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Sammanfattning    
I dag har cirka 450000 personer i Sverige diabetes. Typ 2 diabetes står för den största 

delen, cirka 85 procent. Att drabbas av diabetes kan inverka på livet och individen men 

god egenvård skapar goda förutsättningar för att ändå leva ett gott liv. Det är inte alltid 

lätt att fullgöra denna egenvård. Kvinnor i de artiklar som använts i denna studie talade 

om de olika roller de hade och hur de påverkade förmågan att sköta sin diabetes. Syftet 

med denna studie var att beskriva hur kvinnor upplever det att leva med Typ 2 diabetes. 

Hur påverkar sjukdomen vardagen för kvinnor som vårdar och sköter om både sig själv 

och andra? Metoden som använts är Axelssons analysmodell (Axelsson 2012, ss. 203-

220) för litteraturstudier. Under detta analysarbete identifierades olika teman och 

subteman. Dessa behandlar kvinnornas förändrade självbild samt hur de hanterar sin 

vardag. De behandlar också kvinnornas upplevelser av hälso- och sjukvårdens 

bemötande och hur det är att sköta kosten.  Kvinnorna uttryckte att sjukdomen 

påverkade deras möjligheter att fullfölja sina åtaganden gentemot familjen då de 

samtidigt skulle sköta sin egen sjukdom. I diskussionen belyses kost ur olika perspektiv 

och hur kvinnans roller påverkas av hennes sjukdom. Den bristande kommunikationen 

kvinnorna möter i hälso- och sjukvård diskuteras också. Det är viktigt att kvinnorna får 

individanpassat stöd och hjälp att hantera sin livssituation, både av hälso- och sjukvård 

samt av anhöriga. Stödet ska skapa bra förutsättningar för en god egenvård och hälsa. 

Att främja hälsa och lindra lidande är grunden för vårdvetenskapen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kvinnor, Diabetes, Upplevelser och Patientperspektiv. 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Diabetes __________________________________________________________________ 1 
Diabetes typ 2 __________________________________________________________________ 1 
Andra typer av diabetes ___________________________________________________________ 2 

Sjuksköterskans arbete och mötet med diabetessjuka patienter ____________________ 3 

Att drabbas av diabetes _____________________________________________________ 3 

Att leva med diabetes _______________________________________________________ 4 

Kvinnor med diabetes ______________________________________________________ 5 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 6 

SYFTE ______________________________________________________________ 7 

METOD _____________________________________________________________ 7 

Datainsamling _____________________________________________________________ 7 
Inklusionskriterier _______________________________________________________________ 7 
Exkluderingskriterier _____________________________________________________________ 7 

Dataanalys _______________________________________________________________ 8 

RESULTAT __________________________________________________________ 8 

Upplevelsen av att vara sjuk _________________________________________________ 8 
En förändrad självbild ____________________________________________________________ 9 
Bristande bemötande från hälso- och sjukvård _________________________________________ 9 

Att hantera vardagen ______________________________________________________ 10 
Att vårda sig själv och andra innebär dubbla roller _____________________________________ 10 
Att inte bli en börda _____________________________________________________________ 10 
Kosten blir en ständig kamp ______________________________________________________ 11 

DISKUSSION _______________________________________________________ 12 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 12 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 13 
Att förändra sin livsstil___________________________________________________________ 13 
Kosten _______________________________________________________________________ 14 
Hälso- och sjukvårdens ansvar ___________________________________________________ 15 
Hållbar utveckling ______________________________________________________________ 16 

SLUTSATSER _______________________________________________________ 17 

Kliniska implikationer _____________________________________________________ 17 

REFERENSER ______________________________________________________ 18 

Bilaga 1 Artikelöversikt ____________________________________________________ 22 

Bilaga 2 Sökhistorik _______________________________________________________ 26 
 



 1 

INLEDNING 

Typ 2 diabetes är idag en stor folksjukdom. Dagens livsstil med ohälsosamma kostvanor 

och för lite motion gör att denna form av diabetes troligtvis kommer att öka ännu mer. 

Typ 2 diabetes är en sjukdom som sjuksköterskan möter oavsett vilken arbetsplats hen 

har. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har goda förutsättningar att möta människan 

med Typ 2 diabetes. Under vår utbildning har det ofta framkommit att det inte fokuseras 

på kvinnor inom vårdforskningen. Det är viktigt att alla får bästa möjliga vård, den ska 

ges på lika villkor och med hänsyn till patientens unika situation. För att kunna ge en 

god vård krävs det kunskap om hur sjukdomen påverkar patienten, både fysiskt och 

psykiskt men också socialt. Hur är det att vara kvinna och leva med Typ 2 diabetes? 

Ställer sjukdomen extra krav på dem? Hur hanterar de sin vardag? Hur upplever 

kvinnorna de stöd de får? Författarna till denna studie vill undersöka vad det finns för 

forskning i detta ämne. Då prevalensen av sjukdomen troligtvis kommer att öka är de 

viktigt att stärka våra kunskaper inom ämnet. Förhoppningsvis kan studien samtidigt 

väcka tankar kring kvinnans situation inom Hälso- och Sjukvård.   

 

 

BAKGRUND 

Diabetes 

Diabetes är en kronisk sjukdom och det finns två huvudtyper, Typ 1, som beror på att 

Pankreas, det vill säga bukspottkörteln, slutar producera insulin och Typ 2, som beror 

på att cellerna i kroppen utvecklar en resistens emot insulin. Behandling av Typ 1 

diabetes sker dels via injektion eller infusion av insulin och dels av kostrådgivning och 

motion. Typ 2 diabetes behandlas i första hand med motion och förändrad kosthållning. 

Vid behov kan orala läkemedel och insulinbehandling bli aktuellt (WHO 2015). 

Diabetesförbundet skriver att det finns 450000 personer som lider av diabetes i Sverige 

och det är en av de största folksjukdomarna. Typ 2 diabetes förekommer hos 80 till 90 

procent av personerna med diabetes (Diabetesförbundet 2015). Nationella 

Diabetesregistret har 370 000 inskrivna i sina register (Nationella Diabetesregistret 

2014, s. 15). Det finns en svårighet att uppskatta hur många som har diabetes då många 

personer med Typ 2 diabetes ännu inte fått sin diagnos fastställd (Diabetesförbundet 

2015).    

 

 

Diabetes typ 2 

Typ 2 diabetes uppkommer då det uppstår insulinresistens i kroppens celler. För att 

säkerställa glukostransporten och sänka blodsockret kompenserar kroppen detta genom 

att öka produktionen av insulin i beta-cellerna. Tillslut överansträngs de 

insulinproducerande cellerna som då tappar sin funktion. Detta resulterar i ett förhöjt 

blodsocker. Sjukdomsförloppet går ofta sakta, det kan ta 15 år från det att 

insulinkänsligheten minskar tills personen fått diabetesdiagnos. Orsak till sjukdomen är 

ofta övervikt, detta uppkommer vid för stort kaloriintag och för lite rörelse. Fettet som 

lagras i organen och cellerna försvårar transporten av insulin mellan blodet och cellerna. 

Fettlagring i bukspottskörteln minskar också känsligheten i de insulinproducerande 
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beta-celler vilket medför att beta-cellerna får svårare dosera rätt mängd insulin. De 

höjda blodsockernivåerna leder till ökad insulinproduktion vilket gör att betacellerna 

slits ut och förstörs. Varför detta sker är inte helt klarlagt men misstänks bero på det 

ökade arbetet att producera insulin skapar en inflammation i beta-cellerna (Zaccardi, 

Webb, Yates & Davies 2016 ss. 65-66). Behandlingsmål vid Typ 2 diabetes är att hålla 

jämna blodsockernivåer, detta för att minska risken för komplikationer. Läkemedel kan 

bli aktuellt. Det finns läkemedel som saktar ned upptaget av glukos i tarmen och 

läkemedel som hindrar att glukos tas upp i njurarna. Insulin i olika former kan tillföras. 

Dessa är antingen snabbverkande eller långtidsverkande. Det utvecklas också 

intelligenta former av läkemedel som bildar insulin vid höga halter av glukos i blodet. 

En annan viktig del i behandlingen av Typ 2 diabetes är att den drabbade personen 

minskar kroppsmassan, detta görs för att hindra utvecklingen av sjukdomen och för att 

minska behovet att läkemedel. En oroväckande utveckling är att Typ 2 diabetes som 

generellt drabbar äldre nu även drabbar yngre personer. Sjukdomen är mer aggressiv 

och komplikationerna blir allvarligare om sjukdomen inte sköts (Kahn, Cooper & Del 

Prato 2014 ss. 1072-1076). 

 

 

Andra typer av diabetes 

Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom där de insulinproducerande beta-cellerna i 

bukspottkörteln förstörs av kroppsegna lymfocyter och makrofager. Orsaken till denna 

förstörelse är inte känd. I början av sjukdomsförloppet klarar kroppen att bibehålla en 

normal blodsockernivå, detta på grund av att insulin finns lagrat i bukspottkörteln. Efter 

hand förstörs samtliga insulinproducerande beta-celler med en blodsockerstegring som 

följd. Det är viktigt att följa blodsockernivån för att minimera komplikationer som kan 

uppkomma av sjukdomen. Detta görs också för att försöka bevara kvarvarande 

fungerande beta-celler som kan finnas i bukspottkörteln (Zaccardi, Webb, Yates & 

Davies 2016 ss. 64-65). Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA) är en 

autoimmun sjukdom liknande Typ 1 diabetes. Patienterna är emellertid äldre vid 

insjuknandet och förloppet går inte lika snabbt som vid Typ 1 diabetes. 

