hälsofaktorer hos människan och i hens sammanhang har identifierats som påverkar förmågan 
att tillfredsställa de grundläggande behoven. De generella hälsofaktorerna är ålder, kön, 
utvecklingsstadiet, hälsotillstånd, levnadsmönster, sjukvårdsfaktorer, familjefaktorer, 
sociokulturella faktorer, tillgängliga resurser samt externa miljöfaktorer. Egenvårdsbrist kan 
uppträda när personens behov av vård överstiger dennes förmåga att tillfredsställa behoven 
(ibid.). Med hjälp av Orems egenvårdsteori kan sjuksköterskan identifiera egenvårdsbrister 
hos personen samtidigt som den kan användas som ett verktyg för att utbilda personer i 
egenvård (Sürücü & Kizilci, 2012). 

 

1.7 Problemformulering 

DMT2 är ett betydande hälsoproblem då många människor över hela världen insjuknar. För 
att undvika komplikationer relaterat till en förhöjd blodglukosnivå behöver personer utveckla 
en tillfredställande egenvårdsrutin. Personer behöver lära sig utföra praktiska 
egenvårdsaktiviteter som att t.ex. mäta sin blodglukosnivå och samtidigt lära sig hantera de 
tankar och känslor som en livslång sjukdom för med sig. Det finns risk att personers brist på 
motivation resulterar i att egenvård inte blir av. En tillfredsställande egenvård kan däremot 
öka personers välbefinnande, livskvalitet och autonomi. En ökad kunskap och förståelse för 
personers egen syn på sin egenvård skulle kunna underlätta för sjuksköterskan att utveckla 
och bedriva en personcentrerad patientutbildning som syftar till att hjälpa personer att öka sin 
motivation till att utföra egenvård. Eftersom det oftast är sjuksköterskan som utbildar personer 
i egenvård är det viktigt att utforska personers erfarenheter och upplevelser för att öka 
förståelsen för personers livsvärld.  
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2. Syfte 

Syftet var att beskriva hur vuxna personer med diabetes mellitus typ 2 upplever sin egenvård. 

 

3. Metod 

3.1 Design 

Metoden var en litteraturstudie med deskriptiv design. Tidigare forskning inom det valda 
ämnesområdet söktes systematiskt, granskades kritiskt och sammanställdes (Kristensson, 
2014). 

 

3.2 Datainsamling 

Vetenskapliga artiklar söktes på ett systematiskt tillvägagångssätt i databaserna Cinahl och 
Medline där forskning inom området omvårdnad finns publicerat (Forsberg & Wengström, 
2015; Kristensson, 2014). För att kunna hitta relevanta sökord bör meningsbärande ord utifrån 
syftet identifieras (Kristensson, 2014). I syftet identifierades följande meningsbärande sökord: 
upplevelser, diabetes mellitus typ 2 och egenvård. Sökorden översattes till engelska med hjälp 
av översättningsprogrammet Svensk MeSH och därefter diskuterades egna tänkbara 
översättningar fram. Synonymer och alternativa stavelser diskuterades och söktes fram på 
internet med sökmotorn Google. De slutgiltiga sökorden blev: experiences, perceptions, 
perspectives, views, diabetes mellitus, type 2, self-managment  life experience och self-care. I 
databasen Medline användes i första hand MeSH-termer (Medical Subject Headings) och i 
andra hand fritextsökningar (Forsberg & Wengström, 2015). I Cinahl användes samma 
sökstrategi, men då istället med Cinahl Headings för att identifiera indexord. Indexorden och 
fritextsökningarna kombinerades med hjälp av Booleska sökoperatorn ”OR” till sökblock, 
vilka sedan kombinerades och söktes med ”AND” enligt Tabell 1 nedan (Kristensson, 2014). 
De begränsningar som användes var vuxna personer (+19år), engelsk text, peer-reviwed och 
publikationsår 2017-2019, se Bilaga 1. 

 

Tabell 1. Sökord arrangerade i sökblock i respektive databas 

*= fritextsökning         ** = fritextsökning med trunkering     

 

Databas Sökblock A Sökblock B Sökblock C 
Cinahl MH “Diabetes Mellitus, Type 2” MH “Self-Management” 

MH “Self Care” 
“self-manag*”** 
“self-care”* 

MH “Life Experience” 
MH “Perception” 
“experience*”** 
“perception*”** 
“view*”** 
“perspectiv*”** 

Medline MH “Diabetes Mellitus, Type 2” 
 
 
 

MH ”Self-Management” 
MH ”Self-Care” 
”self-manag*”** 
”self care”* 

MH “Perception” 
“perception*”** 
“perspective*”** 
“experience*”** 
“view*”** 
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3.3 Urval 

Urvalet av artiklar genomfördes i flera steg för att säkerställa deras kvalité (Kristensson, 
2014). Till att börja med diskuterades hur ett första urval av titlar och därefter ett andra urval 
av sammanfattningar bör gå till för att uppnå en samsyn över urvalsprocessens steg. 
Författarna delade upp databaserna mellan sig och läste och gallrade titlar i varsin databas. 
Sammanlagt lästes 207 titlar för att identifiera relevant forskning utifrån syftet. En diskussion 
fördes kontinuerligt under processens gång angående om titlarna antydde att artiklarna kunde 
svara på syftet. De titlar som inte antydde att artikeln kunde svara på syftet sållades bort. 
Sedan lästes 147 sammanfattningar för att göra ytterligare sorteringar. Processen för att gallra 
bland sammanfattningar var densamma som för titlar. Därefter lästes individuellt totalt 22 
artiklar i fulltext från båda databaserna.  

 

Inklusionskriterier var artiklar med kvalitativ metod och vuxna personers upplevelser av 
egenvård vid DMT2. Exklusionskriterier var artiklar med kvantitativ metod, review-artiklar, 
artiklar om barn, diabetes typ 1, sjuksköterskors upplevelser, personers upplevelser av 
egenvårdsutbildning och familjemedlemmars upplevelser. Därefter diskuterades vilka artiklar 
som svarade upp mot inklusions- och exklusionskriterierna samt om de var relevanta utifrån 
syftet vilket resulterade i att 11 studier sållades bort och 11 studier återstod. En av artiklarna 
hade en mixed-methods design men valdes ändå att ingå i studien då den kvalitativa delen 
svarade på syftet. 

 

3.4 Kvalitetsgranskning 

För att säkerställa artiklarnas kvalitet användes en granskningsmall (Kristensson, 2014). 
Kvalitetsgranskningen gjordes med stöd utav statens beredning för medicinsk och social 
utvärderings granskningsmall för kvalitativa studier (SBU, 2017). Ingen fokus lades på någon 
specifik del i kvalitetsgranskningen av artiklarnas trovärdighet, alla delar granskades jämlikt 
utifrån mallen. En av artiklarna som granskades hade en mixed-method design och då 
användes granskningsmallen för kvalitativa studier på den kvalitativa delen. Alla 11 artiklar 
granskades först individuellt och sedan diskuterades gemensamt trovärdigheten i varje artikel. 
En gräns för vilka artiklar som skulle tas med i studien sattes mellan ”Låg” och ”Medelhög”-
studiekvalitet i granskningsmallen. Om artikeln hade mer än 50% av sina svar i ”Nej” eller 
”Oklart”-rutan räknades den ha låg kvalitet. Artiklar som hade mellan 50-75% av sina svar i 
”Ja”-rutan ansågs ha medelhög kvalitet och artiklar med mer än 75% av sina svar i ”Ja”-rutan 
bedömdes ha hög kvalitet. Samtliga 11 artiklar ansågs trovärdiga då de uppnådde en 
medelhög till hög kvalitetsvärdering. De inkluderade studierna redovisas i Bilaga 2. 

 

3.5 Dataanalys 

Data analyserades med hjälp av metoden integrerad analys (Kristensson, 2014). Samtliga 
artiklar lästes först enskilt i sin helhet för att få en överblick över innehållet. Därefter 
analyserades materialet individuellt och text som svarade på syftet plockades ut ur 
resultatdelen och skrevs ned i ett separat dokument. Därefter jämfördes och diskuterades 
texterna för att hitta likheter och skillnader i syfte att komma fram till en samsyn om vad de 
handlade om. Därefter sammanfördes text med liknande innehåll till tre kategorier med 



	
	

6	

tillhörande underkategorier (Kristensson, 2014). De tre kategorierna var Emotionella känslor, 
Motivation och Behov av stöd vilka illustreras i tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier samt i vilka artiklar de återfinns 

 
Huvudkategorier 

 
Underkategorier 

Artiklar 
(Numrering enligt 

artikelmatris) 
 
Emotionella känslor 

 
Rädsla och oro 

 
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 

  
Skuld och skam 

 
2, 4, 6, 10 

  
Förvirring och frustration 

 
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 

  
Hopp och välmående 

 
2, 3, 7, 8, 10 

 
Motivation 

 
Hinder för motivation 

 
1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 

  
Utmaningar för motivation 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

  
Behov av strategier för att öka 
motivation  

 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 
Behov av stöd 

 
Stöd från familj och vänner 

 
1, 3, 5, 6, 8 

	  
Stöd från vårdpersonal 

 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 

	  
Stöd från andra i samma  
situation 

	
	
1, 8, 10 

 

3.6 Etiska överväganden 

För att säkerställa att forskarna i de studier som använts tagit ansvar och värnat om 
deltagarnas mänskliga rättigheter har samtliga artiklar i den genomförda litteraturstudien 
antingen blivit prövade och godkända av en etiskt prövningsnämnd eller så fanns det en 
diskussion kring etiken i studien (Forsberg & Wengström, 2015; Kjellström, 2017; 
Kristensson, 2014). Av de totalt 11 artiklarna som användes i studien hade nio stycken ett 
godkännande från en etisk prövningsnämnd medan en studie innehöll ett etiskt resonemang. 
En av artiklarna hade varken ett etiskt godkännande eller en etisk diskussion presenterad i 
text. I tidskriften som publicerade artikeln stod att läsa att de hade som policy att bara 
godkänna och publicera artiklar som genomgått en etisk prövning eller artiklar som hade skäl 
att inte behöva det.  

 

Under studiens gång fördes en diskussion om egna erfarenheter och förståelse kring ämnet. 
Båda författarna har träffat personer med diabetes ute på praktik i både sluten- och 
primärvård. En uppfattning hade bildats om hur diabetessjukdomen påverkar människan samt 
vilken ”typ” av människor som riskerar att drabbas. En av författarna har även en nära 
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anhörig med diabetes. Grundvärden i allt vetenskapligt arbete är hederlighet och ärlighet och 
därför har den egna förförståelsen beaktats under hela studiens gång för att hålla ett objektivt 
förhållningssätt (Kjellström, 2017). I studien har allt material som svarade på syftet tagits med 
och inget har förvrängts eller undanhållits. 

 

4. Resultat 
Resultatet baserades på kvalitativ data från 11 vetenskapliga artiklar med ett sammanlagt 
studiedeltagande på 225 personer. Studiedeltagandet var fördelat på 102 män och 67 kvinnor 
mellan åldrarna 27-86 år. I en av studierna där 56 deltagare ingick presenterades ingen exakt 
köns- eller åldersfördelning, det framgår endast att det var en blandning av män och kvinnor. 
Studierna genomfördes i USA (n=3), Sverige (n=2), Sydafrika (n=1), Singapore (n=1), 
Turkiet (n=1), Australien (n=1), Tyskland (n=1) och Danmark (n=1). Resultatet presenteras i 
form av kategorier med tillhörande underkategorier enligt Figur 1 nedan. I resultatet inleds 
varje kategori med en summering av kategorins innehåll. 

