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Sammanfattning: Diabetes mellitus är en globalt snabbt ökande kronisk sjukdom. WHO 

(World Health Organization) uppskattar att det i år, 2013 finns ungefär 347 miljoner 

människor i världen som har diabetes. Egenvård spelar en viktig roll vid behandling av 

diabetes. Orems teori om egenvårdsbrist beskriver när en person är i behov av omvårdnad. En 

litteraturstudie med en beskrivande design genomfördes. Syftet var att beskriva kvinnors 

upplevelse av att i yrkesverksam ålder leva med sjukdomen diabetes. I databaserna Cinahl och 

Medline genomfördes en systematisk sökning efter relevanta artiklar. Tio artiklar 

analyserades med inspiration av innehållsanalys. Resultatet redovisas i tre kategorier; 

Känslomässiga reaktioner, Förändring av vardagen och Upplevelse av vård och stöd med 

subkategorier. Att få diagnosen diabetes medförde många motsägelsefulla känslor hos 

kvinnorna och vägen till att acceptera sjukdomen var ofta lång. Den genomförda 

litteraturstudien visade att trots att studierna kommer från olika länder var kvinnornas 

upplevelse av att i yrkesverksam ålder leva med diabetes liknande.  
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1. Bakgrund 

1.1 Diabetes mellitus 

En globalt och snabbt ökande kronisk sjukdom är diabetes mellitus. WHO (World Health 

Organization) uppskattar att det i år, 2013 finns ungefär 347 miljoner människor i världen 

vilka har sjukdomen diabetes. Antalet förväntas öka med 50 procent inom den närmaste 

tioårsperioden. I utvecklingsländerna har cirka 90 procent av människorna med diabetes typ 2 

diabetes. Sverige och Finland är de länder där det är vanligast med typ 1 diabetes vilken oftast 

debuterar under barn- och ungdomsåren (WHO, 2013). I Sverige har ungefär 40 000 personer 

typ 1 diabetes och 350 000 har typ 2 diabetes. Oupptäckt typ 2 diabetes har troligen ungefär 

lika många människor. Enligt Socialstyrelsen (2011) är diabetes mellitus en allvarlig sjukdom 

som obehandlad eller sämre reglerad ger en rad komplikationer. 

Diabetes mellitus är en metabol sjukdom som kännetecknas av att glukoskoncentrationen i 

blodet är förhöjd, hyperglykemi. För att glukos från blodet ska kunna komma in i till exempel 

lever- och muskelceller behövs hormonet insulin. Insulinet bildas i bukspottkörtelns 

betaceller. Förlust av betaceller innebär insulinbrist. Bukspottkörtelns insulinproduktion kan 

vara nedsatt eller helt utslagen. I samband med måltider ökar normalt insulinproduktionen för 

att glukos ska komma in i cellerna och hålla blodsockret på en normal nivå, det vill säga 

fasteglukos 4 - 6 mmol/l. Det finns olika typer av diabetes, de tre vanligaste är typ 1 diabetes, 

typ 2 diabetes och graviditetsdiabetes. Typ 1 diabetes, tidigare benämnd barn- och 

ungdomsdiabetes är en autoimmun sjukdom. De insulinproducerande betacellerna är förstörda 

och det leder alltid till insulinberoende (Lernmark & Cilio, 2010; Svenska Diabetesförbundet, 

2013). Vid typ 2 diabetes som ibland kallas vuxen- eller åldersdiabetes fungerar fortfarande 

insulinproduktionen men funktionen är nedsatt. Här finns olika behandlingsalternativ, 

livsstilsförändring med hjälp av kost och motion samt viktreduktion, peroral antidiabetika 

och/eller insulinbehandling (Groop, Lyssenko & Renström, 2010; Svenska Diabetesförbundet, 

2013). Graviditetsdiabetes eller nedsatt glukostolerans diagnostiseras under graviditet. Fara 

för graviditetsdiabetes vid kommande graviditet finns samt ökad risk att senare i livet utveckla 

typ 2 diabetes (Berne & Persson, 2010; Svenska Diabetesförbundet, 2013). 