Insulinproduktionen fungerar längre men ändå kortare tid än vad som är fallet vid Typ 2 

diabetes. Därför har Lada ibland kallats för Typ 1,5 diabetes. Ofta räcker inte tabletter 

för att kontrollera blodsockret (Ajanki 2008). Maturity Onset Diabetes in Young 

(MODY) är en form av ärftlig diabetes där det bara är en gen som är orsak till 

sjukdomen, tillskillnad från Typ 1 och Typ 2 diabetes där flera gener samverkar. 

Ärftligheten är stor och det är inte ovanligt att andra i familjen har någon annan form av 

diabetes. MODY debuterar i 20års åldern och liknar Typ 2 diabetes (Ajanki 2010).  Vid 

graviditetsdiabetes minskar känsligheten för insulin i cellerna. Detta sker på grund av att 

hormoner som bildas i moderkakan påverkar cellernas förmåga att ta upp insulin. 

Produktionen av insulin måste då öka. Klarar bukspottkörteln inte av denna ökning 

utvecklas graviditetsdiabetes och blodsockret stiger. Detta sker främst under andra och 

tredje delen av graviditeten. Saker som kan påverka uppkomsten är kvinnans, ålder, vikt 

och om de finns anlag för diabetes. Har kvinnan tidigare haft denna form av diabetes 

eller fött stora barn ökar risken för sjukdomen (Diabetesförbundet 2011). 
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Sjuksköterskans arbete och mötet med diabetessjuka patienter 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod beskriver de områden en sjuksköterska 

ska arbeta med. Dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. Vården ska präglas av respekt för alla människors lika rätt, egna val, rätt till liv 

och värdighet. Vården ska ges oberoende av bakgrund, religion, kön, social ställning 

eller politisk tillhörighet (ICN:s etiska kod;  Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 3). 

Vårdandet ska ha som syfte att bekämpa sjukdom men också att stärka patientens 

livskraft i denna situation. Vårdaren ska göra patienten delaktig och stärka dennes val 

kring hälsa. För vårdaren är det viktigt att bibehålla patient- och livsvärldsperspektivet, 

detta blir en kompass för vilken riktning vården ska ta. Utifrån denna ska vårdaren 

använda sin kunskap för att hjälpa patienten framåt i hens strävan efter hälsa (Dahlberg 

& Segesten 2010, ss. 181-183). Sjuksköterskan ska ge professionell vård där 

kompetens, vetenskap, erfarenheter och löftet till patienten ska blandas med den 

naturliga vården. Utifrån dennes yrkeskunskap ska sjuksköterskan ge vård (Wiklund 

2003, s. 154). För att kunna följa patientens livsvärld och kunskapsnivå krävs det att 

vårdaren är flexibel och tar in det patienten känner. Det är dock svårt att göra detta 

förutsättningslöst, då varje människa har en förförståelse som utgörs av tidigare 

upplevelser och kan påverka hur människan ser på situationen. Det är därför viktigt att 

bibehålla en öppenhet mot patienten och dennes erfarenheter (Dahlberg & Segesten 

2010, ss. 184-185). I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS: 1982:763) beskrivs att alla 

människor i befolkningen har lika rätt till vård. Målet för vården är god hälsa och ska 

ges med respekt för den enskilda människans värdighet och alla människors lika värde. 

Det ska ges företräde till den personen med störst behov av hälso- och sjukvård. 

 

 

Sjuksköterskans uppgift är att tillgodose de behov som finns hos människor med 

diabetes. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har goda kunskaper om sjukdomen och 

om personen bakom sjukdomen. Många sjukhus har diabetesteam som kan bistå med 

kunskap till både patienter och personal inom hälso- och sjukvård. I början av 

sjukdomen bör fokus ligga på att komma till rätta med fysiska tillståndet. Det är också 

viktigt att vara lyhörd för patientens psykiska hälsa och ge information som kan hjälpa 

denne att hantera situationen. Patienten behöver stöd och vägledning i hur hen ska 

hantera sin sjukdom. Sjuksköterskan ska sträva efter att stärka patientens förmåga att ta 

ansvar för sin diabetes vilket kräver en individualiserad plan där sjuksköterskan väger in 

patientens situation (Dammen-Mosand & Stubberud 2010, ss. 499-500). 

 

 

Att drabbas av diabetes 

Att få diabetes kan innebära att personens självbild ändras. Att ha drabbats av 

sjukdomen kan vara svårt att ta in, personen vill vidhålla sitt gamla jag och inte se 

sjukdomen trots att den kommer att följa hen för resten av livet. Det kan också finnas 

risk för att sjukdomen tar över identiteten och personen blir sin diagnos (Johansson, 

Ekeberg & Dahlberg 2009, ss. 199-200). Den förändrade självbilden påverkar 

patientens livsvärld. Livsvärld kan tolkas som världen som den erfars. Den delas av 

andra människor men är ändå unik för varje person. Rum och tid får en mening utifrån 

varje människas egna perspektiv. Kroppen är grunden för livsvärlden. Det är igenom 

den människan erfar världen och det är där minnen, kunskap och tankar finns. Kroppen 
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är därför mer än ett fysiskt ting. Genom att se på kroppen på detta flerdimensionella sätt 

skapas en helhet som kan knytas an till vårdvetenskapens helhetsperspektiv. Förändras 

kroppen förändras livsvärlden (Dahlberg & Segesten 2003, ss. 126-134). När 

självbilden ändras kan personen tappa kontrollen vilket kan upplevas som påfrestande. 

Det är viktigt att trots den ändrade självbilden inte låta sjukdomen ta över. Denna 

kontroll kan hittas i att personen gör egna val angående sin egenvård (Youngson, Cole, 

Wilby & Cox 2015, s. 28). 

 

 

Trots att sjukdomen påverkar kan personen lära sig att hantera sin diabetes. Att ta hand 

om sig själv med hjälp av god egenvård skapar goda förutsättningar för personer med 

diabetes att leva sitt liv som de vill. Det ligger på personen att ha denna kontroll och på 

så sätt värna om sin hälsa (Johansson, Ekeberg & Dahlberg 2008, s. 200). Enligt 

Erikson (2000 ss. 11, 36-37, 77) är hälsa något naturligt som finns hos varje individ. 

Hälsa handlar om människors känsla av sundhet, friskhet och välbefinnande. Att ha 

hälsa är att leva sunt, känna sig frisk och uppleva välbefinnande. Begreppen sundhet 

och friskhet är objektiva och något som kan bedömas av andra, men välbefinnande är 

något subjektivt som bara individen kan bedöma. Det handlar om en inre upplevelse 

som inte går att observera av andra. Hälsa är således något unikt för varje person, den 

påverkas av situation, miljö, kultur och samhälle. 

 

 

Att leva med diabetes 

Att leva med diabetes är en balansgång där sjukdomen påverkar livet. Det är en daglig 

kamp då blodsockret går upp och ner men trots sjukdomen ska livet ha sin gång. Ett 

stressigt liv kan göra att blodsockerkontroller och injektioner glöms bort. Familjen sätts 

ofta framför sjukdomen och det sociala livet kan ibland påverka möjligheterna att ta 

hand om blodsockerbalansen på ett bra sätt (Youngson et al. 2015, s. 24). På grund av 

förändringar i det vardagliga livet lider personer med diabetes oftare av svåra psykiska 

sjukdomar och psykosociala problem. De har också lägre livskvalitet än övriga 

befolkningen, detta kan bero på problem som är kopplade till diabetskomplikationer. En 

del har svårt att acceptera diagnosen och känner skuld och skam över att ha orsakat den 

(Dammen-Mosand & Stubberud 2010, s. 507). Skam kommer av att människan känner 

sig förnedrad eller misskrediterad. Då människan tappar andras respekt, bekräftelse eller 

inte kan leva upp till den bild som de själva eller andra lagt på dem kan de uppleva 

skam. Alla vill ha bekräftelse och försvinner denna leder det till skam.  När människor 

känner skam drar de sig ofta undan. För att hitta tillbaka måste människans lidande 

accepteras (Wiklund 2003, ss. 111-114). 

 

 

Strategin för att behandla diabetes är att ha en god utbildning om sjukdomen och att 

kunna förändra livsstilen till vad som är lämpligt vid diabetes samt ha en god egenvård. 

Detta ställer krav på individen, det är dock vanligt att människor inte följer råden de får 

och har svårt att passa in sjukdomen i sina liv. Sjukdomen kräver stora uppoffringar i 

livet med medicinering, glukoskontroll, en god kosthållning och en hälsosam livsstil 

samt uppföljning av sjukdomen utav hälso- och sjukvård (Youngson et al. 2015, s. 24).   
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Kvinnor med diabetes 

Fler kvinnor än män dör i hjärt- kärlsjukdomar som uppkommer av deras diabetes. Tre 

faktorer anses ligga till grund för detta, patofysiologi, behandling och externa faktorer. 

