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Sammanfattning 

Bakgrund: Diabetes mellitus är ett växande folkhälsoproblem då allt fler insjuknar i 
sjukdomen. Det är en kronisk sjukdom och förekommer i två olika typer, typ I och typ II 
varav typ II är den mest utbredda. Övervikt är en bidragande orsak till att personer 
utvecklar diabetes mellitus typ II, därför är det viktigt att göra livsstilsförändringar när 
diagnosen erhållits. Det är betydelsefullt att som sjuksköterska hjälpa och stödja 
personer utifrån deras behov. 
Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ II. 
Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ design där 16 artiklar har analyserats och 
sammanställts till ett resultat.  
Resultat: Flertalet kvinnor upplevde en ökad oro och stress över hur de skulle hantera 
sin sjukdom. Det fanns flera olika faktorer som påverkade hur kvinnorna skötte sin 
sjukdom. För att de skulle förändra sin vardag och genomföra livsstilsförändringar var 
det nödvändigt med kunskap och information. 
Slutsats: För att hantera sin sjukdom krävs adekvat information ifrån hälso- och 
sjukvården. Brist på adekvat information kan visa på att det inte finns så stor kompetens 
kring sjukdomen. För att kunna optimera vården är det viktigt att som sjuksköterska ha 
kunskap om hur sjukdomen upplevs.  
 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ II, upplevelser, kvinnor. 
 

 

 

 

 

  



 

Summary  

 
Women's experience of living with diabetes mellitus type II - A literature 
review.  
 

Background: Diabetes mellitus is a growing public health problem as more fall ill 
with the disease. It is a chronic disease and occurs in two types, type I and type II, 
which type II is the most widespread. Obesity is a contributing factor to people 
developing diabetes mellitus type II, so it is important to make lifestyle changes when 
diagnosed been acquired. It is significant as a nurse to help and support people based 
on their needs.  
Aim: To describe women's experience of living with diabetes mellitus type II. 
Method: A literature review where a qualitative design has been implemented, 16 
articles have been analyzed to the result.  
Results: Most women experienced increased anxiety and stress over how to manage 
their disease. There were several factors that influenced how women managed their 
disease. To change their daily lives and to implement lifestyle changes, it was necessary 
to have knowledge and information.  
Conclusion: To manage their condition it requires adequate information from 
healthcare. Lack of adequate information can demonstrate that there is not so much 
expertise about the disease. In order to optimize the care it is important that as a nurse 
to have knowledge of how the disease is experienced. 
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1. Inledning 
Diabetes mellitus typ II är ett globalt hälsoproblem och påminner om en epidemi på 
grund av sin snabba utbredning (Dunning, 2014; Casey, 2011). Orsaken till att 
sjukdomen ökar är många. De främsta orsakerna till ökningen är fetma, övervikt, 
specifik livsstil samt hög ålder. I takt med att fetma och övervikt ökar i världen, 
eskalerar också frekvensen av rapporterade fall av diabetes mellitus typ II (Alvarson, 
Brismar, Viklund, Wolk, Örtqvist, & Östenson 2013). Den specifika livsstilen innefattar 
framförallt minskad fysisk aktivitet samt ohälsosamma matvanor som leder till en 
ökad risk för övervikt och fetma.  
 

Långsiktiga komplikationer kan avvärjas med livsstilsförändringar som bidrar till att 
blodglukosnivån blir stabil (Oftedal, et al., 2011a). Ur ett globalt perspektiv är diabetes 
mellitus typ II den vanligaste orsaken till dödsfall relaterat till de komplikationer som 
kan uppstå. Sjukdomen innebär en stor utmaning för personen och kräver ett stort 
engagemang dygnet runt. Personer som drabbats av diabetes mellitus typ II är i behov 
av stöd från hälso- och sjukvården (Allgot, 2006). Det medför ett stort ansvar för bland 
annat sjuksköterskan att hjälpa och stödja de personer utifrån deras behov. För att 
minska risken för komplikationer och bibehålla en hög livskvalitet är det betydelsefullt 
att sjuksköterskan är medveten om att upplevelsen av att leva med diabetes mellitus 
typ II kan variera. Kvinnors olika upplevelser av att leva med sjukdomen är vad den 
här litteraturöversikten kommer handla om, då kvinnor generellt kan uppleva att de 
får sämre vård än vad män får (Socialstyrelsen, 2011). Att belysa kvinnors upplevelser 
av att leva med en kronisk sjukdom kan bidra till att kvaliteten på vården de får kan 
förbättras, vilket i sin tur kan leda till att sjuksköterskor kan hjälpa och stödja 
kvinnorna till ett hälsosammare liv. 

2. Bakgrund 
Det beräknas att cirka 371 miljoner människor över hela världen har diabetes mellitus 
typ I och II (Dunning, 2014). Av dessa bor ca 365 000 i Sverige och det uppskattas att 
85-90 % av dem har diabetes mellitus typ II (Socialstyrelsen, 2011). Diagnosen är ett 
växande folkhälsoproblem som bidrar till ökade sjukvårdskostnader då allt fler 
insjuknar i sjukdomen (Nadeau, 2014). Inom vården är det grundläggande att inte 
enbart fokusera på sjukdom, kostnader och dödlighet utan det är också viktigt att 
fokusera på personens egenvård då den påverkar hur ens livskvalitet är (Cochran & 
Conn, 2008). 

2.1. Diabetes mellitus 
Det förekommer två olika typer av diabetes mellitus, typ I och typ II varav den 
sistnämnda är den mest utbredda (Sand, Sjaastad, Haug, Bjålie, 2007).  Typ I drabbar 
främst barn och ungdomar och kännetecknas av absolut insulinbrist (Dunning, 2014). 
Typ II uppkommer främst bland den äldre befolkningen och är också känd som 
vuxendiabetes (Dunning, 2014). Insulinproduktionen existerar då men är reducerad, 
det behov som kroppen har kan inte tillfredsställas (Casey, 2011). Det beror främst på 
två anledningar: den första anledningen är att glukoshalten i blodet ökar efter en 
måltid och kroppen förmår inte att öka insulinproduktionen. Den andra anledningen 
är att vävnaden i kroppen har en reducerad känslighet gentemot insulin vilket leder till 
att cellen kräver en högre halt av insulin för att släppa in glukos i cellen (Sand et al., 
2007). Sjukdomen har smygande symtom och upptäcks för det mesta vid 
rutinkontroller (Dunning, 2014). 
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Nutrition är en central aspekt i sjukdomen och därmed bör det finnas en medvetenhet 
om vilka livsmedel som är lämpliga att äta för att lyckas med en viktnedgång (Nadeau, 
2014). För att vara kapabel till att genomgå en viktnedgång är det angeläget att 
koncentrera sig på både kost och motion. Att enbart förändra kosten och inte öka 
motionen ger lägre effekt än om de båda förändringarna kombineras (Pipe-Thomas & 
Storey, 2013). Övervikt är en bidragande orsak till att personer utvecklar sjukdomen, 
således är det betydelsefullt med livsstilsförändringar såsom fysisk aktivitet 
(Alvarsson, et al., 2013). 

2.2. Konsekvenser av diabetes mellitus typ 2 
De flesta personer kommer på lång sikt vara i behov av en farmakologisk behandling 
för att på så sätt kunna bibehålla en jämn glukosnivå (Newlin Lew & Wick, 2015). 
Behandlingen bygger på att sänka blodglukosnivån i kroppen, vilket kan uppnås med 
både läkemedel i tablettform samt insulininjektioner (Alvarson, et al., 2013). 
Sjukdomen kan också leda till psykiska och fysiska konsekvenser. Personer som lever 
med sjukdomen har beskrivit sig ha en lägre livskvalitet än personer utan sjukdomen, 
då de upplever en rädsla för att drabbas av komplikationer och konsekvenser som följd 
av sin sjukdom (Dammen Mosand & Stubberud, 2011). För att minimera risken för 
komplikationer bör personerna ges kunskap om hur de bör hantera sin sjukdom 
(Dammen Mosand & Stubberud, 2011). 
 