Vid typ 1 samt vid typ 2 diabetes kan komplikationer uppträda efter några år vilket beror på 

att blodkärl och nerver påverkas av förhöjda blodsockervärden. Mikroangiopati leder till 

förändringar i de små blodkärlen vilket kan ge komplikationer som retinopati med fara för att 

bli blind. Nefropati med risk för njursvikt och eventuell dialysbehandling. Neuropati med 

känselnedsättning framförallt i fötterna kan leda till amputation (Agardh, 2010). Även 

påverkan på mag- tarm kanalen med nedsatt tarmmotorik kan uppträda (Schvarcz, 2010). 

Risken för urinvägsinfektioner ökar då blåstömningen ofta är ofullständig till följd av 

neuropati. Urinblåsan kan bli förslappad på grund av stora urinmängder (Nyberg, 2005). 

Sexuell dysfunktion förekommer hos både män och kvinnor med diabetes (Hulter, 2006). 

Makroangiopati involverar de större blodkärlen och ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och 

claudicatio intermittens (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östensson, 2007; Nilsson, 

2010).  

1.2 Tidigare forskning 

Att få diagnosen diabetes förändrade livet på olika sätt för kvinnor och män (Hjelm, 2006). En 

svensk studie visade att kvinnor oftare än män sökte kontakt med primärvården på grund av 
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diabetes samt upplevde en försämrad livskvalitet i jämförelse med män (Jonsson, Sterky, 

Gåfvels & Östman, 2000). Gåfvels och Wändell (2005) beskrev att kvinnor oftare än män 

använde negativa strategier för att hantera sjukdomen diabetes så som resignation och 

isolering. En annan svensk studie visade att överviktiga kvinnor med diabetes upplevde större 

psykiska och känslomässiga begränsningar i det dagliga livet än män med samma diagnos. 

Kvinnor med fetma upplevde att diabetes var mera skrämmande och svårare att hantera i 

jämförelse med hur män med fetma upplevde att leva med diabetes (Svenningsson, Marklund, 

Attvall & Gedda, 2011). I en studie framkom att mäns upplevelse av att få diagnosen diabetes 

hade en positiv inverkan på deras livsstil. Diabetes blev en del av livet och inte bara en 

sjukdom. De kände sig trygga i kunskapen om diabetes och upplevde stöd från sin partner 

(Koch, Kralik & Taylor, 2000). Kvinnors upplevelse av att leva med diabetes var 

övervägande negativa vilket beskrevs i en annan studie (Koch, Kralik & Sonnack, 1999). 

Jutterström (2013) beskrev att då diabetessköterskan fokuserade på patientens känslomässiga 

och existentiella upplevelse av sin sjukdom kunde det bidra till förbättrad hantering av 

sjukdomen. Det framkom också att om patienten hade egna motiv till livsstilsförändring så 

var det mera sannolikt att hon ändrade livsstil. 

1.3 Egenvård 

Egenvård spelar en viktig roll vid behandling av patienter med diabetes. Eftersom diabetes är 

en livslång sjukdom och hälsan påverkas av livsstilen är det viktigt att patienten tar ansvar för 

sin egenvård. Livsstilsförändring kan vara nödvändig såsom viktreducering genom ökad 

fysisk aktivitet, ändrade matvanor och rökstopp (Socialstyrelsen, 2011). 

I samband med att begreppet egenvård relaterat till diabetes beskrivs kan sjuksköterskan och 

omvårdnadsteoretikern Dorothea Orems teori om egenvårdsbrist nämnas, Self-Care Deficit 

Theory. Teorin om egenvårdsbrist beskriver och förklarar varför en person är i behov av 

omvårdnad, när egenvårdskapaciteten är mindre än personens egenvårdskrav. Egenvårdsbrist 

visar obalans mellan egenvårdskrav och egenvårdskapacitet. Bristen kan vara fullständig eller 

delvis. Till egenvårdsbristteorin hör också begränsningar i personens egenvårdskapacitet 

såsom begränsade kunskaper, begränsad förmåga att fatta beslut och begränsad förmåga att 

utföra handlingar som ger resultat. Omvårdnad menar Orem kan vara en ersättning för 

egenvård vid tillfällen då patienten inte själv kan utföra handlingarna. Målet för 

omvårdnaden, enligt Orem är att så långt som möjligt hjälpa patienten till självständighet. 