Kvinnor har en högre procent fett och är oftare överviktiga. Detta tillsammas med 

diabetes leder till en ökad risk för hjärt- kärlsjukdom. Kvinnor behandlar inte sin 

diabetes lika effektivt som männen och kontroller görs inte lika ofta. Externa faktorer 

som påverkar är social status, ekonomi och utbildning (Jones & Appel 2009, s. 503). 

Kvinnor är underrepresenterade i forskningen och där de är representerade finns det ofta 

ingen särskiljning mellan könen. Hälso- och sjukvården i flera länder är dålig på att ta 

hand om kvinnor med diabetes. Behandling och utbildning ges på samma sätt oavsett 

vilket kön patienten har. Det tas ingen hänsyn till könsroller och sociala skillnader eller 

hur män respektive kvinnor upplever sin sjukdom (Keeling & Dain 2010, ss. 197-198).  

 

 

Vårdvetenskap och människosyn 

Vårdvetenskapen ser människan ur ett humanvetenskapligt perspektiv. Människan är 

inte bara en kropp utan ett väsen med flera dimensioner, inte en varelse utan en individ.  

För att studera människan bör även ett vårdvetenskapligt perspektiv användas, inte 

enbart ett naturvetenskapligt perspektiv. Människan är inte ett objekt utan ett subjekt 

som ska förstås. Det handlar om att förstå hur människan uppfattar sin omvärld och hur 

den tolkar intryck. Människan anses vara mångdimensionell där både kropp, själ och 

ande skall tas i beaktande. Genom kroppen upplever människan sin omvärld. Kroppen 

är mer än en mekanisk del av människan, den lagrar minnen och känslor. Själen är den 

självmedvetenhet som styr människan, det vi tänker och känner. Andlighet handlar om 

människans existens. Andlighet behöver inte direkt kopplas till religion utan mer till 

existentiella frågor. Alla dessa delar är samtliga en del  av människan och alla delar 

behöver tas i beaktande (Wiklund 2003 s. 41-57). 

 

 

Patientperspektiv och Delaktighet 

Vårdvetenskapen använder sig av ett patientperspektiv där patienten står i centrum, inte 

sjukdomen. Patienten är expert på sig själv och vet bäst själv hur hen upplever sin 

sjukdom. Det är inte sjuksköterskans uppgift att finna hälsa utan att stödja patienten i 

dennes hälsoprocess. Patientperspektivet har också en etisk aspekt. Vården ska ske 

utifrån patienten och dennes behov och det är upp till vårdaren att genomföra denna 

vård (Dahlberg & Segesten 2003 ss. 103-104). Utifrån patientperspektivet där patienten 

är expert på sig själv uppkommer kravet på patientens delaktighet. Dahlberg och 

Segesten (2003 ss. 108-111) skriver att det är viktigt att patienten kommer in i det 

vårdande sammanhanget och blir delaktig. Syftet med detta är att värna om patientens 

rättighet och medbestämmande men också för att skapa friheter och möjligheter till 

hälsa och välbefinnande. Detta vårdande sammanhang kräver en god kommunikation 

för att patientens livsvärld och vårdarens kunskap skall mötas.      

 

 

Hälsa 

Hälsa är ett begrepp med många dimensioner. Inom vårdvetenskapen ses begreppet 

hälsa som mer än en frisk kropp. För en sjuksköterska handlar det om att ta reda på hur 

patienten ser på begreppet hälsa och genom det kan sjuksköterskan stödja patienten att 
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finna hälsa och på så vis lindra dennes lidande. Det går inte att dra klara gränser för vad 

som är hälsa och inte, det varierar från människa till människa. Det är personens 

förhållande till omvärlden, dess kultur och sociala normer som styr. Människor kan 

uppleva hälsa trots sjukdom och ohälsa utan sjukdom. Detta innebär att hälsa kan finnas 

även vid sjukdom. Ohälsa uppkommer då människan hamnar i otakt med sig själv och 

det runtomkring. Detta förutsätter att människan kan vara en del av världen, att det blir 

balans mellan den yttre och inre världen (Wiklund 2003 ss. 78-84). Att leva med en 

kronisk sjukdom innebär att livet kommer att påverkas. Hur personen hanterar detta 

påverkar hens förmåga att uppleva hälsa. Trots långvarig sjukdom kan personen fungera 

och delta i det dagliga livet och på så viss uppleva hälsa. Sjuksköterskan kan med hjälp 

av ett vårdvetenskapligt tankesätt hjälpa till i denna process. Processen påverkas av 

vilken lust och kraft till liv som personen har (Dahlberg Segesten 2010 ss. 80-82). 

 

 

Lidande 

Lidande är inte bara symtom på en åkomma utan också en process som pågår i 

människan. Det handlar om att förlora kontrollen genom att känna hot, kränkning eller 

att förlora självbilden. Resultatet av detta blir en slutenhet och oförmåga att 

kommunicera med andra människor. Det är upp tills sjuksköterskan att hjälpa till med 

detta lidande. Lidandet berör hela personen och dennes upplevelse av tillvaron, det är 

inte bara det kroppsliga som påverkas eller ligger till grund för lidandet utan det finns 

även biologiska och etiska aspekter. Lidandet påverkar den helhet som är grunden för 

hälsan. Lidande hör ihop med att inte kunna leva upp till de krav människan har på sig. 

Självbilden hänger ihop med vad personen gör och hur den ser ut och för sig. Om 

personen på grund av sjukdom eller skada inte kan fullgöra sina uppgifter skapar detta 

lidande. Det är inte sjukdomen eller skadan som skapar lidandet i detta fall utan den 

bristande förmågan att leva upp till sina egna krav och förväntningar (Wiklund 2003 ss. 

96-101). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Diabetes är en sjukdom som påverkar det dagliga livet och de som drabbas behöver ofta 

göra förändringar i vardagen. Detta kan ställa stora krav på patienten. Behovet av stöd 

och hjälp kan skilja sig åt mellan könen men ofta tas ingen hänsyn till detta faktum 

inom hälso- och sjukvården. Är kunskapen om kvinnor med Typ 2 diabetes och deras 

behov bristande, kan det leda till att vården blir bristfällig, vilket leder till lidande för 

kvinnan. För att kunna ge en god vård måste sjuksköterskan ha kunskap, både om 

sjukdomen diabetes men också om patientens livssituation. Genom att studera hur 

kvinnor upplever att ha Typ 2 diabetes och hur sjukdomen påverkar deras vardag, kan 

de som vårdar få en djupare förståelse för hur kvinnors situation påverkas. Utifrån 

denna kunskap kan sjuksköterskan skapa förutsättningar för att ge en bättre vård och 

bättre kunna stödja kvinnor som drabbats av diabetes i deras vardag. En god egenvård är 

en av grundstenarna i att sköta sin diabetes. En djup förståelse för den individuella 

människan gör det också lättare att sätta människan, och inte sjukdomen, i första 

rummet.  
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SYFTE 

Syftet var att beskriva hur kvinnor upplever att leva med Typ 2 diabetes. 

 

 

METOD 

Totalt elva kvalitativa vetenskapliga artiklar låg till grund för detta examensarbete. 

Dessa syftade till att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med Typ 2 diabetes (se 

bilaga 1). Kvantitativa artiklar valdes bort då kvalitativa studier ansågs vara bättre då 

syftet var att beskriva subjektiva upplevelser.  

 

 

Datainsamling 

Artiklarna söktes via databasen Cinahl. Under den inledande  artikelsökningen gjordes 

även sökningar i databasen Pubmed. Det visade sig att de artiklar som hittades i Pubmed 

även hittades på Cinahl. Flertalet artiklar hittades bara i Cinahl vilket gjorde att denna 

databas valdes som huvudkälla. Tidsspannet på sökningen sattes till år 2005- 2015. 

Artiklarna skulle vara publicerade på engelska i en vårdvetenskaplig tidskrift. Efter att 

ha gjort en grundsökning på sökorden Women AND Diabetes i Cinahl behövdes andra 

sökord för att göra sökningen mer specifik och sökresultatet mer hanterbart då antalet 

träffar blev över 900. Som hjälp för att översätta svenska termer till engelska användes 

svensk MESH, som är ett hjälpmedel att översätta vårdtermer. Dessa sökord 

kontrollerades därefter under rubriken subheadings i Cinahl (se nedan). För att avgränsa 

och minska ner antalet träffar i sökningarna användes exkluderingar (se nedan). Totalt 

lästes 85 titlar och abstract igenom av båda författarna, 26 artiklar valdes ut för 

genomläsning. Efter genomläsningen exkluderades totalt 15 artiklar då de inte passade 

syftet. De kvarvarande 11 studierna användes för examensarbetet. Några av artiklarna 

återfanns i flera sökningar (se bilaga 2).      

 

 

Inklusionskriterier 

Samtliga artiklar skulle vara peer-reviewed samt vara publicerade i en vårdvetenskaplig 

tidskrift. Sökord som användes var: Diabetes, Women, Patient experience, Patient 

perspective och Self management.  