En allvarlig konsekvens som kan uppstå vid diabetes mellitus typ II är neuropati som 
innebär en försämrad nervfunktion (Casey, 2011). Neuropati är en stor orsak till att 
personer med sjukdomen drabbas av sår i de nedre extremiteterna och då främst fotsår 
(Dominic, 2015). De här såren kallas då för neuropatiska sår. Livskvaliteten påverkas 
negativt när neuropatiska sår uppstår (Dominic, 2015). Sjuksköterskor har ett ansvar 
att utbilda både den vårdsökande personen samt anhöriga om hur de ska bedriva en 
god egenvård för att förebygga och förhindra komplikationer så som till exempel 
neuropatiska sår. Risken för amputation ökar i samband med att neuropatiska sår 
uppstår. Att som sjuksköterska ha kunskap om sjukdomen samt riskfaktorer är 
betydelsefullt när det gäller att förebygga komplikationer samt att en tillfredställande 
egenvård bedrivs (Dominic, 2015). Det är också viktigt att som sjuksköterska vara 
uppmärksam på besvär som kan förekomma hos personer med sjukdomen då det kan 
vara tecken på att en komplikation är på väg att uppstå (Dammen Mosand & 
Stubberud, 2011).   

2.3. Egenvård vid diabetes mellitus typ II 
Definitionen av egenvård är aktiviteter som personen beslutar sig för att utföra för sin 
egen skull, i syfte att upprätthålla hälsa och välbefinnande (Hartweg, 1991). Egenvård 
är en viktig del för att upprätthålla en stabil och låg blodglukosnivå. Personen bör ha 
förståelse för en hälsosam kosthållning, fysisk aktivitet, medicinering och eventuell 
viktminskning (Mulder, Lokhorst, Rutten, van Woerkum, 2015). Det kan upplevas 
problematiskt för personen att förändra ett inlärt livsmönster. Det kan leda till att det 
blir komplicerat för sjuksköterskan att uppmuntra och stödja personen till 
livsstilsförändringar som är nödvändiga att genomföra (Mulder, et al., 2015). 
Sjuksköterskan bör anpassa undervisning samt information efter personen. En 
förståelse om det finns motivation till att genomgå förändringarna, vad de är i behov 
av att lära sig samt om anhöriga är i behov av undervisning är en viktig aspekt 
sjuksköterskan bör ha koll på (Selle, 2006). Inlärningen hos en person försvåras av till 
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exempel psykiskt tillstånd, ålder, nedsatt allmäntillstånd eller andra sjukdomar 
(Selnes, 2006). 

2.4. Omvårdnad 
Ett grundläggande mål sjuksköterskan har i omvårdnaden med personer som precis 
fått sin diabetes mellitus är att göra de självständiga samt att stöda och uppmuntra 
dem så att de klarar av sjukdomen i sin vardag (Johansson & Wredling, 2012; 
Kirkevold, 2000). Det är viktigt att de råd och stöd som ges, ges med respekt samt att 
det finns en lyhördhet gentemot individens specifika behov (Johansson & Wredling, 
2012). Som sjuksköterska är det viktigt att vara empatisk och visa att tid finns för att 
möta människornas oro och rädsla. Genom att visa empati leder det också till att ett 
effektivt samarbete påbörjas. Prata med människorna om vad de kan om sin diagnos, 
vad de har för kunskap och vilken kunskap som bristfällig. Fråga även vad de tycker 
om att göra för att på så sätt hitta vägar för att underlätta livsstilsförändringar (Clark, 
2014).  

2.5. Problemformulering 
Inom hälso- och sjukvården upplever kvinnor oftare att de får sämre vård än män 
(Socialstyrelsen, 2011). Det här är problematiskt då enligt Hälso- och sjukvårdslag 
(1982:763) har alla personer rätt till vård på lika villkor. Vården ska ges med respekt 
för den enskilda människans värdighet. Som sjuksköterska bör det finnas en 
förståelse om att den vårdsökande personen bör acceptera sin situation, då det kan 
förekomma en ovilja till förändring. Personen är i behov av professionellt stöd för att 
de ska genomföra livsstilsförändringar. En viktig aspekt till att genomföra 
livsstilsförändringar är att få adekvat information (Jallinoja, Absetz, Kuronen, 
Nissinen, Talja, Uutela & Patja, 2007). Anledningen till att kvinnors upplevelser 
beskrivs i litteraturöversikten var för att kvinnor upplever sig få en sämre vård än 
män. Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall det inte finnas någon skillnad sett utifrån 
ett kön.  

2.4. Syfte  
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med diabetes 
mellitus typ II. 

3. Metod 

3.1. Design  
En litteraturöversikt har genomförts. Med litteraturöversikt menas att en överblick 
över ett visst omvårdnadsrelaterat område skapas (Friberg, 2012a).  En kvalitativ 
metod med induktiv ansats har används. När en kvalitativ metod används syftar det 
till att en förståelse för en specifik livssituation studeras (Segesten, 2012). En djupare 
förståelse för upplevelser, erfarenheter samt förväntningar inom det valda området ges 
(Segesten, 2012). Med induktiv ansats menas att ett område observeras och beskrivs 
på ett så rätt sätt som möjligt, så att inga missförstånd ska uppstå samt då ingen 
bestämd teori ligger som grund för litteraturöversikten (Priebe & Landström, 2012). 

3.2. Urval och datainsamling 
En inledande sökning gjordes i olika databaser för att se hur mycket material som 
fanns. Inklusionskriterier för de artiklar som inkluderades i litteraturöversikten var att 
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de skulle handla om kvinnor med diabetes mellitus typ II, vara av kvalitativ design och 
vara originalartiklar. Efter den inledande sökningen där mycket material framkom 
valdes sökorden Diabetes mellitus type 2, experience, life-style och women för att få 
artiklar som besvarade litteraturöversiktens syfte. Ytterligare inklusionskriterier som 
fanns i litteratursökningen var att de skulle vara skrivna på engelska, vara mellan år 
2005- 2015, vara kvalitetsgranskade, etiskt granskade samt vara peer-rewiewed som 
innebär att de är publicerade i en vetenskaplig tidsskrift, dock innebär det inte att 
artiklarna är vetenskapliga (Östlundh, 2012). Exklusionskriterier var att kvinnorna 
inte fick ha någon mer sjukdom än diabetes mellitus typ II samt att anhörigas och 
vårdpersonals upplevelser inte fick belysas då det var problematiskt att urskilja vilka 
upplevelser som var kvinnornas.  
 
Olika databaser användes eftersom de är indelade efter ämnesområden (Östlundh, 
2012). De databaser som användes var CINAHL, PsykInfo och Medline. De här 
databaserna användes då de fokuserar på omvårdnad (Östlundh, 2012). Två sökningar 
gjordes för att få fram det bästa resultatet (Wallengren & Henricson, 2012). En booelsk 
sökteknik har använts som innebär att sökord kan ha ett samband med varandra 
(Östlundh, 2012). Den booelska sökteknik som användes i analysen var “AND”. Det gör 
att databasen styr sökningen så att enbart dokument med de sammankopplade orden 
finns med och det gör att resultaten blir mer inriktade mot syftet (Östlundh, 2012). 
 
De artiklar som besvarade syftet på litteraturöversikten ingick i resultatlitteraturen och 
kvalitetsgranskades (se bilaga 1) och presenterades sedan i en bilaga (se bilaga 2) 
(Wallengren & Henricson, 2012). En kvalitetsgranskning genomförs för att få en bättre 
förståelse om vad artiklarna handlade om. När en förståelse för artiklarna fanns 
bestämdes det om de stämde överens med syftet i litteraturöversikten eller ej (Friberg, 
2012b). Det gjordes även en manuell sökning då ett litet antal artiklar framkom vid 
sökningarna i databaserna. En manuell sökning innebär att gå igenom 
tidskriftsartiklar, böcker eller annat material för att hitta relevant information 
(Östlundh, 2012). Den manuella sökningen genomfördes genom att läsa de valda 
resultatartiklarnas referenslista och utifrån dem gå igenom och se om det fanns några 
artiklar av intresse.  
 