Diabetes ställer ofta stora krav på individen vad gäller behov av egenvård. Orem har 

vidareutvecklat tankarna om vilka egenvårdskrav som är viktiga för att bibehålla hälsa. Hon 

visar på problem som framkommer när förmågan till egenvård saknas, det uppstår en obalans 

mellan egenvårdskapacitet och egenvårdskrav. Orem menar att egenvård är det patienten själv 

gör för sin egen skull för att kunna leva och behålla hälsa samt välbefinnande. Teorin om 

egenvårdsbrist kan vara en referensram för sjuksköterskor vilka arbetar med patienter som 

behöver lära sig utföra vissa egenvårdshandlingar (Orem, 1971).  

En av förutsättningarna för egenvård vid diabetes kan vara de glukoskontroller patienten gör 

själv samt insikten om när hon bör ta hjälp från sjukvården. Glukoskontroller är viktiga för att 

ha sjukdomen under kontroll och då är det även betydelsefullt att känna till hur glukosvärdet 

påverkas av kost samt fysisk ansträngning (SBU, 2009). Eftersom patienten lever med 

sjukdomen hela livet är det viktigt att hon har kunskap om diabetes samt kännedom om 

egenvård för att minska risken för komplikationer. Livsstilsförändringar såsom ökad fysisk 

aktivitet, förändringar i kosten samt rökstopp kan vara motiverat för att förebygga 
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komplikationer (Berne & Sörman, 2010). Ytterligare stöd för egenvård är årliga besök hos 

diabetessjuksköterska respektive läkare med kontroll av blodfetter och 

långtidsblodsockervärde, (HbA1c). Ögonbottenfotografering sker regelbundet, fotvård ges 

möjlighet till vid behov samt kontakt med dietist. Ansvaret för att förändra livsstilen bär den 

enskilda patienten (IDF, 2013; Socialstyrelsen, 2011). 

1.4 Problemformulering 

Diabetes är en sjukdom som ökar internationellt och nationellt, vilket troligen får till följd att 

fler människor kommer att söka vård i framtiden. En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter i 

vården av patienter med diabetes är att stödja och motivera till egenvård för att underlätta för 

patienten att behålla god hälsa samt undvika komplikationer. Tidigare forskning visar att 

kvinnor och mäns upplevelse av att leva med diabetes kan vara olika, därför är det viktigt att 

studera kvinnors upplevelse av att i yrkesverksam ålder leva med diabetes. Studiens resultat 

kan vara en hjälp att uppmärksamma kunskaper för sjuksköterskan så att hon/han utifrån ett 

patientcentrerat arbetssätt kan ge god omvårdnad till kvinnan och hennes anhöriga.  

2. Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av att i yrkesverksam ålder leva med diabetes. 

3. Metod 

Metoden som valdes var en allmän litteraturstudie som baserades på en systematisk 

litteratursökning. Litteraturstudien har en beskrivande design. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) granskades och sammanställdes tidigare forskning. 

3.1 Sökstrategi 

Sökorden valdes utifrån syftets meningsbärande ord som var upplevelser och diabetes och 

översattes sedan i respektive databas ämnesordlista. I Cinahl skrevs de meningsbärande orden 

in i Cinahl Headings och ämnesorden blev diabetes mellitus, life experiences och life change 

events. Vid sökningen i Medline i Medical Subject Headings (MeSH) framkom ämnesorden 

diabetes mellitus och life change events. Först söktes på varje enskilt ämnesord och därefter 

kombinerades sökorden med booleska operatorn AND för att kombinera sökorden (Forsberg 

& Wengström, 2013). Efter att först kontrollerat ordet experience i ett engelskt lexikon 

gjordes en sökning i fritext i båda databaserna. För att fånga in olika ändelser användes 

trunkering. Sökningen kompletterades genom att välja Explode. Det fanns flera dubbletter och 

de redovisas med de sökord som de först hittades med. Begränsningarna var vetenskapligt 

granskade artiklar skrivna på engelska och publicerade år 2002 och senare. 