 

 

Exkluderingskriterier 

Artiklar som i någon form fokuserade på män, barn, ungdomar och sjuksköterskors 

erfarenheter valdes bort. Artiklar som behandlade kvinnor som själva inte hade 

sjukdomen men vårdade personer med diabetes uteslöts också. Artiklar med kvantitativ 

ansats valdes bort då dessa inte beskriver människors subjektiva upplevelser. Även 

artiklar om andra former av diabetes än Typ 2 exkluderades. Sökord som exkluderades 

var: nurse, male, pregnant och children 
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Dataanalys 

Efter att artiklarna valts ut, skrevs dessa ut och lästes igenom av båda författarna. 

Analysen av artiklarnas resultat gjordes enligt Axelssons modell (Axelsson 2012, ss. 

203-220). Ämnen av intresse, utifrån syftet, som lyftes av kvinnorna i artiklarna 

färgmarkerades med olika färger. Efter genomläsningen diskuterades artiklarnas 

innehåll och de ämnen som togs upp, dessa ämnen skrevs ner på lappar med matchande 

färger. Sedan lästes artiklarna om igen, denna gång gemensamt och de avsnitt som 

ansågs relevanta bröts ner och placerades under de olika lapparna. På så sätt samlades 

kvinnornas upplevelser, från olika artiklar, under ett gemensamt tema.  De olika 

texterna skrevs om till en ny text, under de teman och subteman som sedan 

presenterades i resultatet (se tabell 1 nedan) De artiklar som användes i studien 

summerades enligt akademins riktlinjer (Akademin för vård arbetsliv och välfärd (2015, 

s. 13) utifrån syften, metodbeskrivningar, urval och resultat (se bilaga 1). 

 

 

RESULTAT 

Resultatet beskriver kvinnors upplevelse av att ha diabetes utifrån två teman. Det ena 

temat beskriver hur kvinnorna upplever det att vara sjuk, denna är indelad i två 

subteman som beskriver hur kvinnornas självbild förändrats efter diagnos och hur de 

såg på bemötandet från hälso- och sjukvård. Det andra temat beskriver hur kvinnorna 

hanterar sin vardag vilken är indelad i tre subteman. Här beskrev kvinnorna hur de såg 

på sina olika roller, synen på att bli en börda för familjen samt hur de såg på sin kost. 

 

 
Tabell 1: Resultatöversikt 

 

Huvudtema Subtema 

 

 Upplevelsen av att vara sjuk  En förändrad självbild 

 Bristande bemötande av hälso- och 

sjukvård  

 

 Att hantera sin vardag  Att vårda sig själv och andra 

innebär dubbla roller 

 Att inte bli en börda 

 Kosten blir en daglig kamp 

Upplevelsen av att vara sjuk 

Kvinnorna beskrev hur deras självbild ändrats efter att de fått diagnosen Typ 2 diabetes. 

De ansåg att andra människor ändrat uppfattning om dem. De upplevde vårdpersonalen 

som oförstående och förmanande. Kvinnorna upplevde att de inte lyssnade på deras 

åsikter eller tog hänsyn till deras situation.  
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En förändrad självbild 

Att vara sjuk med en långvarig sjukdom var något som ansågs påfrestande. Kvinnorna 

kände sig kvävda av diagnosen (Pierre-Louis, Akoh, White, & Dexhemier-Pharris 2011, 

ss. 230-231). Kvinnorna beskrev att deras självbild förändrats efter sjukdomen. Deras 

roll både i och utanför hemmet hade ändrats till följd av diabetessjukdomen. Kvinnorna 

jämförde sig inte bara med hur de själva hade haft det innan de fått sin diagnos, de 

jämförde sig också med andra kvinnor utan diabetes. Den förändrade självbilden 

påverkade också kvinnornas uppfattning om hur andra såg på dem. Flera kvinnor kände 

en rädsla för att berätta för andra att de drabbats av en kronisk sjukdom eller prata om 

de problem som kommer av sjukdomen. Detta skulle få andra att uppfatta dem 

annorlunda och dra sig undan (Li, Drury & Taylor 2013, s.192; Majeed- Ariss, Jackson, 

Knapp & Cheater 2015, ss. 2577). Kvinnorna blev inåtvända och likgiltiga. Om de 

mådde dåligt kände de skam och detta var något de inte kunde diskutera. Trots att 

kvinnorna visste att detta påverkade dem negativt kunde de inte lyfta problemet (Park & 

Wenzel 2012, s. 1406).  

 

 

Bristande bemötande från hälso- och sjukvård 

När det gäller mötet med vården är det kommunikationen som brustit mest. Kvinnorna 

upplevde att läkarna använde ett för svårt språk och hade en förmanande ton vilket 

kvinnorna upplevde nedvärderande. Läkarnas bristande kommunikation och intresse 

ledde till en sämre följsamhet i egenvården. Kvinnorna sa att det saknades en vårdande 

aspekt på samtalet. De klagade också på förståelsen och hörsamheten från hälso- och 

sjukvårdens sida och att läkarna inte lyssnade på kvinnornas individuella behov. Det 

saknades också ett vårdande förhållningssätt. Detta ledde till ilska och frustration när 

det gällde relationen till sina vårdgivare. Kvinnorna kände sig också stressade av 

läkarna och vågade inte fråga om sin medicin och andra saker som rörde deras 

egenvård. Kvinnorna upplevde att de behövde mer tid att diskutera ämnen som stress, 

diet och diabeteskunskap (Li, Drury & Taylor 2013, s. 193; Matthews, Peden & Rowles 

2008, s. 33; Penckofer, Estwing- Ferrans, Velsor-Fredrich & Savoy 2007, s. 684; Pierre-

Louis et al. 2011, s. 231; Yang, Xiong, Vang & Pharris 2009, s. 143; Zamzam, 

Anoosheh & Ahmadi 2013, s. 125). Bristen i bemötande framkommer klart i en artikel 

(Li, Drury & Taylor 2013, s. 193) där kvinnorna uttalade sig om vilket stöd de fått och 

inte fått. De säger sig ha fått bra stöd från familj, vänner och andra personer med 

diabetes men sjukvården nämndes inte över huvud taget.  

 

 

Även sjuksköterskorna upplevdes som ointresserade av sjukdomen och att de inte kunde 

ta hand om kvinnorna (Zamzam, Anoosheh & Ahmadi 2013, s. 125). Detta motsägs av 

kvinnorna i artiklarna av Burns och Skelly (2005, s. 8) och Pierre-Louis et al. (2011, s. 

231).  De berättade att de som fått träffa en sjuksköterska och dietist upplevde detta som 

mycket bra. Sjuksköterskorna var deras informationskälla när det gällde diabetes och 

egenvård.   
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Kvinnorna nämnde också diabetesutbildning. De fick erbjudande av sjukvården om 

utbildning i att äta rätt vid diabetes. Följsamheten att gå på dessa utbildningar om kost 

var dålig då kvinnorna upplevde att det användes för komplicerade metoder, de trodde 

inte de skulle klara av utbildningen och att leva efter de råd de fick. De kände också att 

de inte fick svar på sina frågor. Istället för att lyfta detta valde de att vara tysta 

(Matthews, Peden & Rowles 2008, s. 34). 

 

 

Att hantera vardagen 

Kvinnorna beskrev att omvårdnaden av andra tog mycket tid från deras egenvård.  

Egenvården skulle ske utöver de andra sysslorna de hade i hemmet. Kvinnorna 

upplevde det jobbigt att behöva bli en börda för andra, de ville inte att familjen skulle 

påverkas. Detta fenomen beskrevs också när kvinnorna diskuterade kost och 

kosthållning. De valde ofta att laga mat som övriga familjen tyckte om men som inte 

var lämplig för deras sjukdom. Blev de bjudna på mat som inte passade dem valde de att 

äta ändå för att inte skapa problem för värden.  

 

 

 Att vårda sig själv och andra innebär dubbla roller 

Det är tydligt att kvinnorna ställdes inför stora problem när det gällde att hantera sin 

upplevda kvinnoroll och sin sjukdom. På grund av omvårdnad av andra 

familjemedlemmar hade de inte tid att ta hand om sin egen hälsa. De uttryckte att de 

inte fått möjlighet till vila och avkoppling. Kvinnornas fokus och tid lades på att ta hand 

om familjen, men ingen fanns där för att stödja dem. Kvinnorna offrade därför sin 

egenvård för andras skull (Penckofer et al. 2007, s. 684; Pierre-Louis et al. 2011, s. 230; 

Zamzam, Anoosheh & Ahmadi 2013, s. 125). Kvinnorna i Majeed- Ariss et al. (2015, 

ss. 2575-2577) studie talade också om detta. De talade om att ansvaret som kvinna 

gjorde att deras förmåga att främja sin egen hälsa och egenvård blev lidande. 

Egenvården skulle utföras utöver de andra roller kvinnorna hade, till exempel hustru, 

moder, vän, granne, arbetstagare och kollega. De dubbla bördorna att behöva vårda 

andra och sig själva påverkade kvinnorna och sjukdomen negativt.  

 

 

Kvinnorna talade om hur de symtom som uppkommit av sjukdomen påverkade deras 

dagliga liv och deras förmåga att hantera sina uppgifter. Detta ledde till ångest och 

hjälplöshet som i sin tur påverkade viljestyrkan. De upplevde att de tappat kontrollen 

över sina liv och detta resulterade i en inre stress (Li, Drury & Taylor 2013, ss. 191-192; 

Pierre-Louis et al. 2011, ss. 230-231; Yang et al. 2009, s. 143). 