Ur de manuella sökningarna hittades ett flertal artiklar som kvalitetsgranskades och 
sedan ingick i resultatet (Bilaga 1). Några av artiklarna innehöll både män och kvinnor 
och i de artiklarna belystes enbart kvinnornas åsikter och känslor. Det var möjligt för 
att det var markant uppdelat i artiklarna vad kvinnorna sade och vad männen 
sade.  Allt som männen sade exkluderades. 
 

3.3. Dataanalys 
Dataanalysen genomfördes enligt Friberg (2012c) och innefattar fem steg. Det första 
steget innebar att de framsökta artiklarnas resultat lästes ett flertal gånger för att bilda 
en uppfattning om vad artiklarna handlade om, för att på så sätt snabbt kunna urskilja 
de som handlade om litteraturöversiktens syfte och de som inte gjorde det. Detta 
bidrog också till att öka säkerheten så att inget av vikt förbisågs i de olika artiklarna. 
Steg två handlade om att identifiera de viktiga i varje studies resultat vilket sedan går 
in i steg tre som handlade om att sammanställa de viktiga ifrån varje studies resultat. 
Det som var relevant med litteraturöversiktens syfte färgmarkerades för att sedan hitta 
likheter och skillnader. Sedan sammanställdes de färgmarkerade delarna och bildade 
nya övergripande teman, vilket är steg fyra. Artiklarna innehöll mycket intressanta 
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resultat, men det var inte allt som passade in med litteraturöversiktens syfte. Det är 
viktigt att under analysdelen att ha syftet framför en hela tiden, då det är lätt att hamna 
på sidospår. Steg fem i Fribergs analysmodell innebar att det analyserade skulle 
presenteras på ett begripligt vis. Nya teman utformades och i detta fall blev dem; att 
genomföra livsstilsförändringar, ökad stress och oro, behov av information och 
kunskap samt behov av socialt stöd, som sedan kunde användas i resultatet (Friberg, 
2012c). 

3.4. Forskningsetiska övervägande 
En litteraturöversikt har genomförts vilket innebär att inget forskningsetiskt 
godkännande behövs. Artiklarna som ingår i resultatet har undersökts om de har ett 
forskningsetiskt godkännande eller fått tillstånd från en forskningsetisk kommitté 
(Wallengren & Henricson, 2012). Alla artiklar som inkluderats i resultatet har 
kvalitetsgranskats enligt Hälsohögskolans kvalitetsgransknings protokoll, (bilaga 1).  
Under arbetes gång har en diskussion kring den egna förförståelsen genomförts.  
Förkunskapen om diabetes mellitus typ II var låg. Det här bidrog inte till att resultatet 
på litteraturöversikten blev påverkad av den egna förkunskapen.  

4. Resultat 
Resultatet i litteraturöversikten bygger på 16 artiklar med kvalitativ design. Följande 
teman framkom: att genomföra livsstilsförändringar, ökad stress och oro, behov av 
information och kunskap samt behov av socialt stöd. 

4.1. Att genomföra livsstilsförändringar 
Att genomgå livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ II skildrades som en inre 
kamp (Ahlin & Billhult, 2012). Kvinnorna ansåg det jobbigt att genomgå 
livsstilsförändringar. De upplevde det påfrestande att se sin familj göra val som de 
själva inte kunde göra, som att äta måltider de själva inte kunde äta (Guerreiro Vieira 
da Silva, Hegadoren & Lasiuk, 2012). Flertalet kvinnor upplevde att de inte kunde 
kontrollera sin diabetes, utan att sjukdomen kontrollerade dem (Nicklett & Damiano, 
2014).  De såg sig själva som offer för sjukdomen och tyckte de blev orättvist 
behandlade av livet (Ahlin & Billhult, 2012).  
 
Att förändra rutiner krävde mer än att bara identifiera problemen. De upplevde sina 
dagliga rutiner som problematiska och svåra att förändra (Miller & Marolens, 2012; 
Fritz, 2013). En kvinna var även tvungen att identifiera sina vanor och hitta 
anledningen till varför vanan uppstod från början (Fritz, 2013). De berättade också att 
de visste att det var deras eget ansvar att hitta ett sätt att bli mer fysiskt aktiva på men 
att de saknade motivation och beskrev sig själva som lata (Miller & Marolen, 2012). 
Långa arbetsdagar var en anledning till att de inte orkade förändra sina rutiner då de 
inte hade någon energi eller ork kvar efter en arbetsdag till att åka och träna (Fritz, 
2013). En uppmuntrande person i deras liv som stöttade dem till att komma igång med 
att träna ansågs vara positivt (Miller & Marolen, 2012). 
 
Att förändra kosten upplevdes som en av de största utmaningarna för flertalet kvinnor 
då mat och matlagning var en stor källa till glädje (Guerreiro Vieira da Silva, et al., 
2012). En del kvinnor uppfattade att de inte kunde äta någon god mat överhuvudtaget 
(Yamakawa & Makimoto, 2006).  Kvinnorna var också medvetna om vilka 
livsmedelsval de skulle göra och vilka som var bra för dem för att kunna hantera sin 
diabetes, men de tyckte sina relationer med familj och vänner var viktigare än att ta 
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hand om sin sjukdom (Park & Wenzel, 2012). En del kvinnor gjorde valet att äta 
“ohälsosamt” ibland trots att de visste om konsekvenserna av vad de gjorde. Detta för 
att de upplevde det svårt att helt ändra sina matvanor. Vidare ansåg de att de uteslöts 
från sociala sammanhang om de hela tiden behövde tänka på vad de åt (Guerreiro 
Vieira da Silva, et al., 2012). Det framkom även att många av kvinnorna åt- och/eller 
drack mer än vad de egentligen behövde och att de hade det svårt att sluta med det 
beteendet. Orsaken till att detta framkom var att de varken hade mod eller viljan att 
förändra sina kostvanor (Yamakawa & Maikmoto, 2006). De flesta kämpade med 
behovet av att minska på sockerintag, pasta samt bröd. Således hade de svårt att hitta 
en flexibilitet att ta hand om sin diabetes samt att ändra sina matvanor (Murrock, 
Taylor & Marino, 2013). 
 
Samtidigt var det kvinnor som upplevde att efter de fått sin diagnos var det ett mycket 
gott tillfälle till att förbättra sin livsstil (Yamakawa & Maikmoto, 2006). Kvinnorna 
beskrev att det fanns fler utmaningar förutom att äta rätt och en sådan utmaning var 
att börja motionera (Li, Drury & Taylor, 2013). Flertalet kvinnor ansåg att det räckte 
att fortsätta med sina hushållssysslor istället för att utföra de rekommenderade 
övningar de fått. De ansåg att övningarna var för de som inte hade ett hushåll att sköta 
samt att de var för trötta efter att ha skött om huset (Guerreiro Vieira da Silva, et al., 
2012). 

4.2. Ökad stress och oro 
Kvinnor upplevde ökad stress över sin sjukdom då de samtidigt kände ett behov av att 
ta hand om hushållet, ta hand om barnen och familjen, ha ett jobb utöver 
hushållsarbetet samt betala räkningarna (Guerreiro Vieira da Silva, et al., 2012). 
Ytterligare en anledning till att de upplevde en ökad stress var att de ville ha kontroll 
över sin livssituation både nu och längre fram i livet (Penckofer, Ferrans, Velsor-
Friedrich, & Savoy, 2007). Stressen de upplevde påverkade inte bara kvinnan utan 
även hela hennes familj (Kokanovic, & Manderson, 2006). 
 