 

Figur 1. Översikt av kategorier och underkategorier 

 

4.1 Emotionella känslor 

Kategorin Emotionella känslor handlar om de känslor som egenvården väckte hos deltagarna. 
Egenvårdsaktiviteter upplevdes skrämmande och gav upphov till känslor av rädsla och oro 
samtidigt som deltagarna skämdes för sin diagnos vilket gjorde att egenvård i sociala 
situationer ofta var förknippat med skuld och skamkänslor. Att utföra och planera 
egenvårdsaktiviteter väckte ofta känslor av frustration och förvirring samtidigt som 
framgångsrik egenvård kändes hoppfullt och gav ett välmående. 
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4.1.1 Rädsla och oro 

Egenvård upplevdes som skrämmande vilket förstärktes av en rädsla för diagnos och 
behandling (Bernhard et al., 2017; Masupe, Ndayi, Tsolekile, Delobelle & Puoane, 2018; 
Sherman & Williams, 2018). Bland annat så upplevdes information om komplikationer som 
skrämmande om den gavs tidigt i egenvårdsutbildningen (Gardsten et al., 2018). Egenvård 
väckte känslor av oro och tveksamhet då deltagarna upplevde att de behövde vara 
beslutsamma för att klara egenvården (Gabre, Wireklint-Sundström & Olausson, 2018). 
Under sociala tillställningar uttrycktes en rädsla för att andra skulle missförstå vad egenvård 
handlade om (Kindarara, McEwen, Crist & Loescher, 2017). 

Det fanns en rädsla hos deltagarna att sticka sig i fingret i samband med blodglukosmätning 
p.g.a. smärta. Även injektion med insulinsprutor upplevdes skrämmande och det fanns en 
rädsla för att missköta sin sjukdom och tanken på att behöva börja använda insulin. Rädslan 
motiverade deltagarna till god egenvård (Ince, Günüsen, Özerdem & Özisik, 2017; Sherman 
& Williams, 2018). Det fanns en upplevd osäkerhet över medicinering och ett behov av att 
förstå sig på hur läkemedel fungerade, speciellt insulin (Gardsten et al., 2018; Smith-Miller, 
Berry & Miller, 2017). Att bära med sig insulin utanför hemmet upplevdes stressande p.g.a. 
att det fanns en oro över att väderförhållanden skulle förstöra läkemedlet (Ince et al., 2017). 

 

4.1.2 Skuld och skam 

På grund av socialt stigma som diagnosen medförde valde deltagarna att hålla sin diagnos 
hemlig för alla utanför den närmaste familjen (Kindarara et al., 2017; Smith-Miller et al., 
2017). Vissa deltagare upplevde skam när de till exempel handlade mat (Gardsten et al., 2018) 
Ohälsosamma egenvårdbeslut som att t.ex. ge efter för frestelsen att äta ohälsosam mat på 
fester resulterade i skuldkänslor vilket gjorde det svårt att be om hjälp från andra utan att 
känna sig som orsaken till problemet (Carolan-Olah & Cassar, 2018; Gardsten et al., 2018). 
Nyligen diagnostiserade deltagare kände skam över att diskutera sin sjukdom på jobbet, de 
kunde t.ex. välja att inte berätta om sin sjukdom för kollegor för att slippa känna sig dömda 
om de sågs äta något ohälsosamt (Gardsten et al., 2018). 

 

4.1.3 Förvirring och frustration 

Att utveckla hälsosamma måltidsvanor och planera måltider för dagen upplevdes förvirrande 
(Gardsten et al., 2018; Ince et al., 2017; Smith-Miller et al., 2017). Deltagarna beskrev en 
förlust över att inte kunna äta den mat de önskade (Carolan-Olah & Cassar, 2018; Ince et al., 
2017; Kindarara et al., 2017). Att definiera en hälsosam diet var svårt, det upplevdes lättare att 
definiera ohälsosam mat trots att definitionerna skiljde sig åt bland deltagarna (Masupe et al., 
2018). Det var även svårt att förstå hur blodglukosnivåerna påverkades av dagliga rutiner och 
hård fysisk ansträngning samtidigt som deltagarna upplevde en osäkerhet i hur de skulle 
hantera en låg blodglukosnivå (Ince et al., 2017; Sherman & Williams, 2018).  

Planeringen av den komplexa läkemedelsadministreringen ansågs överväldigande och det var 
svårt att följa sin planering när dagliga rutiner blev störda (Gardsten et al., 2018). Deltagarna 
upplevde en bristande förståelse för läkemedel och det var svårt att värdera information om 
läkemedel de hittade online (Bernhard et al., 2017; Kindarara et al., 2017). Det uppstod en 
förvirring när läkemedel kom i en ny förpackning som deltagarna inte kände igen (Gardsten et 
al., 2018).     
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Det fanns ett motstånd till att öka egenvårdsaktiviteter då det upplevdes svårt. Deltagarna 
berättade om en kontrollförlust över egenvården och några hade anammat en likgiltig attityd 
till att sköta sin sjukdom (Bernhard et al., 2017; Gardsten et al., 2018; Sherman & Williams, 
2018; Tan et al., 2018). De upplevde även förvirring och frustration när egenvårdsaktiviteter 
inte gav de positiva hälsoresultat de förväntade sig (Smith-Miller et al., 2017; Tan et al., 
2018). 

 

Kontakten med sjukvården kunde uppfattas som frustrerande då administrativ personal på 
diabeteskliniken ofta utgjorde en barriär för att få tillgång till vård samtidigt som stressad och 
distraherad vårdpersonal gjorde att deltagarna inte kände sig respekterade (Bernhard et al., 
2017; Smith-Miller et al., 2017). Rutinkontroller upplevdes jobbiga, speciellt när frågor om 
egenvård kom på tal (Gardsten et al., 2018). Att samtidigt sakna kunskap om sin sjukdom och 
inte få tillräckligt med information från sjukvården förvärrade frustrationen (Tan et al., 2018).  

 

4.1.4 Hopp och välmående 

Egenvård upplevdes som både hoppfullt och hopplöst men också som en chans att omvärdera 
sitt liv och hitta ny mening i livet. Gemenskapen deltagarna upplevde tillsammans med familj, 
vänner eller kollegor erfors ge hopp om en hälsosam framtid och ge meningsfullhet till 
egenvården. När deltagarna lyckades ifrågasätta fördomar från andra stärktes deras egna 
tankar och värderingar vilket gav upphov till känslor av styrka och upplevelser av möjligheter 
och hopp (Gabre et al., 2018). 

 

Egenvalda aktiviteter kopplade till fysisk aktivitet som att t.ex. gå ut med hunden eller enkelt 
trädgårdsarbete upplevdes ge ett välmående (Kristensen, Guassora, Arreskov, Waldorff & 
Hølge-Hazelton, 2018). Fysisk aktivitet kunde också upplevas som avslappnande och ge 
styrka och energi till att reflektera (Gabre et al., 2018; Masupe et al., 2018). Deltagarna 
beskrev fritidsaktiviteter i umgänge med andra utan externa krav som lekfullt och som gav 
upphov till känslor av frihet och vitalitet (Gabre et al., 2018). När uppsatta egenvårdsmål som 
t.ex. viktnedgång eller ökad energi uppnåddes ökade självförtroendet, beslutsamheten och 
motivationen till egenvård hos deltagarna (Carolan-Olah & Cassar, 2018; Gabre et al., 2018; 
Smith-Miller et al., 2017). Deltagarna upplevde även en tacksamhet när 
egenvårdsansträngningar resulterade i en bättre hälsa (Gabre et al., 2018).  

 

4.2 Motivation 

Kategorin Motivation handlar om de olika faktorer deltagarna upplevde antingen försvårade 
eller underlättade motivationen till egenvård. Det fanns flera olika hinder som upplevdes 
försvåra egenvården som till exempel dålig ekonomi eller fysiska begräsningar. Deltagarna 
mötte också ofta på utmaningar relaterat till egenvård i form av bearbetning av information 
eller implementering av egenvårdsrutiner i vardagen. För att hantera hinder och utmaningar i 
egenvård utvecklades strategier som kunde handla om att ändra sin inställning till sin situation 
eller jobba fram praktiska rutiner som underlättade vardagen.  
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4.2.1 Hinder för motivation 

Deltagarna upplevde att förhållandena på jobbet som t.ex. tidsbrist eller för mycket ansvar 
gjorde att de inte hann mäta sin blodglukosnivå, följa kostrekommendationer eller motionera 
(Gardsten et al., 2018; Ince et al., 2017; Kindarara et al., 2017; Tan et al., 2018). En låg 
inkomst ansågs vara ett hinder för tillfredställande egenvård eftersom det blev problematiskt 
att köpa läkemedel och hälsosam mat eller ta sig till sjukvårdsinrättningar för kontroller 
(Bernhard et al., 2017; Gardsten et al., 2018; Kindarara et al., 2017; Smith-Miller et al., 
2017).  

 

Fysiska begränsningar orsakade av komplikationer till DMT2 eller av andra sjukdomar 
upplevdes som ett hinder för motivationen till egenvård, speciellt motivation till fysisk 
aktivitet (Bernhard et al., 2017; Gardsten et al., 2018; Ince et al., 2017; Kristensen et al., 
2018). Även psykisk samsjuklighet ansågs vara ett hinder för egenvårdsmotivation. 
Deltagarna beskrev att de inte kom upp ur sängen på morgonen och hade svårt att koncentrera 
sig på eller komma ihåg att utföra egenvårdsaktiviteter (Ince et al., 2017).  

 

Deltagarna uttryckte att brist på resurser, lathet och ovillighet var barriärer till att börja 
motionera. Den sociala uppväxtmiljön upplevdes också vara ett hinder för fysisk aktivitet 
(Masupe et al., 2018). Begränsade psykosociala resurser beskrevs vara ett hinder för 
motivation till egenvård. Medicinering och egenvårdsaktiviteter upplevdes dessutom bli mer 
komplicerade att utföra om de krockade med kulturella eller religiösa praktiker, som t.ex. 
fasta vid Ramadan (Bernhard et al., 2017). Ofördelaktiga väderförhållanden ansågs också vara 
ett hinder för fysisk aktivitet (Ince et al., 2017).   

 

4.2.2 Utmaningar för motivation 

Egenvård upplevdes som en identitetskris och samtidigt som en ”evig kamp” för att hitta en 
balans mellan gamla ohälsosamma vanor och nya egenvårdsrutiner (Carolan-Olah & Cassar, 
2018; Gabre et al., 2018; Kristensen et al., 2018). Det var svårt att implementera nya rutiner i 
sin vardag och bilda sig en förståelse om vad ett hälsosamt liv innebar (Gardsten et al., 2018; 
Ince et al., 2018; Masupe et al., 2017). Att etablera en ny rutin upplevdes som en 
lärandeprocess som krävde ansträngning och repetition (Bernhard et al., 2017). Deltagarna 
erfor rollen av att vara expert på sitt eget liv som utmanande samtidigt som okunnighet 
beskrevs påverka egenvården negativt (Gardsten et al., 2018; Masupe et al., 2018). Det var 
utmanande att bland många källor välja ut och kritiskt granska relevant information om 
egenvård samtidigt som det var svårt att översätta generell information till att överensstämma 
med och tillfredsställa individuella behov (Gardsten et al., 2018).  

 

Att sköta sin medicinering ansågs vara den viktigaste egenvårdsaktiviteten medan följsamhet 
till rekommenderade kostråd och motion upplevdes som de mest utmanande 
egenvårdsaktiviteterna. Deltagarna uttryckte att det blev svårare med tiden att sköta sin 
egenvård (Smith-Miller et al., 2017). Den stora mängden information om alla olika läkemedel 
upplevdes överväldigande och svår att förstå samtidigt som det fanns en osäkerhet över 
läkemedelsbiverkningar och en motvillighet till att äta ordinerade mediciner (Bernhard et al., 
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2017). Det upplevdes utmanande att kalibrera sin insulinbehandling utifrån sina egna behov 
samtidigt som det var svårt att komma ihåg att ta sina mediciner samma tid varje dag 
(Gardsten et al., 2018; Ince et al., 2017). Några deltagare beskrev att de fick planera sitt liv 
utifrån medicintider (Bernhard et al., 2017). Det uppfattades som ett eget ansvar att 
kontrollera att rätt medicin delades ut på apoteket (Gardsten et al., 2018).  