 

Att inte bli en börda 

Att inte vara en börda var något som var viktigt för kvinnorna. Kvinnan skulle klara sig 

själv. De utryckte en uppfattning om att vara självständig och inte beroende av andra, 

var ett tecken på hälsa. Att vara en belastning för familjen sågs som negativt 

(Aghamohammadi-Kalkhoran, Valizadeh, Mohammadi, Ebrahimi & Karimollahi 2012, 
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s. 288; Penckofer et. al 2007, ss. 684- 685). Kvinnorna upplevde nedstämdhet på grund 

av sjukdomen. De flesta kvinnorna valde att hantera problemen själva även om familjen 

känt till problemet (Pierre-Louis et al. 2011, s. 230; Yang et al. 2009, s. 143).  

 

 

Kvinnorna ansåg att den ekonomiska standarden och att familjens önskemål var 

viktigare än deras diabetes. Sjukdomen resulterade i ökade kostnader för familjen och 

därmed ett ökat behov av inkomster. Kvinnorna upplevde stress över att de inte kunde 

fullgöra sina uppgifter att bidra till hemmet samt hur detta påverkade ekonomin. 

Kvinnorna valde ofta att fortsätta arbeta trots att de visste att det påverkade deras 

sjukdom negativt och att egenvården blev lidande. (Lundberg & Thrakul 2013, s. 1913; 

Park & Wenzel 2012, s. 1406; Penckofer et. al 2007, s. 684). 

 

 

Kosten blir en ständig kamp  

Att hantera kosten var en stor utmaning för kvinnorna. De flesta kvinnorna visste vad de 

skulle laga för diabetesvänlig kost men inverkan på det dagliga livet upplevdes för stort. 

De begränsningar som diabeteskosten innebar, skapade en känsla av förlorad kontroll då 

de inte längre kunde laga och äta vad de ville. (Lundberg & Thrakul 2013, s. 1911; 

Matthews, Peden & Rowles 2008, s. 34; Yang et al. 2009, s. 143).  Precis som 

kvinnorna i ovanstående studier, framhävde också kvinnorna i Pierre-Louis et al. (2011, 

s. 231) studie att kunskapen om att kunna laga god mat var en viktig del i livet. De fick 

möjlighet att visa sin kokkonst och känna stolthet över den vilket gjorde att förändringar 

av kosten blev svårare. Flera av kvinnorna i artikeln av Park och Wenzel (2012, s. 1405) 

beskrev svårigheterna med att övriga familjen inte tyckte om den mat som var lämplig 

för personer med diabetes. Samtliga kvinnor i artiklarna stod för matlagningen i 

hemmet. Ofta slutade de laga sin diabeteskost för att tillgodose familjens vilja. 

Alternativt lagade de separat mat till sig själva men enligt kvinnorna var detta ohållbart i 

längden. 

 

 

Sjukvårdens press på kvinnorna att laga nyttig mat och ta hälsosamma beslut trots 

problematiken kring kosten skapade ytterligare belastning. Att inte kunna följa läkarens, 

sjuksköterskans eller dietistens instruktioner ledde till ytterligare negativa känslor 

(Matthews, Peden & Rowles 2008, s. 33; Pierre-Louis et al. 2011, s. 231). Mat kunde 

också vara ett sätt att hantera psykiska problem och här nämnde de mat som en tröst vid 

stress och suget efter söt och onyttig mat (Li, Drury & Taylor 2013, s. 192; Pierre-Louis 

et al. 2011, s. 231). 

 

 

Den sociala aspekten av mat påverkade också den diabetesanpassade kosthållningen 

negativt. Mat är i många kulturer en viktig del av livet och att dela mat var ett tecken på 

respekt och en vilja att stärka band. Kvinnorna visste vilken mat de skulle äta för att må 

bra men då de blev erbjudna mat de visste var dålig för dem kände de sig ändå tvungna 

att äta. De sociala normerna var viktigare att följa än att fokusera på det egna behovet. 

Påverkades familjen negativt av den förändrade kosten offrade sig kvinnorna och lagade 

onyttig mat som passade övriga familjen. Rollen som moder och omsorgsgivare var 
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viktigare än egenvården. Kosten påverkade inte bara det dagliga livet, kvinnorna i 

studien sa att det var svårast att äta rätt på helger, släktträffar och under semester. En 

dålig förståelse och kunskapsbrist hos andra skapade dessa svårigheter (Burns & Skelly 

2005, s. 9; Park & Wenzel 2012, s. 1404).  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Syftet med detta examensarbete var att beskriva hur kvinnor upplever att leva med 

diabetes. Vi valde att göra en litteraturstudie vilket är ett sätt att få överblick över och 

att sammanställa forskning. Vi ansåg att kvalitativa artiklar var det bästa valet för att 

beskriva människors upplevelser. Enligt Friberg (2012, s. 121) strävar kvalitativ 

forskning efter att skapa en ökad förståelse för olika fenomen. Det kan vara en svaghet 

att bara lyfta fram upplevelser från ett mindre antal kvinnor. Kvantitativa studier som 

beskriver prevalensen av olika åsikter är inte oviktig men de artiklar vi hittade var 

samtliga kvalitativa. Då vi hade elva kvalitativa artiklar ansåg vi att det skulle bli ett för 

omfattande arbete att även använda artiklar med kvantitativ metod. Artiklar där både 

män och kvinnor berättade om sina upplevelser valdes bort, detta för att garantera att 

bara kvinnans upplevelser framfördes. Vi använde oss av Axellsons modell för 

litteraturanalys (Axelsson 2012, ss. 203-220). Detta är en bra metod för att hitta nya 

infallsvinklar och perspektiv. Det var ibland svårt att hitta en bra struktur för analysen 

då flera av ämnena vi behandlat framfördes ur flera synvinklar. Till exempel framfördes 

synpunkter om kost som en börda, ett sätt att känna stolthet, ett medel för tröst och ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Vi har försökt beakta dessa perspektiv.   

 

 

En annan möjlig metod som hade kunnat användas var att göra en intervjustudie. Denna 

metod valdes bort då den tid vi hade till vårt förfogande var för kort för en sådan studie. 

Det hade varit mycket intressant och se hur kvinnor i Sverige upplever det att ha Typ 2 

diabetes.   

 

 

Artiklarna beskriver upplevelser från kvinnor från Iran, USA, Singapore, Storbritannien 

och Syrien. Innehållet behandlar också flera olika kulturer i de olika länderna. Olika 

kulturer har olika syn på könsroller, hälsa och sjukdom. Religion, tillgång till sjukvård 

och socioekonomiska faktorer kan påverka hur kvinnorna upplever sin sjukdom. 

Författarna till detta arbete försökte att skapa en övergripande bild av hur kvinnor 

upplever att leva med diabetes. Mycket av de problem som möter en kvinna med 

diabetes uppkommer oavsett vilken kultur eller land hon kommer ifrån, vilket studien 

har visat. Då kvinnorna själva inte uttalade sig om kultur valde författarna att inte 

beskriva det. Detta kan ses som en svaghet. Artiklarna som valdes ut var samtliga 

skrivna på engelska men intervjuerna var ofta gjorda på lokala språk. Ett problem med 

detta kan vara att viktiga åsikter försvinner i översättningen. Länderna där artiklarna är 

publicerade var inte alltid samma land som själva datainsamlingen till studien var gjord.  

Att använda sig av artiklar från flera olika länder kan vara en styrka. Finns ett fenomen i 

flera kulturer blir det ännu viktigare att forska kring detta.      
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Typ 2 diabetes är den vanligaste formen av diabetes, det var därför intressant att studera 

denna typ. Författarna diskuterade länge kring om Graviditetsdiabetes skulle tas med i 

inkluderade studier. Denna form av diabetes liknar Typ 2 diabetes. Dock valdes denna 

form av diabetes bort då denna form är i de flesta fall är tillfällig och syftet var att 

beskriva kvinnors upplevelse att leva med diabetes. Dock anser författarna det är ett 

intressant ämne som förtjänar att studeras ytterligare.  

 

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva hur kvinnor upplever att leva med diabetes. Vi anser detta 

besvarat. Att få sjukdomen Typ 2 diabetes var en stor påfrestning i det dagliga livet för 

de kvinnor som fanns representerade i vårt urval av artiklar. Kvinnorna talade om att de 

kände sig kvävda av sjukdomen och att de inte kunde fullfölja de plikter de hade 

(Pierre-Louis, Akoh, White, & Dexhemier-Pharris 2011, ss. 230-231). Deras självbild 

ändrades och de upplevde att de inte kunde fullfölja de uppgifter de hade tidigare. 

Kvinnorna upplevde att de fått dåligt stöd av hälso- och sjukvård som inte såg deras 

individuella behov och att en förmanande kommunikation användes. Den information 

som gavs var även för komplicerad (Li, Drury & Taylor 2013, s. 193; Matthews, Peden 

& Rowles 2008, s. 33; Penckofer, Estwing- Ferrans, Velsor-Fredrich & Savoy 2007, s. 