Ålderskategorierna 19-44 år och 45-64 år valdes liksom kvinna. Se sökmatris i bilaga 1. 

3.2 Urval 

Inklusionskriterier var både kvalitativa och kvantitativa artiklar som beskrev kvinnors 

upplevelse av att leva med diabetes mellitus typ 1 eller typ 2. Exklusionskriterier var 

graviditetsdiabetes, nedsatt glukostolerans, artiklar som innehöll både kvinnors och mäns 

upplevelser av att leva med diabetes, där det inte tydligt framgick i resultatet en uppdelning 

mellan kvinnor och män samt review artiklar.  
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Urvalet av artiklar gjordes i flera steg. Se bilaga 1. Första steget var att läsa alla funna titlar 

och välja ut relevanta titlar som svarade mot syftet. De relevanta titlarnas abstrakt lästes i 

nästa steg. Slutligen lästes de artiklar som hade ett relevant abstrakt i sin helhet och artiklar 

valdes ut till studien (Forsberg & Wengström, 2013). Totalt lästes 3 646 titlar i båda 

databaserna, varav 157 abstrakt lästes. Många artiklar var av medicinsk karaktär eller beskrev 

både kvinnors och mäns upplevelser. Utifrån abstrakten valdes sedan elva artiklar som lästes i 

sin helhet. Av dem exkluderades en då den inte var relevant till syftet. Slutligen återstod tio 

kvalitativa artiklar.  

3.3 Värdering 

Studierna granskades utifrån Forsberg och Wengströms (2013) checklista för kvalitativa 

artiklar i syfte att undersöka styrkor och svagheter. För att göra en helhetsbedömning av 

studierna togs ställning till flera kriterier såsom syftets entydighet, relevans av urval, om 

urvalsgruppen var väl beskriven, datainsamlings- och analysmetod och hur resultatet 

redovisades. Inga studier uteslöts efter granskningen.  

3.4 Etiska överväganden 

I samtliga artiklar utom en framkom att studierna var gjorda på forskningsetiska grunder och 

godkända av en forskningsetisk prövningsnämnd. På tidskriften Nursing and Health Sciences 

hemsida framgår i författarinstruktionerna att studien måste ha forskningsetiskt godkännande 

för att publiceras därför inkluderades studien. Medvetenhet om att förförståelse kunde 

föreligga fanns under hela arbetets gång. Allt relevant resultat i studierna, utifrån 

litteraturstudiens syfte, presenteras utan att ha förvanskats eller undanhållits av författarna i 

enlighet med vad Forsberg och Wengström (2013) skriver. 

3.5 Analys 

Artiklarna lästes i sin helhet och sammanställdes i artikelmatriser. Se bilaga 2. Därefter lästes 

artiklarna flera gånger och analyserades med inspiration av innehållsanalys. Författarna 

markerade enskilt meningsbärande enheter i texten, det kunde vara enkla ord, delar av eller 

hela meningar som svarade mot litteraturstudiens syfte. Meningsenheterna kondenserades 

vilket innebar att textmassan reducerades men utan att kärnan i innehållet gick förlorat. Efter 

det försågs de kondenserade meningsenheterna med en kod det vill säga en etikett som 

beskrev dess innehåll. Koderna jämfördes sedan utifrån likheter och olikheter och sorterades 

in i elva subkategorier och sedan i tre kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 

4. Resultat 

Resultatet beskriver i tre kategorier kvinnornas upplevelser av att leva med diabetes i 

yrkesverksam ålder. Kategorierna var Känslomässiga reaktioner, Förändring av vardagen 

och Upplevelse av vård och stöd. Under varje kategori fanns subkategorier. Se tabell 1.  
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Tabell 1. Resultatets kategorier och subkategorier. 