 

Det upplevdes svårt att följa rekommenderade kostråd och samtidigt kunna njuta av mat och 
dryck (Carolan-Olah & Cassar, 2018; Masupe et al., 2018). Dieter ansågs oaptitliga och 
meningslösa att följa samtidigt som det upplevdes som en utmaning att motstå frestelsen att 
äta processad mat (Gardsten et al., 2018; Tan et al., 2018). Kostråd var dessutom lätt att 
glömma bort (Ince et al., 2017; Smith-Miller et al., 2017). Det beskrevs utmanande att välja 
mat i mataffären som var hälsosam utifrån individuella hälsobehov. Det fanns ett behov av att 
lära sig vara kritisk till innehållsförteckningar på matprodukter och menyer på restauranger 
(Gardsten et al., 2018; Smith-Miller et al., 2017). Deltagare som bodde ensamma uttryckte att 
det var utmanande att laga mat till sig själva medan de som bodde med familj upplevde det 
svårt att förhålla sig till familjemedlemmars matvanor. Resor uttrycktes också vara en 
utmaning då det påverkade mat- och sömnrutiner (Gardsten et al., 2018). Höga 
blodglukosvärden orsakade stress vilket gjorde blodglukosmätning till en utmaning för 
deltagarna (Ince et al., 2017; Sherman & Williams, 2018).  

 

Deltagarna uppfattade ätandet som en kulturellt viktig aktivitet som uppmuntrades genom 
grupptryck från familj vilket gjorde det svårare att välja bort viss mat (Tan et al., 2018). 
Kulturella normer upplevdes utmanande att ändra på vilket försvårade egenvården (Masupe et 
al., 2018). Fördomar om DMT2 orsakade en upplevelse av att behöva kämpa för att få respekt 
från andra eftersom det påverkade deltagarnas beslutsamhet i sin egenvård (Gabre et al., 
2018). Fester där ohälsosam mat och alkohol serverades beskrevs som viktiga för deltagarnas 
sociala liv vilket ledde till att de fick problem när de försökte upprätthålla en bra egenvård 
eller försökte gömma sin diagnos för andra (Carolan-Olah & Cassar, 2018; Gardsten et al., 
2018; Kindarara et al., 2017; Smith-Miller et al., 2017).  

 

4.2.3 Behov av strategier för att öka motivation 

Deltagarna beskrev sin inre motivation, sitt sunda förnuft och förmågan att hantera känslor 
som de viktigaste faktorerna för att hantera sin diabetes (Gardsten et al., 2018). Acceptans och 
självdisciplin upplevdes vara andra viktiga faktorer för att klara av sin egenvård (Carolan-
Olah & Cassar, 2018; Masupe et al., 2018). Att ha en positiv inställning till sin situation fast 
saker och ting kändes jobbigt ansågs vara en viktig förutsättning för förmågan till egenvård. 
Egenvård kunde uppfattas mindre jobbig när studiedeltagarna skiftade sitt inre fokus från 
sjukdom till hälsa (Kristensen et al., 2018). Genom att ta hand om sig själv utvecklades en 
känsla av nya möjligheter till att påverka omständigheterna i livet (Gabre et al., 2018). 
Förmågan att mobilisera inre styrkor som självförtroende och känsla av självständighet 
beskrevs som avgörande för att kunna klara av att möta andra människors attityder, 
förväntningar, kommentarer och reaktioner (Gardsten et al., 2018). 
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Det fanns en vilja hos deltagarna att ta på sig mer ansvar rörande beslut om sin egenvård 
(Bernhard et al., 2017). Genom att göra egenvårdsaktiviteter till en del av den dagliga rutinen 
blev vardagen lättare att hantera (Ince et al., 2017; Kindarara et al., 2017; Sherman & 
Williams, 2018). Några deltagare förlitade sig på läkemedel för att behålla hälsa istället för att 
ändra på sin livsstil (Gardsten et al., 2018; Kristensen et al., 2018). Information om 
sjukdomen söktes ofta på internet då den upplevdes lättillgänglig (Bernhard et al., 2017; 
Kindarara et al., 2017). Egenvårdshjälpmedel som t.ex. medicinplanerare och dosett 
upplevdes som värdefullt stöd i vardagen (Bernhard et al., 2017). Tillgång till 
träningsutrustning i hemmet ökade deltagarnas motivation till fysisk aktivitet (Ince et al., 
2017). 

 

För att kunna äta liknande mat som tidigare vilket upplevdes som viktigt för livskvaliteten så 
utvecklades egenvårdsstrategier, de gick bl.a. ut på att minska portioner, äta mer regelbundet, 
dricka mer vatten och motionera mera. Deltagarna utvecklade även strategier för att hantera 
grupptryck i matsituationer (Carolan-Olah & Cassar, 2018). Med möda utvecklade många 
egna strategier för att klara av att delta under festligheter där det serverades ohälsosam mat 
och dryck. Kontinuerlig blodglukosmätning gav upphov till upplevelser av kontroll (Smith-
Miller et al., 2017). Samtidigt föredrog några att inte kontrollera sin blodglukosnivå innan 
måltid med konventionella medel utan ansåg det var bekvämare att känna av kroppens 
signaler istället (Kindarara et al., 2017). 

 

Vila och reflektion upplevdes som egenvård eftersom det hjälpte deltagarna att slappna av och 
distansera sig själva från sjukdomen och de jobbiga tankar som diabetessjukdomen väckte 
(Gabre et al., 2018). En tro på Gud beskrevs ge tröst och emotionellt stöd för vissa deltagare 
(Carolan-Olah & Cassar, 2018; Kindarara et al., 2017). Religiösa praktiker ansågs även kunna 
påverka egenvård positivt eller t.o.m. bota sjukdomen och vissa deltagare använde sig av 
alternativ medicin som komplement till konventionell behandling (Masupe et al., 2018). 
Deltagarna upplevde även minskad stress och mental avslappning av egenvårdsaktiviteter som 
inte rekommenderades av sjukvården som att t.ex. spela datorspel eller röka cannabis 
(Kristensen et al., 2018). 

 

4.3 Behov av stöd 

Kategorin Behov av stöd handlar om deltagarnas upplevelser av stöd i olika former. Familj 
och vänner kunde bidra med både praktisk hjälp och emotionellt stöd samtidigt som anhörigas 
involvering ibland kunde upplevas jobbig och påträngande. Även vårdpersonals stöd och 
uppmuntran värderades högt samtidigt som de var en viktig källa till information. Stressad 
vårdpersonal som hade ett opersonligt bemötande ansågs inte ha en stödjande roll. Deltagarna 
sökte gärna support från andra i samma situation då det gav en känsla av gemenskap och 
trygghet.    

 

4.3.1 Stöd från familj och vänner 

Familj och vänner upplevdes ha en stöttande roll i egenvården. Familjemedlemmar kunde 
t.ex. påminna om när det var dags att ta sin medicin. Deltagarna beskrev att de fick 
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emotionellt stöd, förståelse och uppmuntran från sina närstående. Att uppfatta sig ha en 
funktion i ett sammanhang och känslan av att andra bryr sig gav en upplevelse av trygghet 
och kamratskap (Gabre et al., 2018; Ince et al., 2017; Kindarara et al., 2017). Deltagare som 
upplevde att deras intima sfär och personliga egenvårdsbeslut respekterades av andra 
rapporterade ett ökat självförtroende (Gabre et al., 2018). 

 

Det fanns också deltagare som upplevde det omvända. Det var obehagligt när 
familjemedlemmar involverades i deras egenvård eftersom det fick dem att känna sig 
otillräckliga och det blev ofta konflikter när egenvårdsrutiner skulle implementeras hemma 
(Ince et al., 2017). Det var jobbigt när fördomar uttrycktes av närstående (Gabre et al., 2018). 
Grupptryck från familj och vänner ansågs även påverka egenvården negativt (Masupe et al., 
2018). Andra deltagare beskrev en generell brist på stöd från familjen, speciellt vid kritiska 
situationer som t.ex. hypoglykemi (Bernhard et al., 2017). 

 

4.3.2 Stöd från vårdpersonal 

Relationen till sjukvårdspersonal upplevdes generellt som positiv och det var viktigt att bygga 
upp en förtroendefull kontakt med sjukvårdspersonalen för att få tillgång till adekvat 
information samt få emotionellt stöd (Bernhard et al., 2017; Carolan-Olah & Cassar, 2018; 
Ince et al., 2017; Kristensen et al., 2018; Smith-Miller et al., 2017; Tan et al., 2018). 
Uppmuntran och positiv feedback från vårdpersonal ökade deltagarnas motivation att utföra 
egenvård (Ince et al., 2017; Kindarara et al., 2017). Självständighet beskrevs som en viktig 
egenskap i relationen med vården för att våga ifrågasätta beslut. Deltagarna uttryckte att de 
behövde vara bestämda i kontakten med vårdpersonal för att bevaka sina intressen och få sin 
vilja igenom (Bernhard et al., 2017). 

 

Andra deltagare beskrev att deras perspektiv och individuella situation inte 
uppmärksammades av vårdpersonal och att det fokuserades för mycket på parametrar och för 
lite på egenvård (Bernhard et al., 2017; Masupe et al., 2018). Tidsbrist under hälsokontroller 
gjorde att deltagarna inte hann formulera frågor angående sin egenvård vilket ledde till 
upplevelser av att inte bli omhändertagen och gav en ovilja till att komma på återbesök 
(Bernhard et al., 2017; Smith-Miller et al., 2017). Det kunde även kännas obehagligt att 
rapportera hur matvanor såg ut eftersom deltagarna upplevde avsaknad av stöd och förståelse 
från vårdpersonal (Gardsten et al., 2018). De önskade att sjuksköterskan kunde berätta vilken 
mat de borde äta och inte vad de skulle undvika (Gardsten et al., 2018). Deltagarna tenderade 
att söka vård vid kännbara komplikationer och inte i preventivt syfte. Deras uppfattning om 
sjukvårdspersonalens skicklighet och kunskap påverkade om de sökte vård vid symtom eller 
inte (Kindarara et al., 2017; Masupe et al., 2018; Tan et al., 2018).   

 

Deltagarna upplevde en brist på egenvårdsinformation från vården samtidigt som behovet av 
information var stort (Gardsten et al., 2018; Masupe et al., 2018; Smith-Miller et al., 2017). 
Det var svårt att förstå information i patientbroschyrer och samtidigt översätta generella 
rekommendationer från sjukvårdspersonal till sin egen situation (Bernhard et al., 2017). Det 
fanns ett behov av egenvårdsrelaterad information på hemspråket (Carolan-Olah & Cassar, 
2018). Några deltagare efterfrågade en gruppbaserad utbildning i egenvård (Masupe et al., 
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2018). Det fanns också deltagare som ansåg sig ha tillräckliga kunskaper för att bedriva 
egenvård (Smith-Miller et al., 2017). 

 

4.3.3 Stöd från andra i samma situation 

Deltagarna sökte gärna stöd och råd om egenvård hos familjemedlemmar som själva hade 
DMT2 eller som hade vårdat någon med DMT2 tidigare (Bernhard et al., 2017; Masupe et al., 
2018; Smith-Miller et al., 2017). Stöd och egenvårdinformation från självhjälpsgrupper 
värderades högt då det fanns en känsla av ömsesidig förståelse, gemenskap och trygghet bland 
medlemmarna. Självhjälpsgruppens stöd gjorde att deltagarna upplevde en ökad motivation 
att bli mer delaktig i sin behandling samt känna en ökad bestämdhet och självsäkerhet i 
kontakt med sjukvården. Emotionellt stöd kunde också hittas från andra i samma situation på 
onlineforum (Bernhard et al., 2017).     