Rädsla, sorg, ilska, förnekelse, hjälplöshet, chock samt nedstämdhet var känslor som 
var vanligt förekommande hos kvinnorna (Burns & Skelly, 2005; Li, et al., 2013; Wallin 
& Ahlström, 2010; Nicklett & Damiano, 2014). Vissa kvinnor uppgav att de upplevde 
en känsla av hjälplöshet som ledde till att de förlorade kontrollen över sitt liv samt att 
det bidrog till att de inte kände något hopp eller motivation (Li, et al., 2013).  
 
Många kvinnor var omedvetna om vilka symptom som kunde uppkomma vid 
sjukdomen, eller så förnekade de kopplingen mellan symptomen och sjukdomen 
(Nicklett & Damiano, 2014). De kände även en ilska för att de inte tog bättre hand om 
sin hälsa samt att familjemedlemmar, vänner och sjukvårdspersonal påpekade hur de 
skulle ändra sina liv till det bättre. Känslorna försvårade för kvinnorna att hantera sin 
sjukdom (Penckofer, et al., 2007). Med tiden visade det sig att kvinnorna accepterade 
sin situation och sjukdom samt att den inte längre oroade dem (Péres, Franco & Santos, 
2008). Det fanns även de som kände en oro även inför framtiden efter att ha fått 
sjukdomen (Wallin & Ahlström, 2010). Oron inför framtiden kände de då de tänkte på 
att de var tvungna att ta medicin hela livet samt på hur stor risk det var att utveckla 
andra sjukdomar när immunsystemet redan var dåligt (Wallin & Ahlström, 2010). Det 
var inte bara negativa känslor kvinnorna kände. När de upplevde att de gjort något bra, 
gjort ett bra val vid måltider och så vidare så upplevde de stolthet (Guerreiro Vieira da 
Silva, et al., 2012). 
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En del av kvinnorna uppgav att de var väldigt rädda för att drabbas av komplikationer 
till följd av sin diabetessjukdom (Burns & Skelly, 2005). Rädslan och oroligheten var 
något kvinnorna hade i tankarna dygnet runt (Guerreiro Vieira da Silva, et al., 2012). 
De uppgav att de många gånger visste att de hade ett flertal riskfaktorer för att utveckla 
diabetes mellitus typ II men att de valde att ignorera dem. De upplevde även en rädsla 
över att behöva ta insulininjektioner eller amputera en lem på grund av komplikationer 
(Nicklett & Damiano, 2014). Döden var en av de värsta komplikationerna de kunde 
drabbas av (Lundberg & Thrakul, 2011; Perés, et al., 2008). 

4.3. Behov av information och kunskap 
En av de viktigaste aspekterna till att förstå sin diabetesbehandling var kunskap. 
Förkunskapen om diabetes mellitus typ II visade sig vara olika för kvinnorna. En del 
hade personliga erfarenheter av sjukdomen, till exempel att någon familjemedlem 
redan hade sjukdomen medan några kvinnor inte hade någon kunskap alls. Bristande 
kunskap påverkade kvinnornas inställning till hur allvarlig sjukdomen var. De belyste 
också hur viktigt det var med adekvat information. Otillräcklig information i början av 
sjukdomstiden innebar svårigheter att uppnå en optimal diabetesbehandling 
(Matthews, Peden, & Rowles, 2009). Ytterligare en viktig aspekt med information 
gällande sjukdomen var behovet av individuell rådgivning. Allmän information om 
diabetes mellitus typ II var uppskattad, men individuell rådgivning var mest önskvärd 
då alla hade olika behov (Murrock, et al., 2013). 
 
När kvinnorna fick sin diabetesdiagnos kände de att det var svårt att ta in all 
information som de erhöll, vilket i sin tur ledde till att de kände sig osäkra över hur de 
skulle ta hand om sig själva (Kokanovic & Manderson, 2006). De upplevde att 
vårdpersonalen inte hade tid att ordentligt berätta och förklara vad det egentligen 
innebar att leva med sjukdomen. De kunde säga att kvinnorna skulle undvika vissa 
saker och “börja träna” eller “dra ner på matintaget” men inte hur detta skulle 
genomföras vilket försvårade genomförandet av livsstilsförändringarna (Burns & 
Skelly, 2005). Den information de behövde för att förändra sina vanor fick de söka upp 
själva och hittade bland annat fakta på internet samt hos vänner som hade diabetes 
mellitus typ II (Li, et al., 2013; Burns & Skelly, 2005; Matthews, et al., 2009).  
 
En del kvinnor uppgav att de ville lära sig allt om sin sjukdom medan andra inte ens 
ville inse att de hade sjukdomen utan fortsatte leva sina liv som de gjort tidigare (Burns 
& Skelly, 2005). Några kvinnor sa “nej tack” till information då de ville glömma bort 
att de hade sjukdomen (Wallin & Ahlström, 2010). Det var framförallt kvinnor med låg 
socioekonomisk status som sa nej tack till information och diabeteskurser då de var 
negativt inställda till att delta och för att de inte kände att de fick den hjälp de ville ha. 
Kvinnor med högre socioekonomisk status delade däremot inte samma uppfattning 
som kvinnorna med lägre socioekonomisk status. De menade på att den upplevelse de 
fick av diabeteskurserna hjälpte dem och gav dem möjlighet att kunna hantera sin 
sjukdom på ett mer lämpligt sätt. Kvinnor med lägre socioekonomisk status sade att 
de upplevt och varit mer i kontakt med sjukdomen än socialt gynnade kvinnor. Trots 
det faktum att kvinnor med lägre socioekonomisk status varit i mer kontakt med 
sjukdomen, var de inte lika villiga att genomgå de livsstilsförändringar som behövdes. 
De var heller inte lika villiga att ta in den information och kunskap som behövdes. De 
kvinnor som var villiga att ta in information och kunskap var de kvinnor med högre 
socioekonomisk status (Nicklett & Damiano, 2014). 
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Majoriteten av kvinnorna uppgav att det var viktigt för dem att få bekräftelse för sina 
beteendeförändringar av läkare och övrig vårdpersonal. Bekräftelsen uteblev ofta och 
istället fick de råd på förändringar de behövde genomföra vilket inte upplevdes som 
uppmuntrande och stöttande (Miller & Marolen, 2012). En del kvinnor menade att 
professionella inom hälso- och sjukvården skulle hjälpa personer med sjukdomen till 
att ändra sitt tankesätt och börja tänka mer positivt (Yamakawa & Makimoto, 2006). 

4.4. Behov av socialt stöd 
Stöd och rådgivning var önskvärt då de flesta kvinnor kände att de inte hade så stor 
förståelse av vad som behövde göras i och med att de diagnostiserats med diabetes 
mellitus typ II. En del kvinnor upplevde att det var lättare att hantera sin diabetesvård 
när de hade stöd från sin familj och sina vänner, samtidigt som vissa uppgav att stöd 
från andra med diabetes ledde till en ökad förståelse för hur sjukdomen skulle hanteras 
(Murrock, et al., 2013). Det känslomässiga stöd från andra med diabetes bidrog också 
till att kvinnorna ville bedriva en god egenvård (Kokanovic & Manderson, 2006). 
Flertalet kvinnor upplevde det betydelsefullt att utvidga sitt nuvarande sociala nätverk 
eller förbättra sin relation till sin familj efter att ha erhållit diagnosen diabetes mellitus 
typ II. De uppskattade att umgås med andra människor i samma situation som de 
själva (Yamakawa, Makimoto, 2006). 
 