Kategori Subkategori  

Känslomässiga reaktioner Frustration och stress 

 Depression och nedstämdhet 

 Skuld och sårbarhet 

 Rädsla och oro 

Förändring av vardagen Livsstilsförändring  

 Förlust av frihet 

 Förändrad självbild 

 Hantering av livssituationen 

Upplevelse av vård och stöd Upplevelse av socialt nätverk 

 Upplevelse av vårdgivare 

 Ansvar för egenvård 

 

4.1 Känslomässiga reaktioner 

4.1.1 Frustration och stress 

Kvinnorna upplevde frustration för att de inte tog hand om sin egen hälsa och även ilska 

gentemot familjemedlemmar och vårdgivare för det sätt som de föreskrevs att ta hand om sin 

hälsa (Penckofer, Ferrans, Velsor-Friedrich & Savoy, 2007). Brist på förståelse och kunskap 

om diabetes, särskilt skillnader mellan typ 1 och typ 2 diabetes orsakade frustration, ilska och 

en känsla av att inte vara förstådd av andra människor (Kay, Davies, Gamsu & Jarman, 2009; 

Rasmussen, O`Connell, Dunning & Cox, 2007). Psykisk stress påverkade hälsan mer än vad 

fysisk stress gjorde (Aghamohammadi-Kalkhoran, Valizadeh, Mohammadi, Ebrahimi & 

Karimollahi, 2012). Kvinnorna upplevde att de var stressade på grund av sjukdomen diabetes 

(Pierre-Louis, Akoh, White & Pharris, 2011). De beskrev att deras blodsocker steg och sjönk i 

samband med bekymmer och stress. De mådde bättre när bekymmer och stress minskade 

(Yang, Xiong, Vang & Pharris, 2009).   

4.1.2 Depression och nedstämdhet  

Kvinnorna upplevde sig i olika grad nedstämda. De beskrev ett samband mellan depression, 

bekymmer, stress, isolering och diabetes (Adams, 2003; Stuckey & Tisdell, 2009; Yang et al., 

2009). De upplevde det som att vara fångade i en cykel (Yang et al., 2009). Det framkom att 

kvinnorna upplevde att under särskilt tunga perioder i livet blev också sjukdomen extra 

krävande (Pierre-Louis et al., 2011). Deltagarna beskrev en känsla av trötthet och utmattning 

en stor del av tiden som följd av diagnosen. Avsaknad av nära relationer var en källa till sorg 

och nedstämdhet. Att förhållandet mellan depression och diabetes var komplext framkom, 

samtliga kvinnor berättade att de kände sig deprimerade på grund av sjukdomen (Adams, 

2003).  

4.1.3 Skuld och sårbarhet 

När kvinnorna hade svårigheter att följa rekommendationerna för egenvård vid diabetes var 

det vanligt att känna skuld (Rasmussen et al., 2007). Känslan av skuld var framförallt 

framträdande när kvinnorna jämförde sig med andra människor med diabetes. För att inte få 
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skuldkänslor undvek flera att kontrollera sitt blodsocker (Stuckey & Tisdell, 2009). Att leva 

med diagnosen beskrev några kvinnor som en kamp vilken kunde leda till en känsla av 

sårbarhet (Kay et al., 2009). Nyblivna mödrar uttryckte i en studie skuld över att inte kunna 

producera tillräckligt med bröstmjölk till sina nyfödda barn (Sparud-Lundin & Berg, 2011). 

4.1.4 Rädsla och oro 

Myter och påståenden från bekanta och anhöriga förvärrade kvinnornas rädsla för sjukdomen, 

en del av kvinnorna trodde att de kunde bli botade (Adams, 2003; Yang et al., 2009). 