 

5. Resultatsammanfattning 

Egenvård upplevdes som en utmaning eftersom det var svårt att införa nya rutiner i sin 
vardag. Nya egenvårdsrutiner som att äta rätt, motionera och administrera läkemedel var 
ansträngande att lära sig och gav upphov till många känslor. Att utföra egenvårdsaktiviteter 
kunde upplevas som skrämmande och frustrerande och oklarheter i information om diabetes 
kunde leda till förvirring. Egenvård i sociala situationer var ofta förknippade med upplevelser 
av skuld och skam då sjukdomen hade ett socialt stigma över sig. Deltagarna upplevde flera 
hinder till att utföra sin egenvård; dålig ekonomi, fysiska begränsningar, tidsbrist och 
jobbansvar var några exempel. Strategier utvecklades för att öka motivationen och förenkla 
egenvården. Det kunde till exempel handla om att ändra sin inställning för att hantera 
obehagliga känslor och tankar eller vara av mer praktisk art. Chansen till att omvärdera sitt liv 
och införa nya hälsosamma rutiner i sin vardag upplevdes hoppfullt och gav ett välmående.  
Deltagarna upplevde stöd och uppmuntran från vårdpersonal och närstående som viktigt för 
att klara av egenvården. Stressad vårdpersonal påverkade egenvården negativt och det var 
jobbigt att bemöta närståendes fördomar. Information och stöd från andra med DMT2 
värderades högt. 

 

6. Diskussion  
6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva hur vuxna personer med diabetes mellitus typ 2 upplever sin 
egenvård. För att nå en djupare förståelse för deltagarnas upplevelser valdes en kvalitativ 
ansats (Kristensson, 2014). En litteraturstudie valdes som metod för att sammanställa och ge 
en överblick över forskningsläget i den specifika undersökningsfrågan, men också för att 
ytterligare definiera och förtydliga vissa vårdvetenskapliga begrepp (Kristensson, 2014). 
Andra metoder som skulle kunna använts för att besvara syftet är intervjustudie eller 
fokusgruppdiskussion eftersom de också undersöker fenomen och personers upplevelser 
(Danielsson, 2017; Wibeck, 2017). Sistnämnda metoder valdes bort p.g.a. att författarna hade 
begränsade erfarenheter i intervjuteknik vilket skulle påverka studiens etiska aspekter och 
trovärdighet negativt. Valet av litteraturstudie som metod ansågs vara etiskt försvarbart att 
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genomföra av sjuksköterskestudenter på grundnivå då inga personer intervjuades och inga 
patientjournaler lästes. Under studiens gång har flera grupphandledningstillfällen använts som 
stöd för att försäkra att analysen är grundad i data vilket stärker såväl trovärdighet som 
pålitlighet i resultatet. Inför handledningen har både handledare och medstudenter läst arbetet 
och kommit med konstruktiv kritik under handledningstillfällena (Henricson & Lönn, 2017).  

 

Studiens syfte var tydligt vilket underlättade att identifiera meningsbärande sökord att 
använda till den systematiska sökningen. Till sökningen användes många olika synonymer 
och alternativa stavelser till de meningsbärande orden för att bredda sökningen. Genom att 
använda Svensk MeSH för att hitta lämpliga översättningar och komplettera med egna 
tänkbara översättningar ökar trovärdigheten (Karlsson, 2017; Willman, Bahtsevani, Nilsson & 
Sandström, 2016). Författarna tog även hjälp av handledare för att hitta lämpliga 
översättningar. Det ger styrka åt studien att många olika synonymer och alternativa stavelser  
användes i sökningen då fler artiklar kunde identifieras.  

 

Två databaser valdes för att ge en större sökträff och hitta fler relevanta artiklar. För att 
undvika publiceringsbias och ge en ökad trovärdighet åt studien har fler databaser med 
omvårdnadsfokus använts (Henricson, 2017; Willman et al., 2016).  I både Medline och 
Cinahl finns forskning inom området omvårdnad publicerat vilket stämmer överens med 
syftet (Forsberg & Wengström, 2015; Kristensson, 2014). En svaghet i valet av databas var att 
Medline var mer medicinskt inriktad i sin publikation av studier än Cinahl och därför kunde 
inte lika mycket relevant litteratur sökas fram där. Eventuellt så hade PsycINFO som tar upp 
psykologiska aspekter varit ett bättre alternativ när det gäller forskning om egenvård 
(Kristensson, 2014).  

 

För att öka specificiteten i sökningen användes indexord då icke-relevanta artiklar uteslöts 
(Willman et al., 2016). Genom att sökningen gjordes med en blandning av både indexord och 
fritextsökningar ökade sensitiviteten eftersom fler relevanta artiklar kunde hittas (Willman et 
al., 2016). Eftersom databaserna var utformade olika behövde sökningarna anpassas till varje 
databas men i största möjliga utsträckning användes samma sökord i båda databaserna för att 
öka tillförlitligheten i studien (Willman et al., 2016). Anledningen till att sökningarna inte var 
identiska var att några indexord skiljde sig mellan Medline och Cinahl.  

 

Genom att kombinera sökorden med hjälp av Booleska sökoperatorer kunde fler relevanta 
artiklar hittas (Kristensson, 2014). För att i efterhand kritiskt kunna värdera sökningen gjordes 
en sökning på varje sökord separat innan de kombinerades (Willman et al., 2016). Sökningen 
begränsades till studier publicerade tre år tillbaka i tiden för att enbart få träffar på den senaste 
forskningen vilket ökar studiens trovärdighet då vetenskapliga studier fort blir inaktuella 
(Kristensson, 2014). Nackdelen med den begränsningen skulle kunna vara att relevanta 
artiklar missats och att all litteratur som svarade på syftet inte togs med i studien. Det ansågs 
vara orimligt inom ramarna för ett examensarbete på grundnivå att ta med all relevant 
litteratur och därför valdes tidsbegränsningen med tre år. Studien fokuserade på vuxna 
patienter och därför begränsades sökningen till deltagare över 19 år. Eftersom författarna inte 
kan något annat språk än svenska och engelska begränsades också sökningen med enbart 
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artiklar på engelska vilket skulle kunna betyda att studier publicerade på något annat språk 
som svarade på syftet inte hittades (Kristensson, 2014). För att öka trovärdigheten i studien 
begränsades sökningen även med peer-reveiwed för att säkerställa att studiernas kvalitet 
genomgått en oberoende granskning. En ny sökning gjordes för varje sökord och sedan 
kombinerades sökorden i den slutgiltiga sökningen. För transparens och tillförlitlighet 
presenterades sökningen i en sökmatris (Kristensson, 2014).  

 

För att spara tid läste författarna titlar och abstracts i var sin databas och gjorde en första 
utgallring av artiklar individuellt, en arbetsmetod som sänker trovärdigheten eftersom 
innehållet i texten enbart tolkats av en person (Kristensson, 2014). För att öka trovärdigheten i 
urvalsmetoden läste båda författarna titeln och sammanfattningen om någon var osäker på 
artikelns relevans. Genom att sålla bort artiklar enbart efter titlar och abstracts försvagar 
urvalsmetoden eftersom titlarna och sammanfattningarna kan vara missvisande till resultatet. 
Samtliga artiklar som verkade intressanta lästes individuellt och diskuterades sedan, vilket 
ökade studiens trovärdighet då flera tolkningar av texten ökade chansen att hitta material som 
svarade på syftet. Hela gallringsprocessen dokumenterades kontinuerligt av båda författarna 
för att öka studiens trovärdighet (Kristensson, 2014).  

 

All data som svarade på syftet presenterades i resultatet vilket ökar studiens trovärdighet 
(Forsberg & Wengström, 2015). En svaghet i studien var att författarnas modersmål inte var 
engelska vilket kan ha påverkat hur de förstod, översatte och tolkade texten i artiklarna 
(Kjellstöm, 2017). En styrka i studien är att tydliga inklusions- och exklusionskriterier 
formulerades då det medförde att relevant litteratur blev lättare att sålla ut. För att öka 
tillförlitligheten i studien valdes enbart artiklar med kvalitativ ansats (Henricson, 2017). En av 
artiklarna (Smith-Miller, Berry & Miller, 2017) som ingick i studien hade en mixed-method 
design men valdes ändå att ingå p.g.a. att den kvalitativa delen svarade på syftet. För att stärka 
trovärdigheten kvalitetsgranskades artiklarna individuellt med hjälp av en granskningsmall för 
kvalitativa studier framarbetad av SBU. Därefter jämfördes granskningarna och artiklarnas 
kvalitet diskuterades (Henricson, 2017; Kristensson, 2014). Det kan diskuteras på vilket sätt 
författarnas begränsade erfarenhet av att kritisk granska vetenskaplig litteratur påverkade 
resultatet av kvalitetsgranskningen.  

 

För att analysera data valdes en enklare analysmetod (integrerad analys). Risken för att 
misstolka hur metoden skulle användas minskade med en enklare analysmetod då författarna 
hade begränsade kunskaper och erfarenheter i att analysera data. Ytterligare en styrka i 
analysen som gav studien trovärdighet var att båda författarna läste och tolkade innehållet i 
samtliga artiklar var för sig innan de träffades och diskuterade sina tolkningar som mynnade 
ut i underkategorier och kategorier (Henricson, 2017). 

 

Studierna som ingick i litteraturstudien var gjorda i länder med olika ekonomisk utveckling 
och deltagare från både majoritetsbefolkning och minoritetsgrupper fanns representerade. 
Studiedeltagarnas egenskaper skiljde sig därför åt utifrån bl.a. etnicitet och socioekonomiska 
förutsättningar, vilket resulterar i att överförbarheten i studien ökar då fler grupper som 
rapporterar liknande upplevelser har studerats. Män är överrepresenterade i studien vilket kan 
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vara ett problem eftersom deras upplevelser kan skilja sig från kvinnors. En av studierna 
(Sherman & Williams, 2018) studerade enbart män men valdes att inkluderas då den tillförde 
nytt material. Eftersom det är kvalitativa studier som studerats kan inte resultatet generaliseras 
till andra sammanhang eller situationer men en förståelse för individens upplevelser i liknande 
kontexter kan urskiljas (Henricson, 2017).  

 

För att öka studiens trovärdighet valde författarna att endast inkludera artiklar som hade ett 
godkännande från en etisk prövningsnämnd eller förde en diskussion kring etiken i studien 
(Forsberg & Wengström, 2015). Under hela processens gång diskuterade författarna 
kontinuerligt sin förförståelse och försökte så långt som möjligt lägga fördomar åt sidan för 
att inte påverka resultatet vilket stärker pålitligheten i studien (Henricson, 2017).  

 
6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer att egenvård väcker negativa känslor. Upplevelser av rädsla, 
frustration och förvirring bottnar i att studiedeltagarna inte har fått eller inte förstår 
information om egenvård eller att de saknar resurser och kunskap för att utföra 
egenvårdsaktiviteter, som att till exempel mäta sin blodglukosnivå. Ett liknande resultat 
framkommer i en tidigare studie (Mathew, Gucciardi, De Melo & Barata, 2012). Resultatet 
visar att egenvårdskrav upplevs överväldigande vilket kan leda till känslor av kontrollförlust 
och maktlöshet. Svedbo-Engström, Leksell och Johansson (2015) beskriver liknande fynd. 
Enligt Carolan et al. (2015) upplevs sjukdomen emotionellt betungande och personer behöver 
lära sig att hantera jobbiga känslor och tankar på ett hälsosamt sätt för att egenvården ska 
fungera.  

 

I resultatet i den genomförda studien framgår att deltagarna upplever ett behov av att ta ett 
större ansvar för sin omvårdnad samtidigt som de ansåg att acceptans och självdisciplin var 
viktiga faktorer för att klara av egenvården. Enligt Carolan et al. (2015) minskar ofta de 
negativa känslorna med tiden då personer lär sig acceptera sin sjukdom och ta ett större ansvar 
över sin vård. Samtidigt kan upplevelser av isolering och ensamhet öka i takt med att 
personerna blir mer självgående i sin egenvård (ibid.). Sakalys (2010) beskriver hur sjukdom 
kan påverka personens självbestämmande negativt och en egen reflektion är att ett ökat ansvar 
för den egna vården också ökar personens upplevelse av autonomi. Snellman (2012) lyfter en 
aspekt som har betydelse för att underlätta personers självbestämmande, vilket är att 
sjukvården behöver bistå personer med adekvat information så de kan ta välgrundade beslut.  