684; Pierre-Louis et al. 2011, s. 231; Yang, Xiong, Vang & Pharris 2009, s. 143; 

Zamzam, Anoosheh & Ahmadi 2013, s. 125). De upplevde också att de fått för lite stöd 

från familj och vänner och de flesta kvinnorna i studierna satte andras välmående 

framför sin sjukdom (Li, Drury & Taylor 2013, s.192; Majeed- Ariss, Jackson, Knapp 

& Cheater 2015, ss. 2577). Vård och omsorg för andra gick före, de arbetade trots att de 

behövde lugn och ro och lagade mat som var dålig för personer med diabetes för att 

tillgodose andras vilja (Lundberg & Thrakul 2013, s. 1913; Park & Wenzel 2012, ss. 

1405-1406; Penckofer et. al 2007, s. 684). Vi har valt att diskutera tre olika fynd från 

vårt resultat. Dessa är: svårigheten att förändra livsstil, kosten samt det bristande 

bemötandet från hälso- och sjukvård.  

 

 

Att förändra sin livsstil 

Diabetessjukdomen krävde att personen ändrade sin livsstil och det fordrades en stor 

kraftsamling för att genomföra detta. Kvinnorna i vårt dataset påpekade att de inte 

kunde göra dessa förändringar fullt ut på grund av att de vårdade andra. Detta stärks av 

kvinnorna i annan forskning som sa att kvinnan alltid satte familjen först och detta 

skapade lidande för henne. Kraven från familjen och samhället kunde göra att kvinnan 

tappade förmågan att göra de förändringar som sjukdomen krävde (Ahlin & Billhult 

2012, s. 43). Detta sa även kvinnorna i Li, Drury och Taylors studie (2014, s. 130). 

Kvinnorna skötte sin egenvård men om den hamnade i konflikt med övriga familjens 

behov stod kvinnornas behov tillbaka. Trots den svåra tyngden att sköta alla roller ansåg 

många kvinnor att de själva skulle hantera sin sjukdom. De skulle inte belasta övriga 

familjen.  
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Det är tydligt att kvinnorna saknade det stöd de behövde för att klara sin situation. Trots 

detta ville de inte belasta familjen med sin sjukdom och sina bekymmer. Det är viktigt 

att denna problematik lyfts upp och diskuteras. Familjen kanske ville ge stöd men då 

kvinnan inte frågade avstod de från att erbjuda sin hjälp. Då måste hon få hjälp med att 

involvera familjen. Detta skall ske på kvinnans villkor. Anhöriga kan ibland bli 

paternalistiska i sin hållning till patienten.  Dahlberg och Segesten (2010, s. 121) skriver 

att närstående är en viktig del i att finna hälsa men de kan också ha en negativ påverkan 

och bli ett hinder. I studien av Willig, Richardson, Agne, och Cherrington, (2014 s. 893) 

talade kvinnorna om hur familj och vänner satte sig över dem angående deras kost. De 

fick inte längre bestämma vad de ville äta.  

Känner kvinnorna att de inte kan eller vill få stöd av familjen behöver de hjälp att 

komma i kontakt med andra stödgrupper. Finns inte detta behöver hälso- och sjukvård 

ge det stöd som kvinnan behöver. För att kunna göra detta krävs det att vårdaren har ett 

patientperspektiv. Dahlberg och Segesten (2003, ss. 103-104) hävdar att 

vårdvetenskapen använder sig av ett patientperspektiv där patienten står i centrum, inte 

sjukdomen. Patienten är expert på sig själv och hen vet bäst själv hur hen upplever sin 

sjukdom. Vård ska ske utifrån patienten och dennes behov. Vi anser att det är viktigt att 

kvinnan får det stöd hon själv vill ha, både av familj och av hälso- och sjukvård. Som 

sagts ovan tog inte kvinnorna till sig stödet om det gavs utan hänsyn till hennes egna 

åsikter  

 

 

Kosten 

Kosten är en viktig del i egenvården vid diabetes. Kvinnorna var ofta de i hushållet som 

stod för matlagningen och det var tydligt att de hamnade i kläm mellan sina egna behov 

och övriga familjens önskemål. De flesta valde att sätta familjen framför sin sjukdom 

(Park och Wenzel 2012, s. 1405). Kvinnorna ansåg att deras kost inte skulle påverka 

familjen, vilken den gjorde då den krävde extra planering, tid och pengar (Murrock, 

Taylor & Marino 2012, s. 178). Att kunna laga god mat till sig och sin familj var viktigt 

för kvinnorna (Pierre-Louis et al. 2011, s. 231).  Detta sades även av kvinnorna i 

artikeln av Willig et al. (2014, s. 891) att den nyttiga maten inte smakade lika gott som 

den onyttiga. De fick därmed inte samma uppskattning för sin matlagning som tidigare.  

 

 

Mat och sötsaker kunde vara ett botemedel för den stress och depression som kvinnorna 

upplevde (Li, Drury & Taylor 2013, s. 192; Pierre-Louis et al. 2011, s. 231). Kvinnorna 

i Willig et al. (2014, s. 894) och Ahlin och Billhults studie (2012, s. 44) talade också om 

detta fenomen där mat och sötsaker var ett försvar mot stress och depression. Vi anser 

att detta är viktigt att diskutera. Diabetes är en sjukdom som ofta leder till ökade 

psykiska besvär. Kvinnan behöver inte bara få hjälp med att behandla sjukdomen och de 

komplikationer som uppkommer utan även de psykiska skadorna som uppkommer. Att 

använda sig av sötsaker skapar en ond cirkel som leder till ännu mer lidande. Dels på 

grund av de onödiga kaloriintaget men också på grund av skamkänslor över att inte 

kunna sköta sin kost.  
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Kost är en viktig del i egenvården vid diabetes. Som kvinnorna i studierna beskrev kan 

det vara svårt att hantera detta utan att det påverkar familjen. De orkar inte eller har inte 

råd att laga mat som passar alla. Det är viktigt att kvinnan får goda kunskaper kring hur 

hon kan laga nyttig mat som passar hela familjen. En dietist kan vara en bra hjälp för att 

ge kostråd. Det kan också vara av vikt att informera övriga familjen varför det är så 

viktigt att kvinnan äter rätt och att även övriga familjen mår bra av att äta nyttigare. 

Galasso, Amend, Melkus och Nelson, (2005, ss. 721-722) beskriver råd som gavs till 

kvinnor angående diabetes. Dessa råd innebar att äta lämpliga portioner av för dem 

lämplig mat. Tre större mål och en till två mindre under dagen rekommenderades. 

Vidare beskriver författarna hur kvinnorna använde sig av dessa rekommendationer. 

Mål för att möta detta sattes upp. För att kunna nå dessa mål krävdes planering av inköp 

och tillagning. De flesta kvinnorna hade inga fasta rutiner kring när de åt, ibland åt de 

inte alls. Skäl till detta var att de inte var hungriga eller att de inte hade tid. Tillagningen 

skedde med fettsnåla alternativ vilket minskade smak. Jerreat (2009, s. 52) talar om hur 

kostråd förbättrat egenvården men också hur den ledde till en viktminskning hos 

överviktiga personer. Jerreat talar om en viktnedgång på elva procent. Denna 

viktnedgång är viktig i behandlingen av sjukdomen. Vidare lyfter Jerreat vikten av att 

alla får ta del av denna form av rådgivning.  

 

 

Kvinnorna i vårt resultat lyfte också en social aspekt av kosten. Som sagts ovan ville de 

inte vara en belastning för andra, därför valde de att äta mat som var dålig för dem 

hellre än att tacka nej eller be om mat som var lämplig för dem (Burns & Skelly 2005, s. 

9; Park & Wenzel 2012, s. 1404). Detta stärks av Murrock, Taylor och Marinos (2012, 

s. 178) och Ahlin och Billhults (2012, s. 43) studier. Kvinnorna berättade om 

svårigheterna att äta rätt vid fester och andra tillställningar. Ofta fanns det inget att äta 

eller så hade värden ansträngt sig extra för att hitta lämplig kost vilket skapade besvär.  

Kvinnorna i Willig et al. (2014, s. 894) sa att det var svårare att äta rätt när vänner och 

bekanta som inte kände till sjukdomen erbjöd kvinnorna onyttig mat. Vi anser att det är 

viktigt att ta hänsyn till den sociala aspekten av kost då mat är mer än bara näringsintag. 

Kvinnor  med diabetes  behöver få stöd i hur de ska hantera dessa situationer. Hur de 

kan berätta för sina bekanta om sin sjukdom för att undvika påfrestande situationer. Det 

är viktigt att kvinnorna trots sjukdomen kan ha ett aktivt socialt liv och inte stänger inne 

sig. Ett viktigt steg i denna process är att försöka lyfta bort de tabun som finns kring 

sjukdomen. Dels genom att undervisa kvinnan i sjukdomens patofysiologi men också 

genom att stärka allmänhetens kunskap kring sjukdomen.  

 

 

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar 

Kvinnorna i vårt resultat kände inget stöd av hälso- och sjukvård utan upplevde den som 

tillrättavisande och ointresserad då vårdpersonalen inte lyssnade på kvinnornas åsikter. 

Det framgick klart att kvinnorna, på grund av vårdens brister, hade en sämre följsamhet 

i sin egenvård (Li, Drury & Taylor 2013, s. 193; Matthews, Peden & Rowles 2008, s. 