Kvinnorna beskrev rädsla för den kroniska sjukdomen diabetes och uttryckte att den inte 

skulle ha någon positiv inverkan på deras liv (Adams, 2003). Kvinnorna uttryckte negativa 

känslor inför sjukdomen och den vanligast förekommande känslan var rädslan för att dö 

(Stuckey & Tisdell, 2009).  Rädsla och oro för att utveckla komplikationer till diabetes som 

till exempel försämrad syn och nedsatt njurfunktion uttrycktes (Penckofer et al., 2007).  En 

rad rädslor för framtiden uttrycktes, inklusive ängslan för komplikationer (Kay et al., 2009; 

Penckofer et al., 2007 ). Kvinnorna upplevde även oro för framtiden så som kostnader för 

vård och försäkring (Penckofer et al., 2007). Oro inför att bli gravid, vara gravid och föda 

barn uttryckte kvinnorna samt hur sjukdomen skulle kunna påverka deras och deras barns 

hälsa (Kay et al., 2009; Rasmussen et al., 2007). Rädsla för hypoglycemier på grund av 

hormonförändringar ökade dramatiskt under graviditet och amningsperiod hos kvinnorna. 

Beslutet att berätta om sin sjukdom eller inte var svårt för alla kvinnor. Rädslan för 

oförutsägbara hypoglycemier avgjorde beslutet att tala om att de hade diabetes, det hjälpte 

dem att känna sig tryggare. Insulinpumpen gjorde det dagliga livet enklare och minskade 

rädslan för instabilt blodsocker och ökade känslan av kontroll (Rasmussen et al., 2007).  

4.2 Förändring av vardagen 

4.2.1 Livsstilsförändring 

Behovet av livsstilsförändringar beskrevs av alla kvinnorna och inkluderade förändringar i 

kost, aktivitetsnivå, viktreduktion och minskad stress (Aghamohammadi-Kalkhoran et al., 

2012). Hmong kvinnor från Laos som emigrerat till USA upplevde att deras fysiska aktivitet 

minskat mycket jämfört med livet i hemlandet där det krävdes kroppsarbete för att klara det 

dagliga livet (Yang et al., 2009). Alla kvinnorna i studien kämpade med sin sjukdom på något 

sätt, antingen med regleringen av det dagliga livet eller med blodsockerkontroller (Penckofer 

et al., 2007; Stuckey & Tisdell, 2009). En svårighet för några av kvinnorna var deras låga 

utbildningsnivå och att de saknade resurser att regelbundet göra blodsockerkontroller. Genom 

erfarenhet lärde sig kvinnorna att känna igen kroppens signaler och med tiden började 

kvinnorna kunna urskilja kroppens reaktioner på högt respektive lågt blodsocker (Adams, 

2003). En kvinna var positiv på grund av många framsteg inom vården av patienter med 

diabetes. Teknologin hade ökat livskvaliteten upplevde några kvinnor (Stuckey & Tisdell, 

2009).  

 

Andra sjukdomar som HIV och hjärtsvikt har en stor känslomässig komponent, men diabetes 

verkar aldrig ha den känslomässiga, personliga sidan, upplevde kvinnorna. Det enda kvinnan 

ska göra vid sjukdomen är att hantera de fysiska symtomen (Stuckey & Tisdell, 2009). Flera 

deltagare jämförde diabetes med andra allvarliga sjukdomar som hjärtsjukdom och ansåg att 

diabetes var den värsta sjukdomen. Andra jämförde den med cancer som kan behandlas men 

diabetes får kvinnan leva med hela livet. Den första reaktionen på diagnosen var att de hade 
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drabbats av en dödlig sjukdom från vilken det inte fanns någon bot. Flera kvinnor beskrev att 

det värsta som hänt dem var att få diagnosen diabetes (Adams, 2003).  

 

Viljan och förmågan att göra kostförändringar varierade. Det tog år att förverkliga 

förändringar (Adams, 2003). En del kvinnor beskrev hur sjukdomen minskade deras 

livskvalitet. Kvinnorna uppfattade livskvalitet associerad till deras känsla av att ha sjukdomen 

under kontroll. Ju mer de upplevde att de hade kontroll över sjukdomen ju högre skattade de 

sin livskvalitet (Rasmussen et al., 2007). Symtom orsakade av diabetes som djup sorg, trötthet 

och hunger resulterade i att deltagarna upplevde att de förlorade kontroll. Närvaron av 

symtomen gjorde det svårt att göra livsstilsförändringar (Adams, 2003).  