 

Resultatet visar att deltagarna upplever relationen med vården som viktigt för att få 
information och emotionellt stöd och att den relationen ofta var skadad p.g.a. stressad 
personal. Många deltagare beskrev att sjukvården misslyckades med att ta hänsyn till deras 
individuella vårdbehov. Insulander och Björvell (2018) förklarar att vårdpersonal kan stärka 
personen genom empowerment när de delar ansvaret för vården mellan sig och personen. Ett 
delat ansvar kan möjliggöras genom att vårdpersonal ansvarar för processen av 
egenvårdsutbildning medan personen ansvarar för innehållet (ibid.). Orem (2001) beskriver 
hur personer som har en egenvårdsbrist befinner sig i ett socialt beroende och att 
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sjuksköterske-patient relationen då blir extra viktig för att uppnå en tillfredställande egenvård. 
Sjuksköterskan kan bland annat undersöka i vilka områden egenvårdsbrist uppstår i personens 
liv och gå in och stötta där det behövs (ibid.).  

  

I resultatet framkommer också att egenvårdsaktiviteter kan leda till ett välmående. Egenvalda 
fritidsaktiviteter och olika former av fysisk aktivitet upplevdes ge upphov till bland annat 
känslor av avslappning, vitalitet, frihet och styrka. Enligt en tidigare studie önskar personer att 
deras mående inte ska påverkas av arbetsbördan av egenvård samtidigt som ett bra mående 
upplevs som ett incitament för en god egenvård (Svedbo-Engström et al., 2015). Orem (2001) 
menar att egenvård måste utföras medvetet och kontinuerligt men samtidigt anpassas efter 
individens personliga utveckling. En egen reflektion är att utmaningen med att hantera känslor 
verkar vara konstant men att utmaningen kan se olika ut beroende på hur länge personen levt 
med sjukdomen. Resultatet i den genomförda studien visar hur deltagarna som lyckas uppnå 
mål med egenvården som att t.ex. gå ner i vikt genom att motionera och äta bättre också får 
ett ökat självförtroende och bättre motivation. I en tidigare studie beskriver deltagarna att de 
kände en stolthet och tilltro till sin egen förmåga när de klarade av att sköta sin diabetes i 
olika situationer (Svedbo-Engström, Leksell, & Johansson, 2015). Orem (2001) förklarar att 
individen behöver kunna hantera sig själv i en miljö i förändring för att klara av att utföra 
egenvård. Engagemang i egenvård involverar att bedöma vad personen själv klarar av att 
utföra (ibid.). 

 

Resultatet visar att deltagarna upplevde fysiska begränsningar relaterat till samsjuklighet eller 
till symtom av DMT2 som ett hinder för att utföra egenvård. Österlund-Efraimsson och 
Klang-Söderkvist (2018) förklarar hur fysiska eller psykiska begränsningar kan påverka en 
beteendeförändring negativt och sänka individens grad av self-efficacy. Tilltron till sin egen 
förmåga i egenvårdssituationer definieras som self-efficacy. En del av self-efficacybegreppet 
handlar om hur personers tidigare erfarenheter av framgång eller misslyckanden i 
egenvårdssituationer påverkar hur de lyckas med framtida utmaningar (ibid.). En egen 
reflektion är att det blir som en positiv spiral av framgång i egenvårdsaktiviteter om personen 
lyckas i sina åtaganden och på så sätt ökar sin tilltro till sin egen förmåga. För personens 
fördel är det därför av vikt att sjuksköterskan kan hjälpa till med att sätta upp mindre delmål 
med egenvården för att gradvis kunna öka graden av self-efficacy i syfte att utveckla en 
tillfredställande och kontinuerlig egenvård. En tidigare studie visar hur en högre grad av self-
efficacy hos personer ökade chansen att egenvård blir av (Amer et al., 2018). 

 

I resultatet framgår det att stöd och råd från andra människor med DMT2 är viktigt då de 
bidrar med värdefull information om egenvård och samtidigt ger deltagare en känsla av 
trygghet och gemenskap. Österlund-Efraimsson och Klang-Söderkvist (2018) beskriver hur 
personer använder sig av ställföreträdande erfarenheter för att öka sin tilltro till sin egen 
förmåga, vilket betyder att personen lyssnar på andra i samma situation som har löst ett 
liknande problem. Resultatet är intressant utifrån ett patientutbildningsperspektiv då 
grupputbildningar i egenvård är effektivt och uppskattat av personer samtidigt som det är 
kostnadseffektivt vilket en tidigare studie bekräftar (Smith, McNaughton & Meyer, 2016). 
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Resultatet visar att det finns ett socialt stigma relaterat till DMT2 som deltagarna upplevde 
när de utförde egenvård utanför hemmet. Problem uppstod ofta på jobbet eller under sociala 
tillställningar där det serverades mat och dryck. Det kunde handla om att deltagarna skämdes 
för sin sjukdom och ville hålla den hemlig för andra eller att de hade svårigheter att utföra 
tillfredställande egenvård p.g.a. att de förväntades eller frestades att äta viss mat på fest. En 
tidigare studie beskriver hur deltagarna upplever att samhället ansåg det vara deras eget fel att 
de insjuknat i DMT2 och att de hade sig själv att skylla. På grund av det sociala stigmat kan 
en negativ bild av sjukdomen utvecklas vilket leder till känslor av skam och att vara 
missförstådd av samhället vilket påverkar självkänslan negativt (Kato et al., 2016). 

 

I resultatet framkommer hur deltagarna anser sig själva vara orsaken till sina problem och 
hade svårt att be om hjälp från andra samtidigt som de tvingades bemöta och hantera andra 
människors fördomar. I en tidigare studie beskriver deltagarna att stöd från andra kan 
upplevas skamfyllt eftersom de känner sig som en börda (Svedbo-Engström et al., 2015). 
Resultatet i föreliggande studie visar att deltagarna utvecklar egna strategier för att kunna 
delta under sociala tillställningar. Skam bidrar till att deltagarna föredrar att hålla diagnosen 
hemlig för alla utom närstående eller så drar de sig undan socialt. En tidigare studie bekräftar 
att personer med DMT2 ibland väljer att hålla sin diagnos hemlig för andra och samtidigt 
utvecklar strategier för att anpassa sina beteenden i sociala situationer (Kato et al., 2016). 
Ohälsosamma beteenden kunde t.ex. handla om att dra sig undan socialt. Det sociala stigmat 
kan bli internaliserat hos personer med DMT2 vilket kan leda till upplevelser av sämre 
egenvärde (ibid.).  

 

Resultatet i den genomförda studien visar att tabun kring egenvård är påtaglig bland etniska 
minoritetsgrupper där traditioner kring mat och fest är viktiga för sammanhållningen och 
identiteten. Egenvårdsaktiviteter kan krocka med religiösa eller kulturella praktiker som t.ex. 
fastan vid Ramadan. Enligt Orem (2001) finns det kopplingar mellan personens kultur och 
kvaliteten på egenvården. I resultatet rapporterade deltagare från etniska minoritetsgrupper 
oftare att en låg inkomst upplevdes vara ett problem för att sköta sin egenvård då resurser 
saknades för att köpa hälsosam mat och läkemedel. Orem (2001) menar att sociokulturella 
faktorer och tillgängliga resurser har betydelse för egenvårdens kvalitet. En egen reflektion är 
att det behövs ett strukturerat arbete med att avstigmatisera DMT2 i samhället och framför allt 
bland etniska minoritetsgrupper där diagnosen är vanligare (Elinder et al., 2016). Information 
om egenvård måste därför individanpassas till de skillnader i syn på hälsa och sjukdom som 
kan finnas hos personer från olika kulturer vilket kan ske genom kulturellt anpassad 
patientutbildning (Socialstyrelsen, 2018).  

 

Mathew et al. (2012) beskriver skillnader mellan hur män och kvinnor hanterar sin diagnos 
och egenvård. Kvinnor har lättare att berätta om sin diagnos för andra medan män tenderar till 
att gömma den i sociala sammanhang. Kvinnor känner mer sorg över sin diagnos men är 
också mer hjälpsökande medan män upplever mer skam och uttrycker en rädsla för att vänner 
ska få reda på att de är sjuka. Kvinnor har därför lättare än män att utföra egenvård i sociala 
sammanhang och är ofta mer följsamma till kostråd. Det finns också en skillnad i hur de olika 
könen fördrar att införskaffa information om egenvård. Män föredrar en mer självständig 
utbildning som att läsa böcker medan kvinnor tenderar att använda sig av mer interaktiv 
utbildning så som självhjälpsgrupper (ibid.). Det finns många likheter mellan upplevelserna 
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hos männen i studien ovan och de upplevelser som rapporterades av deltagarna i föreliggande 
studie, speciellt när det kommer till skam för sjukdomen i sociala sammanhang. Likheterna 
kan eventuellt förklaras av att en majoritet av det totala studiedeltagandet i föreliggande studie 
utgörs av män. En egen reflektion är att män är mer utsatta och löper större risk att utveckla 
komplikationer då de har svårare att sköta sin egenvård p.g.a. skammen de känner för sin 
sjukdom. Enligt Orem (2001) är kön en av de generella hälsofaktorer som har betydelse för 
förmågan att tillfredsställa sina grundläggande behov. Resultatet visar att den sociala 
skammen leder till att män inte söker stöd och råd i samma utsträckning som kvinnor. 
Dessutom insjuknar män oftare i DMT2 vilket förvärrar situationen ytterligare (Frid & 
Annersten-Gershater, 2016). Socialstyrelsen (2018) föreslår att hälso- och sjukvården bör 
erbjuda gruppbaserad patientutbildning i egenvård vilket skulle kunna underlätta för manliga 
patienter att öppna upp sig för andra med sina problem och på så sätt avdramatisera 
situationen och minska stigmat.  

 

7. Slutsats 

Egenvård upplevs utmanande och personer med DMT2 är i behov av strategier för att kunna 
hantera negativa känslor och öka motivationen till egenvård. Skuld och skam relaterat till 
DMT2 och egenvård i sociala situationer begränsade personernas livskvalitet. Stöd från 
familj, vänner och vårdpersonal underlättar egenvården samtidigt som ett dåligt stöd kan ge 
motsatt effekt.  

 

8. Kliniska implikationer 

Studien visar att personer förlitar sig på vården för stöd och information om egenvård men att 
vårdpersonalens stöd ofta är medicinskt inriktad och inte personcentrerad. Sjuksköterskan är 
ofta ansvarig för att utbilda personer i egenvård och behöver därför vara lyhörd för personens 
känslor och individuella behov för att kunna arbeta personcentrerat. Studiedeltagarna 
rapporterar en dålig ekonomi och ett socialt stigma relaterat till DMT2 som ett hinder för 
egenvård. Personens socioekonomiska resurser måste beaktas inom sjukvården eftersom det 
har en påverkan på egenvårdens kvalitet. På en samhällelig nivå kan ett preventivt arbete 
riktas mot riskgrupper i utsatta låginkomstområden. Sjuksköterskan behöver även anpassa 
egenvårdutbildningen till de skillnader i syn på hälsa som finns inom olika kulturella grupper 
i samhället. Män kände mer skam än kvinnor över att utföra egenvård i sociala sammanhang 
och tenderade till att hålla diagnosen hemlig i större utsträckning. Sjuksköterskan kan därför 
arbeta med att avdramatisera sjukdomen med hjälp av gruppbaserad egenvårdsutbildning där 
deltagare får öva i att dela med sig av sina problem. I den genomförda studien framkommer 
att personer som lyckas med att utföra egenvård också ökar sin motivation till att fortsätta ta 
hand om sig själv. Det är därför viktigt att sjuksköterskan stöttar personen i att formulera 
rimliga och uppnåeliga egenvårdsmål som syftar till att öka personens tilltro till sin egen 
förmåga. 