33; Penckofer, Estwing- Ferrans, Velsor-Fredrich & Savoy 2007, s. 684; Pierre-Louis et 

al. 2011, s. 231; Yang, Xiong, Vang & Pharris 2009, s. 143; Zamzam, Anoosheh & 

Ahmadi 2013, s. 125). Detta stärks av Li, Drury och Taylor (2014, s. 130) och Hirjaba, 
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Häggman-Laitila, Pietila och Kangasniemi (2014, s. 3280). Kvinnorna talade om hälso- 

och sjukvårdens bristande intresse och stöd, både för kvinnorna och för deras situation. 

Verbala hot från vårdpersonal förekom vilket inte uppfattades positivt och ledde till 

sämre egenvård. Författarna till denna studie anser att det tydligt att hälso- och sjukvård 

inte har fullgjort sin uppgift gentemot kvinnorna, det räcker inte med att förklara vad 

kvinnan måste göra utan även hur kvinnan ska gå till väga för att göra detta. Hänsyn 

måste också tas till varje kvinnas situation och möjligheter. Det är viktigt att de som 

arbetar i hälso- och sjukvård lägger informationen på en nivå som passar kvinnan. Detta 

stärks av Murrock, Taylor och Marino (2012, ss. 177-178). Kvinnorna i studien sa att de 

velat ha en individuellt anpassad plan för utbildning och hur de borde hantera sin 

sjukdom. Den generella information de fått var bra men att det var svårt att rätta sig 

efter den och få den att passa deras verklighet. Kvinnorna ville att deras dagliga rutiner, 

ekonomi och livsstil skulle aktualiseras mer. Dahlberg och Segesten (2010, s. 212) talar 

också om detta. Om vården sker enligt tidigare fastagna principer får individen mindre 

plats i planeringen och dennes behov åsidosätts.  

 

 

Hälso- och sjukvård skulle kunna ha en roll även här. Samtalet behöver inte bara kretsa 

kring sjukdomen utan kvinnan måste få möjlighet att diskutera sina problem. I detta 

läge kan det vara bra att upplysa om möjligheten att besöka olika diabetesgrupper. 

Dahlberg och Segesten (2003, ss. 108-111) skriver att det är viktigt att patienten 

kommer in i det vårdande sammanhanget och blir delaktig. Syftet med detta är att värna 

om patientens rättigheter och medbestämmande men också för att skapa friheter och 

möjligheter till hälsa och välbefinnande. Detta vårdande sammanhang kräver en god 

kommunikation för att patientens livsvärld och vårdarens kunskap skall mötas. Det är 

viktigt att den som vårdar skapar en bra relation med patienten. Hirjaba et al. (2014, s. 

3280) talar om att en god relation skapar goda förutsättningar för egenvården. Det ska 

vara en sjuksköterska som har hand om patienten och informationen ska vara korrekt. 

Rådgivningen ska ta hänsyn till individuella behov och vården ska inte vara 

paternalistisk utan bygga på medkänsla och vänskap. Wiklund (2003, s. 155) talar om 

vårdrelationen som en möjlighet för patienten att växa. Det gäller att skapa stöd för 

patienten i alla nivåer.   

 

 

 

 

 

Hållbar utveckling 

Att skapa förutsättningar för en god egenvård och därmed minska komplikationer som 

kommer av sjukdomen är en viktig uppgift för sjukvården. Komplikationerna leder till 

ökad belastning för sjukvården och framför allt lidande för patienten. Det är därför 

viktigt att förebygga dessa komplikationer både ur ett socialt och ekonomiskt 

perspektiv. 
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SLUTSATSER 

Att vara kvinna och leva med diabetes ställer stora krav på kvinnan och hon behöver bra 

stöd och hjälp att hantera detta, både av familjen och av hälso- och sjukvård. Som 

framkommit i examensarbetets resultat har kvinnan flera och olika roller i hemmet, hon 

är den som vårdar och sköter om familjen. Att samtidigt behöva vårda sig själv kan bli 

en roll för mycket. Det är viktigt att kvinnan får hjälp och stöd i detta. Vården bör se till 

den individuella kvinnan och hennes unika situation. Att hon kan ta till sig 

informationen som ges och får möjlighet att ställa frågor samt att göra familjen delaktig 

och ge dem kunskap att främja kvinnans hälsa.  

 

 

Det är angeläget med fortsatt forskning i detta ämne. Har kvinnor och män samma 

förutsättningar att hantera sin sjukdom? Det är viktigt att vi ger kvinnan bästa möjliga 

förutsättningar att kunna hantera sin diabetes. Vårdvetenskap bygger på ett 

patientperspektiv där individen står i centrum för vården. Detta är grunden för att skapa 

hälsa.   

 

 

Kliniska implikationer 

Denna studie har visat att: 

 

 Vården av kvinnor med diabetes kan inte göras enligt en fastslagen mall. 

 

 Sjuksköterskan ska vara lyhörd för kvinnan och låta henne ta plats i planeringen 

av egenvården.  

 

 Sjuksköterskan ska väga in kvinnans situation och möjligheter i vårdandet. 

 

 Familjen behöver göras delaktig för att kunna stötta kvinnan.  
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Bilaga 1 Artikelöversikt 

Författare, årtal, 

titel tidskrift 

Syfte  Metod Urval Resultat 

Aghamohammadi-

Kalkhoran, M., 

Valizadeh, S., 

Mohammadi, E., 

Ebrahimi, H. & 

Karimollahi, M. 

(2012).  

Australien 

Health according to 

the experiences of 

Iranian women 

with diabetes: A 

phenomenological 

study. Nursing and 

Health Sciences 

 

Att fokusera på 

diabetesdrabbade 

kvinnors 

uppfattningar av 

hälsa.   

Semistrukturerade 

intervjuer med 19 

kvinnor med Typ 2 

diabetesgenomfördes 

vid en 

diabetesavdelning i 

Iran. Data 

analyserades med 

hermeneutisk 

fenomenologisk 

analys. Deltagarna 

hade olika medicinsk 

bakgrund, 

utbildning, 

civilstatus och 

yrken.   

Artikeln fokuserar 

på kvinnornas syn 

på hälsa och 

välmående. 

Kvinnors syn på gud 

som en del av 

begreppet hälsa 

samt hur personen 

ska uppnå denna 

belyses. Artikeln 

lyfter också fram 

vikten av att vara 

självständig.  

Burns, D. & Skelly, 

AH. (2005).  

USA 

African American 

Women with Type 

2 Diabetes: 

Meeting the Daily 

Challenges of Self 

Care. The journal 

of multicultural 

nursing and health 

Att beskriva hur 

det är för en grupp 

afroamerikanska 

kvinnor att leva 

med Typ 2 

diabetes. 

En deskriptiv 

intervjustudie 

genomfördes med 

nio som kvinnor 

svarade på frågor om 

sin diabetes. Det var 

tre intervjutillfällen. 

Kvinnorna valdes ut 

från tre olika 

vårdinstanser i USA. 

Artikeln fokuserar 

på hur det var att få 

sjukdomen, 

egenvård och de 

svårigheter som kan 

uppstå. Den lyfter 

också fram 

diabetesutbildningen 

samt vilka farhågor 

kvinnorna har 

angående sin 

sjukdom.  

Li, J., Drury, V. & 

Taylor, B. (2013).  

Australien 

“Diabetes is 

nothing” The 

experience of older 

Singaporean 

Women living and 

coping with type 2 

diabetes. 

Contemporary 

Nurse 

Att beskriva 

erfarenheter och 

metoder att hantera 

Typ 2 diabetes 

bland äldre kvinnor 

i Singapore.  

Med en kvalitativ 

ansats gjordes 

semistrukturerade 

intervjuer. Det var 

tio personer som 

intervjuades.  

Urvalet gjordes på 

en poliklinisk 

verksamhet i 

Singapore. Kravet 

för att delta var att 

kvinnorna skulle 

vara engelsk- eller 

mandarinspråkiga 

samt var mellan 60-

Artikeln beskriver 

hur kvinnorna 

tycker det är att leva 

med diabetes. Hur 

de hanterar sin 

sjukdom och sin 

egenvård. 

Egenvården får stort 

utrymme. Kost och 

motion lyfts fram 

som 

problemområden.  
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69 år. De 

behandlades 

polikliniskt. 

Lundberg, P. & 

Thrakul, S. (2013). 

Storbritannien 

Religion and self 

management of 

Thai Buddhist and 

Muslim Women 

with type 2 

diabetes. Journal of 

Clinical Nursing 

Att genom en 

kvalitativ studie 

visa på hur religion 

påverkar 

egenvården för 

buddistiska och 

islamska kvinnor 

med Typ 2 

diabetes.  

Semistrukturerade 

intervjuer med 

observationer 

gjordes med 48 

kvinnor från två 

primärvårdskliniker. 

Deltagarna skulle 

vara minst tjugo år, 

kunna läsa och 

skriva samt gett sitt 

informerade 

samtycke till att 

delta i studien. 

Denna artikel lyfter 

religion som ett 

medel för att hantera 

sjukdom. Den 

beskriver också 

svårigheterna 

sjukdomen orsakar i 

det dagliga livet 

samt familjen och 

dess stödjande 

funktion.   