De kvinnor som fick stöd från sin familj upplevde att de kunde bedriva en bättre 
egenvård än de kvinnor som inte fick samma stöd från sin familj (Kokanovic & 
Manderson, 2006).  Det vanligaste stöd från familjen var att bli påmind om att ta sin 
medicin, att de lagade hälsosam mat tillsammans samt att familjemedlemmarna följde 
med som stöd till läkarbesöken (Lundberg & Thrakul, 2011). De gjorde även strategiska 
val för vilka de berättade för om deras sjukdom då de inte ville oroa alla och inte ville 
bli sedda som “patienter” (Kokanovic & Manderson, 2006).  En del kvinnor valde att 
inte berätta för sina vänner att de hade diabetes mellitus typ II då de var rädda att 
förlora vänskapen (Li, et al., 2013).5. Diskussion 

5.1. Metoddiskussion 
Eftersom sjukdomen blir allt vanligare inom sjukvården så ansågs ämnet vara av 
intresse att studera närmare för att som sjuksköterska kunna stötta och hjälpa kvinnor 
som lever med sjukdomen. Anledningen till att ämnet diabetes valdes var för att det 
blivit en folksjukdom. Detta i sin tur gör att all sjukvårdspersonal oavsett 
profession/specialitet kommer möta dessa personer. Oavsett om sjuksköterskan 
jobbar inom öppen/sluten eller kommunal hälso- och sjukvård kommer hen möta 
dessa kvinnor.  
 
När fokus var bestämt valdes det att genomföra en litteraturöversikt med induktiv 
ansats och 43 vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades och av de så var det 16 stycken 
som inkluderades i resultatet då de överensstämde med syftet i litteraturöversikten. 
Med tanke på syftet beslutades det att en kvalitativ design skulle användas av den orsak 
att målet med studien berör subjektiva områden som upplevelser, känslor och 
erfarenheter (Segesten, 2012). Om både kvalitativ och kvantitativ forskning använts i 
litteraturöversikten hade det gett en ökad överförbarhet gällande kvinnornas 
upplevelser (Forsberg & Wengström, 2013).  När en induktiv ansats används så 
fokuserar arbetet på personers levda erfarenheter vilket överensstämmer med det 
valda syftet (Henricsson & Billhult, 2012). Enligt Segestens modell (2012) syftar 
kvalitativa studier till att skapa en förståelse för personen och även för personens 
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livssituation. Den hjälpte oss att fördjupa förståelsen för kvinnornas erfarenheter, 
behov, upplevelser och förväntningar vilket var studiens syfte.  
 
Det var enbart kvinnor samt deras syn på diabetes som inkluderades vilket innebar att 
flertalet artiklar som inkluderade ett manligt perspektiv exkluderades. Undantag 
gjordes dock. Enstaka artiklar inkluderade både kvinnliga och manliga känslor och 
åsikter, men på grund av hur artiklarna var uppbyggda var det möjligt att endast 
inkludera det kvinnliga perspektivet. Dessa artiklar var uppbyggda med att ge 
deltagarna ett nummer. I varje textavsnitt som ett nummer fanns med i påbörjades det 
stycket med hon eller han, vilket markant visade på om det var kvinnliga eller manliga 
åsikter som framkom. Hade artiklarna inte varit såpass markant uppdelade hade de 
inte blivit inkluderade.  
 
Anledning till att kvinnor valdes var för att de oftare upplever sig få en sämre vård än 
män inom hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2011). Vilket tidigare nämnts så ska 
vård ges på lika villkor och då kvinnor upplever att de får sämre vård än män så uppfylls 
inte grundkriterierna i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Slutligen studerades 
enbart kvinnor i litteraturöversikten för att begränsa forskningsområdet då det var ett 
mycket brett område. Utan begränsningen hade det blivit för mycket material att 
arbeta med och förståelsen samt djupet på litteraturöversikten hade kunnat bli 
bristfällig. Att den här begränsningen genomfördes frambringar både positiva och 
negativa aspekter. Det positiva var att förståelsen för kvinnors upplevelser har belysts, 
det negativa är att mäns upplevelser förblir ogranskade i det här arbetet. 
 
Sökningen utfördes i tre databaser, vilket uppmärksammades att flera artiklar 
återfanns i de olika databaserna. Eftersom sökningen gjordes i tre databaser ökade det 
trovärdigheten för att flera områden täcks in (Östlund, 2012). Trovärdigheten ökade 
även för att samtliga författare sökte fram, analyserade och sammanfattade resultatet 
av de artiklar som inkluderades i litteraturöversikten resultat (Willman & Stoltz, 2014).  
 
Inget speciellt land användes som Inklusionskriterier, vilket innebar att artiklar från 
hela världen inkluderades. Andledningen till att inget speciellt land valdes var för att 
få kunskap om hur kvinnor från hela världen upplevde det vara att leva med diabetes 
mellitus typ II.  
 
Andra inklusionskriterier som användes vid litteraturöversikten var att de skulle vara 
skriva på engelska, att de skulle vara peer-rewiewed, att de skulle vara av kvalitativ 
design, att de skulle vara skriva mellan 2005-2015, att de deltagande i studierna var 
kvinnor samt handla om diabetes mellitus typ II. Eftersom studier på engelska använts 
kan missförstånd lätt uppstå då språket har en viktig funktion för läsarens förståelse 
(Friberg & Öhlèn, 2012). Då svenska är modersmålet kunde det leda till språkliga 
missförstånd i översättningsprocessen från engelska till svenska. För att missförstånd 
inte skulle uppstå lästes studierna flera gånger vilket även ingick i Fribergs (2012c) 
analysmetod. När artiklarna var kvalitetsgranskade och resultatet skrivet var det även 
viktigt att andra utomstående läste studiens resultat, så hjälp kunde fås med att se så 
att resultatet var baserat på fakta och inga personliga reflektioner (Henricsson, 2012). 
Resultatet i den här litteraturöversikten granskades vid ett flertal 
grupphandledningstillfällen. I och med det gavs tips, råd samt idéer på vad kändes som 
personliga reflektioner och vad som var resultat. Den hjälp som gavs vid de här 
handledningstillfällena var väldigt uppskattad. Ordblind av att läsa sitt egna arbete 
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flera gånger uppstår och då missas vad som behöver ändras, som till exempel vad som 
är personliga tankar.    
 
Innan ett arbete påbörjas är det viktigt att ett forskningsetiskt övervägande görs.  Att 
göra etiska överväganden är en viktig del i all vetenskaplig forskning och det görs för 
att visa respekt och omsorg gentemot personerna som deltar i studien. Deltagarna får 
ej komma till skada och det är forskarens uppgift att se till att det efterföljs. Det är upp 
till en lokal eller regional etisk kommitté att avgöra detta (Forsberg & Wengström, 
2015). Innan artiklarna inkluderats i litteraturöversikten så kontrollerades det att de 
fått ett etiskt godkännande. Detta i sin tur ökar resultatets trovärdighet (Wallengren & 
Henricsson, 2012). Det framkom att ett fåtal artiklar inte hade något etiskt 
godkännande. Genom att studera tidskrifternas direktiv kring forskningsetiska frågor 
kunde även dessa artiklar inkluderas då direktiven beskriver hur eventuella 
forskningsetiska problem skall hanteras. Därmed kunde även dessa inkluderades då 
det fanns en etisk diskussion i studier. 

5.2. Resultatdiskussion  
Många kvinnor kände det som en inre kamp att behöva genomgå livsstilförändringar 
(Ahlin & Billhult, 2012). De ansåg det jobbigt att behöva gå igenom förändringarna när 
deras familj inte behövde göra det (Guerreiro Vieira da Silva, Hegadoren & Lasiuk, 
2012). Enligt Mulder, et al., 2015 bör personen ha en förståelse för hälsosam 
kosthållning, fysisk aktivitet, medicinering samt eventuell viktminskning. Har inte 
personen insikt i det här kan det leda till en svårighet att förändra ens livsmönster. 
Vidare säger Mulder, et al., 2015 att det kan bli komplicerat för sjuksköterskan att 
uppmuntra och stödja till nödvändiga livsstilsförändringar om personen själv inte ser 
det som behöver ändras. Enligt Malpass, Andrews & Turner, (2008) kände ett flertal 
deltagare att deras mentala samt fysiska hälsa blev bättre genom att genomgå 
livsstilsförändringar. Det här ledde till att de kände sig motiverade och uppmuntrade 
till att fortsätta sitt nya liv (Malpass, et al., 2008). Det är viktigt att ha i åtanke att 
definitionen av egenvård är aktiviteter som personen själv beslutar sig för att utföra för 
sin egen skull, i syfte att upprätthålla hälsa och välbefinnande (Hartweg, 1991). Trots 
det väljer en del kvinnor att prioritera annat framför sin egen hälsa exempelvis familj, 
hushåll samt arbete (Guerreiro Vieira da Silva, et al., 2012; Cudney, Weinert & 
Todorovich, 2013).  
 