 

9. Förslag till fortsatt forskning 

Nyckelfyndet i den genomförda studien handlar om det sociala stigma deltagare upplevde i 
relation till sin sjukdom och egenvård. Eftersom känslor av skuld och skam påverkar 
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egenvårdens kvalitet negativt har ett behov av mer forskning inom området uppmärksammats. 
Forskningen bör syfta till att ta reda på hur personer påverkas av skuld- och skamkänslor på 
ett djupare plan. Forskningen bör också undersöka hur sjuksköterskan kan jobba med att 
avstigmatisera egenvård hos patienter samt hur stigmatiseringen manifesterar och skiljer sig 
mellan olika grupper i samhället. 
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egenvård.	



 

	
	

Nr: 2 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr  

och land 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Värdering 

                                  2(11) 

Resultat 

Carolan-Olah, M., & Cassar, A. 
(2018). The experiences of 
older italian migrants with type 
2 diabetes: A qualitative study. 
Journal of Transcultural 
Nursing, 29(2), 172-179. Doi: 
10.1177/1043659617696974 
 
Land: Australien	

The purpose of this 
article is to evaluate 
elderly Italian 
migrants’ experience 
of diabetes care and 
factors that may 
contribute to local 
health service use.	

Design: Fokusgrupp med 
deskriptiv design 
 
Inklusionskriterier: DMT2, 
italienska som förstaspråk, >60 år 
 
Urvalsförfarand: Rekrytering 
genom informationsblad i väntrum 
på vårdcentral och 
föreningslokaler. Deltagare erhöll 
60 dollar som kompensation 
 
Urval: 15 personer rekryterades 
till studien. Två föll bort och 
deltog ej i fokusgrupperna 
 
Slutgiltig studiegrupp: 13 
personer mellan 68-85 år, varav 8 
män (62%) och 5 kvinnor (38%). 
Medelålder 74 år  
 
Datainsamling: Tre stycken 
fokusgruppintervjuer med 4-5 
deltagare, inspelade och översatta 
 
Dataanalys: Tematisk analys 
	

Styrkor: 
Relevant och tydligt urval 
 
Inklusionskriterier finns 
 
Datamättnad uppnådd 
 
Intervjufrågor utvecklade av 
expertpanel och presenterade i 
tabell 
 
Fokusgruppledare var tvåspråkiga, 
utbildade i intervjuteknik och god 
förståelse för deltagarnas kultur 
 
Dataanalys presenterad steg för 
steg i tabell 
 
Svagheter: 
Resonemang kring förförståelse 
saknas 
 
Teoretisk referensram saknas 
 
Vem som analyserat data framgår 
inte 
 
Otydlig rubriksättning på 
resultatdelen 
	

Oro upplevdes vid sociala 
sammanhang där det åts mat. 
Deltagare kunde inte ha roligt vid 
fester och familjemiddagar.  
 
Balans i vardagen upplevdes som 
svårast med egenvård, t.ex. att följa 
rekommendationer till diet och 
samtidigt njuta av maten. 
 
Deltagare utvecklade egna strategier 
för att hantera matintag och 
grupptryck. 
 
Acceptans av sjukdomen och en 
positiv inställning var en 
förutsättning för god egenvård. En 
gudstro upplevdes tröstande. 
 
Faktorer som viktnedgång och energi 
upplevdes ge motivation till 
följsamhet av 
egenvårdsrekommendationer. 
  
Deltagare litade på sin läkare och tog 
gärna emot hälsoråd.  
 
Det fanns ett behov av 
egenvårdsinformation på hemspråket 
(italienska). 



 

	
	

 

Nr: 3 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Värdering 

                                                        3(11) 

Resultat 

Gabre, M., Wireklint-
Sundström, B., & Olausson, S. 
(2018). ’A little good with the 
bad’: Newly diagnosed type 2 
diabetes patients’ perspectives 
on self-care: A 
phenomenological approach. 
Nordic Journal of Nursing 
Research, 39(1), 20-28. doi: 
10.1177/2057158518775319 
 
Land: Sverige 
 

The aim was 
to describe 
self-care, as 
experienced 
by patients 
with newly 
diagnosed type 
2 diabetes. 

Design: Intervjustudie med 
deskriptiv design 
 
Inklusionskriterier: 
Nydiagnostiserade (6mån), 
svensktalande 
 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt urval från 
vårdcentral 
 
Urval: 3 kvinnor, 5 män 
 
Slutlig studiegrupp: 8 
personer mellan 50-69 år, 
varav 3 kvinnor (37,5%) och 5 
män (62,5%). Medelålder 59 
år 
 
Datainsamling: Enskilda 
intervjuer med öppna frågor 
och medtagna foton. 
Ljudinspelade 
 
Dataanalys: Reflektiv 
livsvärldsforskningsbaserad 
analys, meningsenheter 
plockades ut från helheten 

Styrkor:  
Tydligt syfte 
 
Informerat samtycke 
 
Relevant och tydligt urval 
 
Kontext tydligt beskriven 
 
Tydlig design och teoretisk 
ansats 
 
Forskare diskuterat 
förförståelse 
 
Tydliga inklusionskriterier 
 
Logiskt och begripligt 
resultat 
 
Triangulering vid analys 
 
Svagheter: 
Exklusionskriterier saknas 
 
Ev. bortfall ej presenterat 
 
Datamättnad ej presenterat 

Stöd och support från familj gav hopp och mening till 
egenvården. 
 
Egenvård upplevdes som en identitetskris, eller som en 
evig kamp mellan den gamla ohälsosamma livsstilen och 
en ny hälsosammare som mynnade ut i motsägelsefulla 
känslor av ångest, hopplöshet och hopp. Det fanns en 
upplevd tveksamhet då egenvård krävde beslutsamhet. 
  
Egenvård upplevdes som ett sökande efter hopp för 
framtiden och ny mening i livet samt en chans att 
omvärdera livet och ifrågasätta tidigare vanor. Genom 
egenvård utvecklade deltagare en ny känsla av att kunna 
påverka omständigheterna i sitt liv. 
 
Egenvård upplevdes som en kamp för respekt från andra. 
Deltagare som kände att de fick respekt upplevde ett 
ökat självförtroende. 
När egenvård visade sig fungera genom att hälsan 
påverkades positivt kände deltagare en tacksamhet och 
en ökad självförtroende till att ta bra beslut. 
  
Vila och vara ensam upplevdes som viktig egenvård. 
 
Känslor av frihet, avslappning, lekfullhet och vitalitet 
upplevdes under umgänge med andra och under 
frihetsaktiviteter utan externa krav. 
Fysisk aktivitet upplevdes avslappnande. 



 

	
	

 

Nr: 4 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Värdering 

                                      4(11) 

Resultat 

Gardsten, C., Blomqvist, K., 
Rask, M., Larsson, Å., 
Lindberg, A., & Olsson, G. 
(2018).  Challenges in everyday 
life among recently diagnosed 
and more experienced adults 
with type 2 diabetes: A 
multistage focus group study. 
Journal of Clinical Nursing, 
2018;27, 3666-3678. doi: 
10.1111/jocn.14330 
 
Land: Sverige 

To identify perceived 
challenges related to 
self-management 
among recently 
diagnosed adults and 
those with longer 
experience of type 2 
diabetes as a 
foundation for the 
future development 
of a person-centred 
information and 
communication 
technology service. 
 

Design: Fokusgrupp med 
deskriptiv design 
 
Inklusionskriterier: Grupp 1: 
Diagnos sedan högst 3 år. 
Grupp 2: Diagnos sedan minst 5 
år. Intresse av fokusgrupp ska 
finnas. Svensktalande 
 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt urval från 
diabeteskliniker och 
vårdcentraler 
 
Urval: 12 personer, bortfall 1 
person 
 
Slutgiltig studiegrupp: 11 
personer mellan 42-74 år, 6 
(55%) kvinnor och 5 (45%) män 
 
Datainsamling: Upprepade 
ljudinspelade 
fokusgruppdiskussioner 
  
Dataanalys: Manifest och latent 
kvalitativ innehållsanalys 
 

Styrkor: 
Tydligt syfte 
 
Forskare har diskuterat sin 
förförståelse och relation till 
deltagare 
 
Inklusionskriterier beskrivna 
 
Intervjuguide presenterad 
 
Transparent datainsamling och 
analysprocess med tabeller, 
triangulering 
 
Tydligt resultat 
 
Deltagare fick reflektera över 
materialet från förra sessionen 
 
Svagheter: 
Oklar fördelning av män och 
kvinnor i slutgiltig studiegrupp 
 
Alla deltagare var inte med i 
fokusgrupperna vid alla tillfällen 
 
Exklusionskriterier saknas 

Upplevelser av osäkerhet och 
tveksamhet av blodsockerpåverkan vid 
träning, diet och medicinering. Stress 
upplevdes som en barriär för att kunna 
hantera sitt blodsocker. 
 
Att kritiskt granska och välja ut 
information om egenvård upplevdes som 
utmanande. Det var en utmaning att 
översätta generell kunskap till att passa 
det personliga vårdbehovet.  Deltagare 
saknade information om bl.a. 
stresshantering. Information om 
komplikationer var obehagligt. 
 
Deltagare upplevde svårigheter i att 
implementera hälsosamma rutiner i 
vardagen.  
 
De som haft diagnosen >5år förlitade sig 
mer på läkemedel än 
livsstilsförändringar för att hantera 
sjukdomen. 
 
Kostnader för sjukvårdsbesök upplevdes 
utmanande.  
 
 



 

	
	

Oklart om datamättnad råder 
 
Tydlig teoretisk referensram 

saknas 

Att vara expert på sitt eget liv upplevdes 
utmanande.  
 
Upplevda svårigheter i att komma ihåg 
läkemedelsnamn och ta sin medicin 
samma tid varje dag. Deltagare kände 
ansvar för att få rätt medicin på apotek. 
 
Motivation och emotionell kapacitet 
upplevdes som viktiga egenskaper för att 
bedriva framgångsrik egenvård. 
 
Deltagare upplevde det var svårt med 
egenvård när de var ute och reste p.g.a. 
bristande rutiner.  
 
Vid sociala sammankomster uttryckte 
deltagarna att det var svårt att motstå 
frestelser i form av alkohol och onyttig 
mat. 
 
Deltagare upplevde det var skamfyllt att 
handla mat och rapportera till 
sjuksköterskan vad de åt.  
 
Brist av stöd och förståelse från 
sjukvården och för lite info från 
sjukvården om vad de bör äta. 
 
Självständighet viktigt i relation med 
sjukvårdspersonal.  
 
Jobbigt med  rutinkontroller. 
 
Deltagare upplevde problem med att 
balansera sina matvanor med kraven från 
familje- och arbetsliv. 
 
  



 

	
	

Deltagarna upplevde skuldkänslor över 
”felaktiga” beslut i egenvården samt 
skam över att behöva prata om 
egenvården på jobbet. 
 
Det upplevdes svårt att be om hjälp och 
att möta andras reaktioner i relation till 
deras egenvård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	
	

Nr: 5 

Författare, år titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Värdering 

                                   5(11) 

Resultat 

Ince, SC., Günüşen, NP., 
Özerdem, A., & Özışık, S. 
(2017). Diabetes self-care views 
of individuals with severe 
mental illness and comorbid 
type 2 diabetes and of those 
only with type 2 diabetes. 
Archives of Psychiatric 
Nursing, 31(4), 386-393. Doi: 
10.1016/j.apnu.2017.04.011 
 
Land: Turkiet 

This study aimed to 
explore diabetes self-care 
as related to beliefs and 
practices of 
individualswith a SMI 
(schizophrenia or bipolar 
disorder), along with 
T2DM, and of those with 
T2DM only. 