Majeed-Ariss, R., 

Jackson, C., Knapp, 

P. & Cheater, F. 

(2015).  

Storbritannien 

British- Pakistani 

women´s 

perspectives of 

diabetes self-

management: the 

role of identity. 

Journal of Clinical 

Nursing 

Att beskriva hur 

Typ 2 diabetes 

påverkar brittisk-

pakistanska 

kvinnors identitet 

och deras förmåga 

till självhantering 

av sin sjukdom.  

Semistrukturerade 

intervjuer gjordes 

med 15 brittisk-

pakistanska kvinnor. 

Deltagarna i studien 

var vuxna kvinnor 

som hade Typ 2 

diabetes. Ett 

medvetet urval 

gjordes för att få 

variation på 

bakgrund och 

utbildning. 

I denna artikel 

belyser fyra teman. 

Tidigare kännedom 

om sjukdomen och 

hur detta påverkade 

kvinnorna vid 

diagnos, hur 

familjen påverkar 

förmågan till 

egenvård, hur 

sjukdomen ledde till 

en ändrad självbild 

och vilka 

förändringar de 

behövde göra för att 

kunna åstadkomma 

en god egenvård.  

Matthews, S., 

Peden, A. & 

Rowles, G. (2008). 

USA 

Patient-provider 

communication: 

understanding 

Diabetes 

Management 

among adult 

females. Patient 

education and 

Counseling 

Att beskriva hur 

vuxna kvinnor 

sköter sin diabetes.  

Individuella 

djupintervjuer 

gjordes med fem 

kvinnor. Deltagarna 

rekryterades från tre 

olika vårdenheter. 

Alla kvinnor hade 

Typ 2 diabetes, 

talade engelska och 

var över femtio år.   

Denna artikel 

beskriver 

kommunikation 

mellan patient och 

vårdare, den 

kunskap som finns 

hos kvinnorna samt 

sjukdomens 

konsekvenser.  

Park, H & Wenzel, 

J. (2012). 

Att förstärka 

förståelsen för hur 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. Tio 

I denna artikel 

beskriver kvinnorna 
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USA 

Experience of 

social role strain in 

Korean Women 

with type 2 

diabetes. Journal of 

Advanced Nursing 

sociala roller 

påverkar 

medelålders, gifta 

kvinnor med 

diabetes i Korea.  

kvinnor valdes ut 

från en tidigare 

studie. De 

placerades i två olika 

grupper utifrån deras 

upplevda press 

utifrån ett 

samhällsperspektiv.  

hur de ser på sin roll 

efter sjukdomen. 

Den lyfter fram 

problematiken med 

att behöva offra sig 

själv för andra. 

Kvinnorna beskriver 

sig också som en 

belastning för övriga 

familjen.   

Penckofer, S., 

Estwing- Ferrans, 

C., Velsor-

Fredrich, B. & 

Savoy, S. (2007).  

USA 

The Psychological 

Impact of Living 

With Diabetes- 

Woman´s Day- to- 

Day Experiences. 

The Diabetes 

Educator 

Att förstå känslor 

kring depression, 

oro och aggression 

hos kvinnor med 

Typ 2 diabetes och 

hur de påverkar 

deras livskvalitet.   

Studien är utformad 

enligt en deskriptiv 

design.  Intervjuer 

gjordes med fyrtio 

kvinnor. Deltagarna 

skulle vara kvinnor 

över 40år och haft 

behandlad Typ 2 

diabetes i mer än sex 

månader.  

Artikeln beskriver 

hur kvinnorna ser på 

den förändrade 

hälsosituationen och 

de utmaningar de 

ställs inför, deras 

funderingar på 

framtiden samt 

pressen att behöva 

ta hand om andra 

och sig själv 

behandlas också.   

Pierre-Louis, B., 

Akoh, V., White, P. 

& Dexhemier 

Pharris, M. (2011). 

USA  

Patterns in the lives 

of African 

American Women 

with Diabetes. 

Nursing Science 

Quarterly 

Att belysa 

afroamerikanska 

kvinnors 

erfarenheter att 

leva med diabetes 

samt att hitta nya 

mönster för hälsa 

genom att skapa en 

dialog.   

För att delta i studien 

skulle kvinnorna 

vara afroamerikaner, 

ha haft Typ 2 

diabetes i minst två 

år. Orsaker att inte 

delta var psykisk 

sjukdom, 

immunsuppresion 

eller att patienten låg 

på hospice. 

Depression räknades 

inte som psykisk 

sjukdom i studien.   

Denna artikel 

belyser flera 

områden. Den lyfter 

fram kost, religion, 

tidigare erfarenheter 

som påverkat 

kvinnorna och hur 

dessa hänger ihop 

med deras 

upplevelse av 

sjukdomen. 

Depression och 

kontakten med 

vården behandlas 

också.   

Yang, A., Xiong, 

D., Vang, E. & 

Pharris, M.D. 

(2009). 

USA 

Hmong American 

women living with 

diabetes. Journal of 

Nursing 

Scholarship 

Att bättre förstå 

hur man ska vårda 

kvinnor med 

Laotisk bakgrund i 

USA.  

Studien 

genomfördes genom 

öppna intervjuer som 

analyserades enligt 

en hermeneutisk 

metod. Fem kvinnor 

från Laos som 

immigrerat till USA 

deltog i studien. De 

var 25 år eller äldre 

Artikeln belyser hur 

kvinnorna upplever 

att deras roll har 

ändrats och att de 

känner sig 

otillräckliga. Det tas 

även upp hur det är 

att leva med 

diabetes, vilken 

kunskap de har och 
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och hade Typ 2 

diabetes.   

hur de påverkas av 

egenvården. Orsaker 

till sjukdomen 

behandlas också.  

Zamzam, S., 

Anoosheh, M & 

Ahmadi, F. (2013).  

Japan 

Barriers to diabetes 

control from Syrian 

women´s 

perspectives. Japan 

Journal of Nursing 

Science 

Syftet var att 

undersöka hinder 

för diabetes 

kontroll hos 

medelålders 

syriska kvinnor 

med Typ 2 

diabetes. 

semistrukturerade 

intervjuer där 12 

kvinnor med Typ 2 

diabetes deltog. 

Rekrytering: 

purposeful sampling 

method. Urval: 

medelålders kvinnor 

(40-65år) som haft 

diabetes i minst två 

år och pratade 

Arabiska. 

Resultatet beskrivs i 

tre teman, ett 

behandlar den dåliga 

kontakten mellan 

patient och  

vårdgivare  

fungerar. Det andra 

behandlar den 

otillräckliga 

utbildningen. 

Tillslut beskriver 

kvinnorna att det är 

svårt att sköta sin 

egenvård. 
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Bilaga 2 Sökhistorik 

Databas  Sökkriterier Sökord Exkluderingar 

 

Totalt 

antal 

Lästa Valda 

Sökning 1      

Cinahl År 2005-

2015. 

Journal 

subset: 

Nursing 

Peer-rewied 

Women 

AND 

diabetes 

Inga 942   

Cinahl År 2005-

2015. 

Journal 

subset: 

Nursing 

Peer-rewied 

Women 

AND 

diabetes 

AND Self-

management 

Inga 94   

Cinahl År 2005-

2015. 

Journal 

subset: 

Nursing 

Peer-rewied 

Women 

AND 

diabetes 

AND Self-

management 

NOT pregnan* 77   

 År 2005-

2015. 

Journal 

subset: 

Nursing 

Peer-rewied 

Women 

AND 

diabetes 

AND Self-

management 

NOT 

Pregnan* 

NOT Male* 

34 13 6 

Databas  Sökkriterier Sökord Exkluderingar Totalt 

antal  

Lästa  Valda 

Sökning 2      

Cinahl År 2005-

2015. 

Journal 

subset: 

Nursing 

Peer-rewied 

Women 

AND 

diabetes 

Inga 942   

Cinahl År 2005-

2015. 

Journal 

subset: 

Nursing 

Peer-rewied 

Women 

AND 

diabetes 

AND 

patient 

experience 

Inga 75   

Cinahl År 2005-

2015. 

Journal 

subset: 

Women 

AND 

diabetes 

AND 

NOT children 74   
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Nursing 

Peer-rewied 

patient 

experience 

Cinahl År 2005-

2015. 

Journal 

subset: 

Nursing 

Gender: 

Female 

Peer-rewied 

Women 

AND 

diabetes 

AND 

patient 

experience 

NOT children 

NOT male 

48   

Cinahl År 2005-

2015. 

Journal 

subset: 

Nursing 

Peer-rewied 

Women 

AND 

diabetes 

AND 

patient 

experience 

NOT children 

NOT Male 

NOT Nurs* 

32 14 6 

Databas  Sökkriterier Sökord Exkluderingar 

 

Totalt 

antal 

Lästa Valda 

Sökning 3      

Cinahl År 2005-

2015. 

Journal 

subset: 

Nursing 

Peer-rewied 

Women  

AND  

Diabetes 

AND 

Patient 

perspective 

 19 3 3 

 

I våra tre sökningar hittades fyra artiklar flera gånger. Därför är det femton artiklar som 

redovisas. Det totala antalet funna artiklar som använts är elva.  

 