En del kvinnor fuskade med maten då de ansåg att de uteslöts från sociala 
sammanhang om de hela tiden behövde tänka på vad de åt. De kunde äta “onyttigt” en 
dag, men sedan kompensera för det dagen efter (Guerreiro Vieira da Silva, et al., 2012). 
Andra studier har visat att de kunde “fuska” en dag, men som sedan kompenserades 
av träning (Malpass, et al., 2008). Likheter mellan de kvinnor som ingick i detta arbete 
och patienter med kroniska sjukdomar är att sjukdomen kan förebyggas genom rätt 
mat samt fysisk aktivitet, till exempel kan diabetes mellitus typ II och hjärt-
kärlsjukdomar båda förebyggas genom rätt mat samt fysisk aktivitet (Malpass, et al., 
2008; Baic, 2007). Att göra flera livsstilsförändringar såsom ändra sin kost samt börja 
med fysisk aktivitet upplevs bättre och mer hjälpsamt än om bara en förändring hade 
gjorts (Malpass, et al., 2008). Samtidigt beskriver Selle (2006)  vikten av att 
sjuksköterskan måste veta om kvinnan känner motivation till att genomgå de 
livsstilsförändringar som är nödvändiga, för om inte kvinnan upplever motivation så 
kommer hon inte heller göra de förändringar som krävs. Om sjuksköterskor inte kan 
hjälpa kvinnorna att hitta en motivation till förändring så kommer de aldrig ändra 
varken sin kost eller sina motionsvanor. Vilket i sin tur kommer innebära att kvinnorna 
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utsätter sig ökade risker att drabbas av komplikationer relaterade till sjukdomen. Så 
för att kvinnorna ska utföra en god egenvård så krävs det att de är motiverade till att 
genomföra förändringar. 
 
Rädsla, sorg, ilska, förnekelse, hjälplöshet, chock samt nedstämdhet var känslor som 
var vanligt förekommande hos kvinnorna (Burns & Skelly, 2005; Li, et al., 2013; Wallin 
& Ahlström, 2010; Nicklett & Damiano, 2014). Det visade sig att sådana här känslor är 
vanligt förekommande hos kvinnor med en kronisk sjukdom och är inte unikt för 
diabetes mellitus typ II. Att leva med en kronisk sjukdom är vanligtvis fylld av känslor 
exempelvis rädsla och ilska. Den största utmaningen ansåg kvinnorna var att hantera 
känslomässiga symtom på sin kroniska sjukdom. Främst handlar det om att de 
upplevde skam då de hade svårt att hantera de många ansvarsområden de ansåg sig ha 
som exempelvis hem, familj och arbete (Cudney et al., 2013).  Liknande resultat 
framgick i Guerreiro Vieira da Silva, et al., 2012, där kvinnorna upplevde en ökad stress 
gällande att ta hand om hushållet, ta hand om barnen och familjen och samtidigt ha 
ett avlönat arbete att sköta. Enligt Guerreiro Vieira da Silva, et al., 2012, tenderar det 
att vara kvinnorna som utför det mesta oavlönade arbetet i hemmet samt sköter om 
barn samt familj, det är också något som framkommer av statistik från Statistiska 
centralbyrån, SCB. Faktum är att män hjälper till allt mer i hemmet, främst gällande 
matlagning, men det är dock kvinnorna som utför den största delen av den här sorten 
av arbete (SCB, 2012). Att kvinnorna inte prioritera sin egen hälsa och upplever sig inte 
har den tid som är nödvändig är problematiskt. De upplever ofta en rädsla för att 
drabbas av komplikationer och konsekvenser som följd av sin sjukdom (Dammen 
Mosand & Stubberud, 2011). Nedsatta psykiska hälsotillstånd är faktorer som påverkar 
egenvården negativt genom att det tenderar att försvårar inlärningen som kan leda till 
en försämrad kunskapsnivå hos kvinnor att hantera sin sjukdom på ett tillfredställande 
sätt (Selnes, 2006). Att det ser ut som det gör kanske kan bero på att det är svårt för 
kvinnorna att hantera sin sjukdom när de mår dåligt och därmed inte har energi eller 
tid att hantera sin sjukdom på ett mer sunt vis. Troligtvis resulterar detta i att 
kvinnorna mår ännu sämre och är rädda för de komplikationer som är vanliga vid 
diabetes. Det blir en ond cirkel som behöver brytas för att kvinnorna ska må bättre 
psykiskt och där med ha en god egenvård. 
 
Många kvinnor kände att de har fått bristfällig information och utbildning gällande sin 
sjukdom samt behandling (Matthews, et al., 2009). Att de istället fick söka information 
själva om sin sjukdom på internet eller fråga familj och vänner som själva hade 
diabetes mellitus typ II (Li, et al., 2013; Burns & Skelly, 2005; Matthews, et al., 2009). 
Det är en rättighet att erhålla en individanpassad utbildning samt information om sin 
sjukdom och behandling (Socialstyrelsen, 2015). Bristfällig kunskap om sin sjukdom 
och behandling ledde till svårigheter till att ta hand om sig själva (Matthew, et al., 
2009). Känslan av att få en bristfällig rådgivning är inte unikt för personer med 
diabetes mellitus typ II, utan det förekommer bland annat hos kvinnor som har 
överlevt bröstcancer (Torres, Dixon & Richman, 2016) Dessa kvinnor önskade 
uttryckligen att de borde fått mer samt bättre information och rådgivning. Enligt 
Socialstyrelsen (2011) så upplever kvinnor att de får sämre vård än män, vad det kan 
bero på är inte kartlagt. Kan det vara att män är mer framåt och kräver mer av 
sjukvården än vad kvinnorna gör. Att kvinnorna nöjer sig med den vård de får medan 
männen ställer högre krav. Anledningarna kan vara många men det går inte att säga 
säkert vad det kan bero på. Det är också viktigt att som sjuksköterska tänka på att alla 
ser på sin hälsa på olika sätt, så därför ses ett individanpassat förhållningssätt som det 
mest optimala vid utbildning (Socialstyrelsen, 2014). Att få allmän information var 



  12 

uppskattat men att få individuell rådgivning var mest önskvärt (Murrock, et al., 2013). 
Sjuksköterskor har ett ansvar att utbilda både den vårdsökande personen samt 
anhöriga om hur de ska bedriva en god egenvård för att förebygga och förhindra 
komplikationer Att som sjuksköterska ha kunskap om sjukdomen samt riskfaktorer att 
drabbas av diabetes mellitus typ II är betydelsefullt när det gäller att förebygga 
komplikationer samt så att en tillfredställande egenvård bedrivs (Dominic, 2015). 
Muntlig information var något som framgick att det var mest åtråvärt att få men 
skriftlig information gick också bra. Att ge både muntlig samt skriftlig information 
kanske kan vara en god idé för sjuksköterskorna när de ska informera samt utbilda 
kvinnorna. Att det inte behöver vara det ena eller det andra, utan att i en kombination 
av båda två kanske kan ge det bästa resultatet gällande kunskap och inlärning. 
 