Design: Intervjustudie med 
deskriptiv design 
 
Inklusionskriterier: DMT2 >6 
mån, 18-65 år, tala och läsa 
turkiska 
 
Exklusionskriterier: Diabetes 
mellitus typ 1, livshotande 
sjukdom, graviditet, 
funktionsnedsättning    
 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt urval från 
diabetesklinik. 
 
Urval: 26 deltagare rekryterades 
varav 14 hade diabetes medan 12 
också hade psykisk sjukdom. 
Inget bortfall 
 
Slutgiltig studiegrupp: 26 
personer mellan 42-65 år, varav 
14 män (53,8%) och 12 kvinnor 
(46,2%). Medelålder 53,2 år 
 
Datainsamling: Audioinspelade 
semi-strukturerade intervjuer 
 
 

Styrkor: 
Tydligt syfte 
 
Tabell som visar inklusion- och 
exklusionskriterer 
 
Relevant urval och 
urvalsförfarande beskrivet 
 
Datainsamlingen väl utförd 
med både blanketter för 
basfakta och egenvårdssyn 
innan intervjuer startade 
 
Mycket tabeller om deltagarnas 
egenskaper 
 
Intervjuguide presenterad 
 
Alla forskare läste intervjuerna 
flera gånger självständigt 
  
Triangulering vid kodning.  
 
Koder och teman presenterade 
som tabell 
 
Logiskt och tydligt resultat 
med både förklarande citat och 
figurer 

Stöd från sjukvårdspersonal ökade 
motivation till egenvård. Negativa 
attityder från vårdpersonal och familj 
påverkade egenvården negativt. 
 
Information om diabetes ansågs 
viktig för att bedriva egenvård, 
deltagare uttryckte en avsaknad av 
egenvårdsinformation. 
 
Tillgång till träningsutrustning 
hemma upplevdes underlätta motion. 
 
Deltagare upplevde det svårt att 
komma ihåg egenvårdsaktiviteter och 
de uttryckte en ovillighet till motion 
och svårigheter att laga hälsosam mat. 
Egenvård upplevdes som en rutin, när 
rutinen blev en del av vardagen blev 
egenvården lättare. 
   
Obehagligt att sticka sig i fingret för 
blodsockerkontroll. 
 
Att sluta med insulin, eller rädslan för 
att börja, var en motiverande faktor 
till egenvård. 
 
 
 



 

	
	

Dataanalys: Kvalitativ 
innehållsanalys 

Svagheter: 
Jämförande studie svag i 
kvalitativ forskning med få 
deltagare 
 
Teoretisk referensram saknas 
 
Forskares relation till deltagare 
ej beskriven 
 
Förförståelse till ämnet inte 
diskuterad 

Socialt stöd från familj upplevdes 
viktigt men deltagare kände sig ofta 
otillräckliga och olustiga när familjen 
involverades i egenvården, det kunde 
bl.a. leda till konflikter. 
 
Andra skador upplevdes som en 
barriär för fysisk aktivitet. Psykisk 
samsjuklighet upplevdes som ett 
hinder för egenvård. 
 
Deltagare uttryckte väderförhållanden 
som en barriär för egenvård. 
 
Svårigheter med att äta rätt på jobbet 
uttrycktes bland deltagarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	
	

Nr: 6 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Värdering 

                                    6(11) 

Resultat 

Kindarara, DM., McEwen, 
MM., Crist, JD., & Loescher, 
LJ. (2017). Health-illness 
transition experiences with type 
2 diabetes self-management of 
sub-saharan african immigrants 
in the unites states. The 
Diabetes Educator, 43(5), 506-
518. Doi: 
10.1177/0145721717724725 
 
Land: USA 
 

The purpose of this 
study was to describe 
Sub-Saharan African 
immigrants’ health-
illness transition 
experiences associated 
with T2DM self-
management. 

Design: Intervjustudie med 
deskriptiv design 
  
Inklusionskriterier: >21 år, född 
i södra Afrika och levt där minst 
18 år, identifierar sig som 
invandrare från södra Afrika, 
engelsktalande, levt i USA i minst 
1 år och haft diabetes mellitus typ 
2 i minst 1 år 
 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt urval med hjälp 
av informationsblad och 
snöbollsurval. Deltagare erhöll ett 
25 dollars presentkort som 
kompensation 
 
Urval: 5 män och 5 kvinnor 
rekryterades mellan april 2016 – 
juni 2016 
 
Slutgiltig studiegrupp: 10 
personer mellan 44–76 år, varav 5 
män (50%) och 5 kvinnor (50%). 
Medelålder 60,3 år 
 
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer, 
audioinspelade 

Styrkor: 
Tydligt syfte 
 
Väl beskriven urvalsgrupp och 
kontext  
 
Väldefinierade 
inklusionskriterier  
 
Relevant datainsamling med 
datamättnad 
 
Teoretisk förankring finns 
 
Tydligt beskriven analys 
presenterad steg för steg och i 
tabell 
 
Resultat presenterat på ett 
strukturerat och tydligt sätt 
 
Svagheter: 
Forskares förförståelse till 
ämnet diskuteras inte 
 
Mycket citat i resultatet 

Svårare att sköta sin egenvård i USA 
än i hemlandet p.g.a. ohälsosammare 
matkultur. Känslor av förlust att inte 
kunna äta mat de åt i hemlandet.  
 
Deltagare upplevde behov av att sköta 
sin diabetes genom kulturella/religiösa 
praktiker och gick bara till sjukvården i 
nödfall.  
 
Litar på sin kropp för att känna av högt 
respektive lågt blodsocker. 
 
Egenvård upplevdes viktigt för att 
slippa komplikationer. 
 
Känslor av utanförskap vid sociala 
tillställningar då det äts ohälsosam mat.  
 
Svårt att berätta om sin diabetes till 
personer utanför den närmaste familjen 
p.g.a. sociala stigman. 
 
Egenvård svårt på jobbet, upplevelse 
av tidsbrist till att kolla blodsocker, äta 
rätt och motionera. 
 
 
Svårt att ta till sig rekommendationer 
från läkare. 



 

	
	

Dataanalys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

Bra mat och mediciner upplevdes dyra. 
 
När rutiner gjorts till en vana i 
vardagen upplevdes egenvården lättare 
att utföra. 
 
Stöd från familj ansågs viktigt för att 
klara av egenvård. 
 
Komplimanger från vårdpersonal gav 
ökad motivation till egenvård. 
 
Information om diabetes från 
sjukvården ansågs vara för 
”vetenskaplig” för at förstå, deltagare 
förlitade sig istället mycket på media 
och internet för att införskaffa 
information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	
	

Nr: 7 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Värdering 

                                             7(11) 

Resultat 

Kristensen, MAT., Guassora, 
AD., Arreskov, AB., Waldorff, 
FB., & Hølge-Hazelton, B. 
(2018). I´ve put diabetes 
completely on the shelf till the 
mental stuff is in place. How 
patients with doctor-assessed 
impaired self-care perceive 
disease, self-care, and support 
from general practitioners. A 
qualitative study. Scandinavian 
Journal Of Primary Health Care, 
36(3), 342-351. Doi: 
10.1080/02813432.2018.1487436 
 
Land: Danmark 

The aim of this 
paper is to 
investigate 
experiences of 
disease and self-care 
in patients with GP-
assessed impaired 
self-care ability, 
who have been 
diagnosed with 
T2DM and other 
concurrent diseases. 
A secondary aim is 
to explore how 
these patients 
perceive the GP’s 
role in the support 
of self-care 

Design: Intervjustudie med 
deskriptiv design 
 
Inklusionskriterier: Låg 
socioekonomisk status samt 
bristande egenvårdsförmåga 
 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt urval ur 
primärvård och sjukhus  
 
Urval: 18 personer 
tillfrågades, 15 tackade ja till 
att delta i studien. Två föll 
bort från gruppen av de som 
hade tackat ja. 
 
Slutgiltig studiegrupp: 13 
personer mellan 37-72 år, 8 
män (62%) och 5 kvinnor 
(38%). Medelålder 59,2 år 
 
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer. 
Audioinspelade 
 
Dataanalys: Systematiskt 
textkondensation 

Styrkor: 
Urval relevant utifrån syfte 
 
Tydlig beskriven kontext 
 
Teoretisk referensram finns 
 
Deltagares relation till 
forskare presenterad 
 
Datainsamling relevant och 
tydligt beskriven 
 
Analysteamet väl beskriven  
 
Analysen är relevant och 
presenterad i tabell, tydlig 
triangulering 
 
Logiskt resultat med 
förtydligande citat 
 
Svagheter:  
Diskussion om förförståelse 
saknas 
 
Data- och analysmättnad 
saknas 
 
Intervjuguide ej presenterad 
 

Patienter upplever det svårt att införa 
egenvårdsrutiner rekommenderade av 
sjukvårdspersonal då de krockade med gamla 
vanor. 
 
Deltagare upplevde ett behov av att utveckla 
egna egenvårdsrutiner för att må bättre.  
 
Sjukdomssymtom och andra sjukdomar 
upplevdes försvåra egenvården. Patienter 
upplevde att vårdpersonal inte tog deras 
fysiska begränsningar på allvar. 
 
Egenvård upplevdes som en ”evig kamp”. 
 
En lång och kontinuerlig läkarkontakt 
upplevdes som stöttande vid egenvård. 
 
Patienter upplevde att medicinering kunde 
kompensera för bristande egenvård. 
 
 
Fysisk aktivitet upplevdes som egenvård för 
bättre mående. 
Deltagare upplevde att en positiv inställning 
var en förutsättning för att behålla förmågan 
till egenvård, t.ex. genom att skratta och 
skämta fast man mår dåligt. 
 
För att göra egenvården mindre jobbig 
upplevde deltagarna det som viktigt att skifta 
fokus från sjukdom till hälsa. 
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Värdering 

                        8(11) 

Resultat 

Masupe, TK., Ndayi, K., 
Tsolekile, L., Delobelle, P., & 
Puoane, T. (2018). Redefining 
diabetes and the concept of self-
management from a patient´s 
perspective: Implications for 
disease risk factor management. 
Health Education Research, 
33(1), 40-54. Doi: 
10.1093/her/cyx077 
 
 
Land: Sydafrika 
 

This qualitative study 
conducted in a peri-urban 
township near Cape Town, 
South Africa aimed to 
identify and gain in-depth 
understanding of 
contextual and 
environmental issues 
pertinent to the patient that 
could influence Type 2-
diabetes mellitus (T2DM) 
care and self-management. 
The study aims to evaluate 
the outcomes of the self-
management approach and 
added benefit of the 
community component 
compared to the facility 
component only; and to 
translate the findings in 
dialogue with stakeholders 
into relevant input for 
national guidelines and 
policies, using reciprocal 
knowledge transfer across 
the different sites. 

Design: Fokusgrupp 
med deskriptiv design 
 
Urvalsförfarande: 
Deltagare rekryterades 
ändamålsenligt ur en 
databas och på referens 
av sjukvårdspersonal 
 
Urval: 56 deltagare 
 
Slutgiltig studiegrupp: 
56 deltagare uppdelade i 
7 fokusgrupper, varav 8 i 
varje, män och kvinnor 
blandade 
 
Datainsamling: 
Ljudinspelade 
fokusgruppintervjuer 
 
Dataanalys: Tematisk 
analys 

Styrkor: 
Forskare insatta i deltagarnas 
kulturella sammanhang 
 
Tydlig och relevant 
datainsamling, fokusgrupperna 
leddes av tvåspråkiga forskare 
 
Triangulering vid analys 
 
Koder och teman presenteras i 
tabell 
 
Feedback ang. transkriberat 
material från deltagare 
 
Datamättnad uppnåddes när fler 
fokusgruppintervjuer inte gav 
ytterligare information 
 
Svagheter: 
Otydligt syfte 
 
Inklusion- och 
exklusionskriterier saknas 
 
Intervjufrågor inte presenterade 
i text 

Upplevda faktorer som påverkade 
egenvården negativt ansågs vara grupptryck, 
okunskap, rädsla för diagnos/behandling 
samt egenskaper hos vårdpersonal. 
 