Kvinnorna upplevde det önskvärt med stöd och rådgivning eftersom de upplevde att 
de hade bristande kunskap gällande sin sjukdom. Stöd från familj och vänner samt 
stöd från andra med sjukdomen ledde till en ökad förståelse för hur sjukdomen skulle 
hanteras (Murrock, et al., 2013). Känslomässigt stöd från andra med sjukdomen ledde 
till att kvinnorna ville bedriva en god egenvård (Kokanovic & Manderson, 2006). I en 
artikel så beskrivs det att det sociala stöd som de drabbade av diabetes mellitus typ II 
behöver ofta uteblir. Att det är viktigt att som sjukvårdspersonal kunna balansera 
mellan att ge konstruktiv och icke konstruktiv kritik samt visa empati gentemot de 
drabbade (Oftedal, Bru & Karlsen, 2011b). Om sjukvårdspersonalen blir bättre på att 
hitta den rätta balansen så kanske det kan bidra till att fylla en del av det behov av stöd 
som kvinnorna upplever sig behöva. De båda artiklarna beskriver behovet av socialt 
stöd på liknande sätt. Att det är viktigt att få ett bra socialt stöd för att ha möjlighet att 
hantera sin sjukdom och för att klara av att utföra en god egenvård. Om det sociala 
stödet uteblir helt så ökar risken för att kvinnorna drabbas av ytterligare sjukdomar så 
som till exempel depression då de inte har någon som stöttar dem eller som de kan 
prata med om sin sjukdom. Det kan innebära svårigheter för kvinnorna att klara av att 
hantera sin egenvård.  Så även denna artikel visar på hur viktigt det är med socialt stöd 
från familj, vänner samt sjukvårdspersonal (Zamzam, Anoosheh & Ahmadi, 2013). Det 
som motsätter sig det här är att en del kvinnor inte vill berätta om sin sjukdom för sina 
vänner då de är rädda för att förlora vänskapen (Li, et al., 2013). Det gör det svårare 
för kvinnorna att få det sociala stöd som de egentligen skulle behöva för att klara av att 
bedriva en god egenvård. För sjuksköterskan blir det viktigt att se till den enskilda 
personen och ge ett bra stöd samt förklara att det kan vara betydelsefullt att berätta om 
sin sjukdom för sina vänner. Det kan resultera i ett ökat stöd och en ökad förståelse 
bland kvinnornas vänner. 

6. Slutsats 
Resultatet visade att kvinnorna upplevde varierande känslor gällande sjukdomen, 
känslor som stress och oro då de inte kände att de kunde hantera sjukdomen men även 
stolthet när de kände att de gjort något bra. Det framkom också att de kände brist på 
information vilket ledde till att de blev osäkra på hur det skulle handskas med sin 
sjukdom. De upplevde också att hela deras liv påverkades då de inte längre kunde ha 
kvar sina eller familjens gamla vanor, sjukdomen påverkade hela deras liv. 
 

Mer forskning om kvinnors upplevelser vore bra då det kan hjälpa kvinnor att hantera 
sin sjukdom. Brist på adekvat information från hälso- och sjukvården kan visa på att 
sjukvården inte har så stor kompetens kring sjukdomen och hur kvinnor upplever sin 
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sjukdom. För att kunna optimera vården av kvinnor med diabetes mellitus typ II är det 
viktigt att ha kunskap om hur kvinnorna själva upplever sin sjukdom. 

6.1 Klinisk implikation  
Diabetes är en vanlig förekommande sjukdom i dagens samhälle, därför är det viktigt 
att ha allmän kunskap om sjukdomen för att sedan fördjupa den och göra den 
personcentrerad inför varje ny vårdsökande person. Som sjuksköterska är det också 
betydelsefullt att se individen som unik med tanke på att alla är lika olika. Alla har olika 
mycket med kunskap om sin sjukdom, därför är det viktigt att vara lyhörd samt se 
vilken nivå den vårdsökande personen är på. När kunskapsnivån är identifierad blir 
det lättare att bedriva en personcentrerad omvårdnad. Personcentrerad omvårdnad 
ökar möjligheten till att kvinnan känner sig tryggare, säkrare och förhoppningsvis ökar 
förmågan att kunna hantera sin sjukdom samt att bedriva en god egenvård.  
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Att belysa sociala 
faktorer, socialt stöd 
och professionell 
rådgivning som 
invandrarkvinnor 
behöver när de får 
diagnosen diabetes 
mellitus typ 2 

Djupintervjuer 
som spelades in 
genomfördes med 
16 
invandrarkvinnor 
från Australien 

De berättade hur de reagerade 
när de fick sjukdomen. Några 
kvinnor hade kunskap om 
diabetes medan andra inte hade 
det. Symtom som chock, oro, 
rädsla och överraskning uppstod. 
Många upplever sin sjukdom 
som farlig då den kan ha 
allvarliga konsekvenser 

Del 1: 4 ja 
Del 2: 8 ja 

Li, et al,   
(2013) 
Singapore 

‘Diabetes is nothing’: 
The experience of older 
Singaporean women 
living and coping with 
type 2 diabetes 

Att beskriva 
erfarenheter samt hur 
man klarar av att leva 
med diabetes mellitus 
typ 2 hos 
singaporianska 
kinesiska kvinnor 

En kvalitativ 
metod med 
intervju användes 
och 10 kvinnor 
från Singapore 
deltog 

Kvinnorna upplevde ångest och 
en känsla av hjälplöshet när de 
inte kunde hantera 
konsekvenserna av sin diabetes, 
som urinträngningar. De fick 
också ångest när de berättade till 
andra att de har diabetes då de 
tror att de kommer se 
annorlunda på dem. 

Del 1: 4 ja 
Del 2: 8 ja 

Lundberg  & 
Thrakul,  
(2011) 
Thailand 
 

Diabetes type 2 self-
management among 
Thai Muslim women 

Att undersöka och 
beskriva de muslimska 
kvinnornas erfarenhet 
av diabetes mellitus typ 
2  

En explorativ 
kvalitativ studie 
med etnografi 
användes. 
Metoden baserade 
på intervju och 
observation där 29 
kvinnor deltog 
 

Alla kvinnor var överens om att 
de var tvungna att ändra sina 
matvanor samt börja motionera 
för att hålla en bra glukosnivå, 
samt att stöd från familjen var 
viktigt 

Del 1: 4 ja  
Del 2: 8 ja 



  

Matthews, et al,  
(2009) 
USA 

Patient–provider 
communication: 
Understanding 
diabetes management 
among adult females 

Att undersöka hur 
vuxna kvinnor hantera 
sin diabetes 

En förberedande 
kvalitativ 
beskrivande 
design och data 
erhölls via 
individuella 
djupintervjuer 
samt 
fokusgrupper där 
fem kvinnor 
deltog 

Kvinnorna påpekade vad viktigt 
det var med information samt 
rätt kunskap för att kunna ta 
hand om sin diabetes och för att 
kunna undvika konsekvenserna 

Del 1: 4 ja 
Del 2: 7 ja 

Miller & 
Marolen,  
(2012) 
USA 

Physical Activity-
Related Experiences, 
Counseling 
Expectations, Personal 
Responsibility, and 
Altruism among Urban  
African American 
Women with Type 2 
Diabetes 

Undersöka upplevelser 
av fysisk aktivitet, 
uppfattning och 
rådgivning hos 
afroamerikanska 
kvinnor med typ 2 
diabetes.  

Två fokusgrupper 
med 11 kvinnliga 
deltagare där 
mötena filmades 
och sedan 
användes 
innehållsanalys 
för att analysera 
resultatet.  

Det framkom att det fanns 
hinder för att deltagarna skulle 
utföra fysisk aktivitet. Hinder 
kunde vara brist på motivation 
och att de prioriterade andra 
saker istället för fysisk aktivitet. 
De uppgav även att de visste att 
fysisk aktivitet var bra men att 
det ändå var svårt att hitta 
motivationen om de inte hade 
stöd från familjemedlemmar och 
vänner. 

Del 1: 4 ja 
Del 2: 7 ja 

Murrock, et al, 
(2013) 
 USA 

Dietary Challenges of 
Managing Type 2 
Diabetes in African-
American Women 

Att undersöka 
utmaningar till 
självförvaltning av 
dieten hos 
afroamerikanska 
kvinnor som lever med 
typ 2 diabetes. 