Deltagare upplevde ett behov av mer 
gemenskapsbaserad utbildning. 
 
Sjukvård uppsöktes bara när 
sjukdomssymtom blivit allvarliga. 
  
Det fanns ett behov att kombinera alternativ 
medicin med konventionell behandling. 
Religiösa praktiker påverkade egenvården.  
Kulturella normer, t.ex. hur man pratade om 
övervikt, upplevdes svåra att ändra på. 
 
Fysisk aktivitet förknippades med 
välmående och kunde även ge andliga 
fördelar. 
 
Sociala uppväxtfaktorer, lathet, ovillighet, 
brist på resurser samt brist på motivation 
upplevdes vara en barriär för fysisk 
aktivitet.  
 
Självdisciplin upplevdes som en viktig 
egenskap för bra egenvård.  



 

	
	

Oklart hur många män och 
kvinnor som ingår i studien 
samt deras 
egenskaper/demografi 
 
Oklart bortfall 
 

Hälsosam mat ansågs smaka dåligt och det 
var svårt att veta vad hälsosam mat faktiskt 
var. Definitionen på ohälsosam mat skiljde 
sig bland deltagare. 
 
Personliga erfarenheter och närstående med 
diabetes upplevdes erbjuda kunskap och 
information.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	
	

Nr: 9 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Värdering 

                                  9(11) 

Resultat 

Sherman, LD., & Williams, JS. 
(2018). Perspectives of fear as a 
barrier to self-management in 
non-hispanic black men with 
type 2 diabetes. Health 
Education & Behavior, 45(6), 
987-996. Doi: 
10.1177/1090198118763938 
 
Land: USA 
 

The purpose of 
this study is to 
examine the 
relationship 
between fear 
and diabetes 
self-
management in 
NHB men from 
the southern 
United States.    

Design: Intervjustudie med 
deskriptiv design 
 
Inklusionskriterier: 
Afroamerikans etnicitet, >18 år, 
man 
 
Urvalsförfarande: Rekryteringen 
pågick under fem veckor. Forskarna 
spred informationsblad på platser i 
samhället där många 
afroamerikaner befann sig. En 
första intervju med de intresserade 
genomfördes för att ändamålsenligt 
välja lämpliga kandidater till 
studien. Deltagarna blev 
kompenserade 
 
Urval: 19 män, inget bortfall 
presenterat 
 
Slutgiltig studiegrupp: 19 män 
mellan 34-70 år 
 
Datainsamling: Ljudinspelade 
semi-strukturerade intervjuer som 
varade mellan 45-60 minuter 
 
Dataanalys: Narrativ analys 

Styrkor: 
Kort och koncist syfte 
 
Relevant urval i en tydlig kontext 
 
Tydlig och relevant datainsamling, 
intervjuguiden utarbetades efter 
kunskapsluckor i ämnet och 
granskades samt godkändes av två 
utomstående experter 
 
Intervjuguide presenterad som tabell 
 
Båda författarna analyserade data 
”Member checking” vid analys, 
deltagare fick intervjumaterial 
tillbakaläst efter transkription för 
validering 
 
Logisk och begripligt resultat utifrån 
syfte 
 
Svagheter: 
Saknas teoretisk referensram 
Oklar hur deltagare blev 
kompenserade  
Forskares relation till deltagare oklar, 
förförståelse ej diskuterad 
 
Oklart om datamättnad råder 

Egenvård upplevdes skrämmande, 
t.ex. att sticka sig i fingret. Det fanns 
en rädsla att inte kunna kontrollera 
sjukdomen fullt ut. Deltagares rädsla 
försvann när de införskaffat sig 
information om egenvård och då 
uppstod en känsla av kontroll. 
 
Deltagare upplevde rädsla för de 
komplikationer dålig egenvård förde 
med sig. 
 
Några patienter som upplevde sig ha 
en bra egenvård kände ingen rädsla. 

 
Dagliga rutiner ansågs viktiga för att 
klara egenvården. 
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Värdering 

                                         10(11) 

Resultat 

Smith-Miller, C., Berry, D., & 
Miller, C. (2017). Diabetes 
affects everything: Type 2 
diabetes self-management 
among spanish-speaking 
hispanic immigrants. Research 
in Nursing & Health, 40(6), 
541-554. Doi: 
10.1002/nur.21817 
 
Land: USA 

The specific 
objectives were to 
explore their T2DM 
self-management 
experiences and 
behaviors, identify 
socio-cultural 
barriers, and 
facilitators to their 
T2DM self-
management, and 
examine their 
HbA1c levels as an 
indication of 
selfmanagement 
efforts, in order to 
suggest strategies for 
enhancing T2DM 
self-management 
among recent 
Hispanic 
immigrants. 

Design: Mixed-method, 
kvalitativ del var intervjustudie 
med deskriptiv design 
 
Inklusionskriterier: 
Sydamerikanskt ursprung, 
undermålig språkförståelse 
(engelska), diagnosticerad med 
DMT2 sedan ett år och bosatt i 
USA sedan 5 år 
 
Exklusionskriterier: 
Komorbiditet som försvårar 
egenvård 
 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt urval och 
snöbollsurval. Deltagare 
rekryterades med hjälp av 
informationsblad i områden där 
många personer som uppfyllde 
inklusionskriterierna vistas. 
 
Urval: 11 män, 19 kvinnor, 
inget bortfall 
 
 
 

Styrkor: 
Information om författare och 
finansiering presenteras.  
 
Tydliga inklusions- och 
exklusionskriterier 
 
Relevant urval och tydlig 
rekrytering och kontext 
 
Transparent datainsamling, 
data har förvarats 
konfidentiellt 
 
Intervjuguide presenterad och 
översatt till spanska av två 
experter  
 
Studiegruppen väl beskriven 
 
Inspelat material transkriberat 
av professionella transkriptörer  
 
 
 
 
 
 

Majoriteten av deltagarna ansåg att sköta sin 
medicinering som den viktigaste 
egenvårdsaktiviteten. 
 
Rädsla/osäkerhet över att ta för mycket 
kontra för lite insulin. 
 
Fysisk aktivitet och att äta rätt kost upplevdes 
som de svåraste egenvårdsaktiviteterna.  
 
Majoriteten av deltagarna tyckte de hade 
tillräckligt med kunskap om egenvård fast de 
uttryckte ett behov av mer information om 
läkemedel. 
 
Deltagare upplevde att det var svårt och 
förvirrande att följa rekommendationer om 
kost och fysisk aktivitet över en längre tid. 
 
Kontakten med sjukvårdspersonal upplevdes 
positiv men ibland frustrerande p.g.a. stress 
och tidsbrist hos personalen. Sjukvården 
upplevdes som en viktig källa till information 
om egenvård. 
 
Oro för bristande egenvård hos deltagare 
relaterat till dålig ekonomi. 
 



 

	
	

Slutgiltig studiegrupp:30 
personer mellan 27-86 år, 
varav 11 män (37%) och 19 
kvinnor (63%). Medelålder 45 
år 
 
Datainsamling: 
Audioinspelade semi-
strukturerade intervjuer med 
fältnoteringar som 
komplettering.   
 
Dataanalys: Riktad 
innehållsanalys 

Innehållsanalys utfördes av 
både forskningsteamet genom 
triangulering och av 
datorprogram som hjälpte till 
att kategorisera 
meningsenheter 
 
Teoretisk referensram 
beskriven 
 
Intervjuare tvåspråkiga 
 
Logiskt och begripligt resultat 
med tabeller 
 
Svagheter: 
Forskares förförståelse ej 
diskuterad 
 
Oklar datamättnad 

Deltagare upplevde att egenvårdsråd från 
familjemedlemmar med diabetes var nyttiga. 
 
Egenvården upplevdes skamlig och doldes i 
sociala sammanhang utanför närmaste 
familjen. 
 
Deltagare som lyckades uppnå utsatta 
egenvårdsmål upplevde ett ökat 
självförtroende.  
 
Kontinuerlig blodglukosmätning kunde ge 
upphov till känslor av kontroll men också 
frustration. 
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                                     11(11) 

Resultat 

Tan, CCL., Cheng, KKF., Sum, 
CF., Shew, JSH., Holydard, E., 
& Wang, W. (2018). 
Perceptions of diabetes self-care 
management among older 
singaporeans with type 2 
diabetes: A qualitative study. 
Journal of Nursing Research, 
26(4), 242-249. Doi: 
10.1097/jnr.0000000000000226 
 
Land: Singapore 
 

This study aimed 
to explore  the 
experiences of 
older 
Singaporeans with 
Type 2 diabetes in 
diabetes self-care 
management to 
understand their 
perceived needs, 
expectations, and 
barriers associated 
with their diabetes 
self-care 
management. 

Design: Fokusgrupp med 
deskriptiv design 
  
Inklusionskriterier: 
Singaporeansk medborgare, >50 år, 
kinesisk/malaysk/indisk etnicitet, 
DMT2, kunna kommunicera på 
engelska  
  
Urvalsförfarande: Deltagare 
rekryterades ändamålsenligt från 
två diabeteskliniker när de skulle få 
medicinsk vård, uppföljning eller 
konsultation 
 
Urval: 20 personer rekryterades 
och 6 stycken föll bort p.g.a. 
sjukdom och resa 
 
Slutgiltig studiegrupp: 14 
personer mellan 50-71 år ingick i 
studien, varav 9 män (64,3%) och 5 
kvinnor (35,7%). Medelålder 58 år 
 
Datainsamling: Fyra stycken 
audioinspelade 
fokusgruppdiskussioner med semi-
strukturerad intervjuguide. 
Fältnoter. Data samlades in mellan 
januari – mars, 2014  

Styrkor: 
Tydligt syfte 
 
Relevant urval med tydliga 
inklusionskriterier 
 
Forskares relation till deltagare 
beskriven 
 
Alla fokusgrupper leddes av 
försteförfattaren som hade 
kunskap och erfarenhet av att 
vara moderator 
 
Deltagarna delades in i 
fokusgrupper efter etnicitet för 
att undvika språkbarriärer 
 
Datamättnad uppnåddes när nya 
deltagare inte kunde ge ny 
information 
 
Transparent datainsamling 
 
Triangulering vid analys, teman 
och sub-teman presenteras i 
tabell 
 
Svagheter: 
Saknar teoretisk referensram 

Deltagare uttryckte en upplevd 
kontrollförlust och likgiltig attityd 
gentemot egenvård.  
 
Ansvar på jobbet försvårade egenvården 
för deltagarna då det inte fanns tid för 
träning och att medicinering glömdes 
bort. 
 
Egenvård och arbetet med att öka 
egenvårdsaktivitet upplevdes som svårt. 
 
Deltagare upplevde det som meningslöst 
att äta enligt rekommendationer och 
oaptitligt med matrestriktioner. Kulturell 
mat upplevdes svårare att skära ner på.  
 
Det upplevdes jobbigt att delta på fester 
och liknande då grupptrycket påverkade 
vilken mat som serverades.  
 
Det var frustrerande att inte få tillräckligt 
med hälsoinformation och sakna 
förståelse för sjukdomen. 
 
Deltagare kände sig förvirrade när 
egenvårdsaktiviteter inte gav förväntat 
resultat.  
 
 



 

	
	

Dataanalys: Tematisk analys i sex 
steg, med induktivt 
förhållningssätt 

Stort bortfall 
 
Forskares förförståelse ej 
diskuterad 
 
Mycket citat i resultatet 

Sjukvårdspersonal upplevdes som viktiga 
för egenvårdsråd och deltagare sökte 
oftast vård vid symtom/komplikationer 
och ej i preventivt syfte. 

 