Studien använde 
en beskrivande 
fenomenologisk 
ansats med fokus 
på att utforska de 
24 kvinnornas 
erfarenheter av sin 
diabetes. De 
intervjuades samt 
deltog i 
fokusgrupper 

Kvinnorna upplevde det svårt att 
ändra sina kostvanor då de 
kände sig tvungna att äta samma 
mat som övriga i familjen. De 
upplevde att de hade behov av 
individuell vägledning, stöd och 
fortsatt utbildning för att öka sin 
kunskap om sin sjukdom. 

Del 1: 4 ja 
Del 2: 6 ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Nicklett & 
Damiano,  
(2014) 
USA 

Too little, too late: 
Socioeconomic 
disparities 
in the experience of 
women living with 
diabetes 

Att beskriva huruvida 
social status bidrar till 
diabetes diagnos och 
sjukdoms erfarenheter 

18 kvinnor deltog. 
Det användes 
semi strukturerad 
intervjuer 
användes. Det 
analyserades med 
tolkningsfenomen  

Hur kvinnorna upplevde sig ha 
kunskap om att hantera sin 
diabetes och vad de hade för 
möjlighet till lärande. Deras 
sociala status påverkade hur de 
ville hantera sin sjukdom.  

Del 1: 4 Ja 
Del 2: 6 Ja 

Park  & Wenzel 
(2013) 
Korea 

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

Att utvidga förståelse 
och erfarenhet av 
diabetesvård hos 
medelålders gifta 
kvinnor med diabetes 
mellitus typ II 

En kvalitativ 
beskrivande 
metod med 
djupintervjuer och 
10 koreanska 
kvinnor 

Innan de fick sin diabetes så var 
de upptagna och hade inte tid att 
ta hand om sig själva. Efter de 
fått sjukdomen fick de tid för sig 
själva, men kände sig skyldiga då 
kvinnor i Korea ska ta hand om 
familjen 

Del 1: 4 ja 
Del 2: 8 ja 

Penckofer, et al, 
(2007) 
USA 

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

Att förstå de känslor av 
depression, ångest och 
ilska som upplevs av 
kvinnor med typ 2-
diabetes och hur dessa 
känslor inverkar på 
deras totala livskvalitet. 

Fyra fokusgrupper 
där mötena 
videofilmades och 
analyserade sedan 
resultatet med en 
induktiv ansats. 41 
kvinnor deltog  

 Kvinnorna kämpade med sin 
förändrade hälsosituation och att 
de möter utmaningar i relationen 
med sig själv och i familjen. 
Kvinnorna uttryckte också 
känslor av depression, ångest 
och ilska som främst var 
relaterade till att ha diabetes 
mellitus typ 2.  

Del 1: 4 ja 
Del :7 ja  

Péres,  et al,  
(2008) 
Brasilien 

Feelings of women 
after the diagnosis of 
type 2 diabetes 

Att ta reda på kvinnors 
känslor efter de fått 
diagnosen diabetes 
mellitus typ II 

En beskrivande 
och undersökande 
metod användes 
och 13 kvinnor 
med diabetes 
mellitus typ 2 
deltog. Kvinnorna 
intervjuades 8 
gånger 

Kvinnorna upplevde ett flertal 
olika känslor som sorg, rädsla, 
chock, ilska och skräck när de 
fick sin diagnos diabetes. De 
upplevde också att familjen inte 
stöttade dem vid 
kostförändringar de behövde 
göra. 

Del 1: 4 ja 
Del 2: 7 ja 



  

Yamakawa & 
Makimoto, 
(2007) 
Japan 

Positive experiences of 
type 2 diabetes in 
Japanese patients: An 
exploratory qualitative 
study 

Att undersöka 
förekomsten av positiva 
erfarenheter hos 
personer med diabetes 
typ 2 

En förberedande 
studie användes 
och 17 patienter 
från 2 olika 
sjukhus 
intervjuades 

Alla kvinnor upplevade positiva 
erfarenheter av att hantera sin 
diabetes. Livsstilsförändringar 
upplevades som något bra för 
hälsan dock var det svårt att 
förstå vad för typ av mat och 
fysisk aktivitet som var bra. 
Trygghet och det sociala 
nätverket var viktigt för 
kvinnorna 

Del 1: 4 ja 
Del 2: 7 ja  
 
 
 
 

Wallin & 
Ahlström, G. 
(2010) 
Sverige 

From diagnosis to 
health: a cross-cultural 
interview study with 
immigrants from 
Somalia 

Att beskriva hur 
invandrare från 
Somalia som bor i 
Sverige upplevde hur 
det var att få diabetes 
mellitus typ II och 
deras föreställningar 
om hälsa 

En kvalitativ 
innehållsanalys 
användes där 19 
vuxna från 
Somalia 
intervjuades med 
hjälp av en tolk 
och där 
intervjuerna även 
spelades in 

Oro, ångest, rädsla, chock och 
sorg var känslor som dök upp 
hos deltagarna när de tänkte på 
hur deras framtid skulle bli. Men 
det var även positiva känslor, en 
deltagare sa att här i Sverige 
finns bra behandling så jag har 
inget att oroa mig för 
 

Del 1: 4 ja 
Del 2: 6 ja 



  

 

 



  

 
 

 

Databas: 
CINAHL 

Träffar: Lästa 
titlar: 

Lästa 
abstrakt: 

Kvalitetsgranskade: Till 
resultat: 

Datum: 18/2-
2016 

     

Diabetes mellitus 
type 2 

19,925     

Diabetes mellitus 
type 2 AND 
lifestyle 

1098     

Diabetes mellitus 
type 2 AND 
lifestyle AND 
women 

177 169 53 2 2 

Begränsningar: Peer-
reviewed, 
2006-
2016, 
language: 
English 

    

 

Databas: 
Medline 

Träffar Lästa 
titlar: 

Lästa 
abstrakt: 

Kvalitetgranskade: Till 
resultat 

Datum: 18/2-
2016 

     

Diabetes mellitus 
type 2 

63,801     

 

Diabetes mellitus 
type 2 AND 
experience 

1098     

Databas: CINAHL Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Kvalitetsgranskade Till 
resultat 

Datum: 17/2-2016      
Diabetes mellitus type 
2 

19,925     

Diabetes mellitus type 
2 AND experience 

465     

Diabetes mellitus type 
2 AND experience 
AND women 

67 67 26 8 8 

Begränsningar: Language: 
English 
Peer-
reviewed 
2005-
2015 
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Diabetes mellitus 
type 2 AND 
experience AND 
women  

140 140 51 3 3 

Begränsningar: Language: 
English, 
2005-
2015 

    

 

 

Databas: 
Psycinfo 

Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Kvalitetsgranskade Till 
resultat 

Datum: 15/2-16      
Diabetes mellitus 
type 2 

2950     

Diabets mellitus 
type 2 AND 
experience 

169     

Diabetes mellitus 
typ 2  AND 
experience AND 
women 

33 33 12 1 1 

Begränsningar:  2005-
2016, 
peer 
reviewed 
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Att genomföra 
livsstilsförändringar 

Ökad 
stress 
och 
oro 

Behov av 
information 
och 
kunskap 

Behov 
av 
socialt 
stöd 

Ahlin & Billhult, 2012 x    
Burns & Skelly, 2005 x X x  
Guerreiro Vieira da Silva, Hegadoren 
& Lasiuk, 2012 

x X   

Fritz, 2014 X    
Kokanovic & Manderson, 2006  X x x 
Li, Drury & Taylor, 2013 X x x X 
Lundberg & Thrakul, 2010  X  x 
Matthews, Peden & Rowles, 2008 X  x  
Miller & Marolen, 2012 X  x x 
Murrock, Taylor & Marino, 2013 X  x x 
Nicklett & Damiano, 2014 x X   
Park & Wenzel, 2012 X    
Penckofer, Ferrans, Velsor-Friedrich 
& Savoy, 2007 

X x   

Perés, Franco & Santos, 2008  X   
Yamakawa & Makimoto, 2006 X  x x 
Wallin & Ahlström, 2010  X x  

 

 