 

Trycket på de unga kvinnorna att passa in med andra var starkt i deras önskan att vara en 

normal, ung kvinna (Kay et al., 2009). Moderskapet upplevdes som komplext på grund av 

sjukdomens inverkan på kroppen och deras liv i allmänhet (Rasmussen et al., 2007).  

4.2.2 Förlust av frihet 

Kvinnorna hade svårt att balansera de sociala behoven med kraven diabetsregimen ställde 

under förändringar i livet (Rasmussen et al., 2007). Att få diagnosen innebar för de flesta 

kvinnorna en förlust av energi i en stressande och krävande period i livet (Pierre-Louis et al., 

2011). Kvinnorna upplevde sig som en börda för familjen vilket förvärrades av att 

regelbundet behöva kontrollera att blodsockernivån var stabil (Rasmussen et al., 2007). I 

jämförelse med dem som inte hade sjukdomen kände sig kvinnorna begränsade och 

missgynnade (Kay et al., 2009). När kvinnorna upplevde negativt gensvar från det sociala 

nätverket och från vårdpersonal förvärrades känslan av att förlora kontroll över sjukdomen 

och livet i allmänhet (Rasmussen et al., 2007). Rädsla för att utveckla komplikationer till 

diabetes påverkade livet och gjorde kvinnorna sårbara samt ökade känslan av att vara 

begränsad av blodsockerkontroller (Rasmussen et al., 2007). Kvinnorna uttryckte att 

övervikten i samband med sjukdomen gav dem en känsla av nedstämdhet då de inte kunde 

leva det liv de var vana vid (Penckofer et al., 2007).  

Kvinnorna klagade över förlusten av friheten att kunna njuta av mat i samma utsträckning 

som andra. De hade svårt att motstå frestelsen att fortsätta äta. Kvinnorna såg det som 

ytterligare en begränsning från att vara som andra (Adams, 2003; Cagle et al., 2002; Yang et 

al., 2009). Svårigheterna att laga god och varierad mat till familjen framkom hos alla 

deltagarna i flera studier (Adams, 2003; Cagle et al., 2002). Några kvinnor beklagade att de 

inte kunde fasta på grund av sin diagnos (Aghamohammadi-Kalkhoran et al., 2012). Att ha 

sjukdomen tvingade kvinnorna att planera sina liv (kost och resor) för att kontrollera sina 

blodsockernivåer (Penckofer et al., 2007). Kvinnor i yrkesverksam ålder kunde ha svårigheter 

att justera sina insulindoser utifrån den förändrade livssituation, då det ofta var omöjligt att äta 

eller ta insulin på grund av ett oförutsägbart dagsschema (Rasmussen et al., 2007). 

4.2.3 Förändrad självbild 

Relationer med andra hade stor betydelse för kvinnornas självbild (Kay et al., 2009). 

Diagnosen påverkade kvinnornas sociala relationer, anhöriga kunde ha åsikter om hur och 

varför kvinnorna skulle äta eller inte äta på grund av sjukdomen vilket gjorde att de kände sig 

infantiliserade av till och med sina barn (Adams, 2003). Deltagarna beskrev att de var på sin 

vakt hur andra såg på dem. En del människor såg dem som en ”diabetiker” och inte som en 

kvinna med diabetes (Kay et al., 2009). Det fanns en konflikt mellan att förbli smal och ha 
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god kontroll på sjukdomen (Kay et al., 2009). Några av kvinnorna uppförde sig avsiktligt på 

sätt som de visste inte var bra, till exempel la de mera tid på sitt utseende än på sin hälsa 

(Stuckey & Tisdell, 2009). En del kvinnor antydde att de hade en negativ kroppsuppfattning 

som ibland kunde vara extrem. (Kay et al., 2009). Kvinnorna såg hälsa som ett samspel och 

förening mellan kropp och själ (Aghamohammadi-Kalkhoran et al., 2012). Deltagarna 

reflekterade över förändringar i dem själva, hur de tänkte om och skötte sin diabetes och hur 

de hade anpassat sig till att leva med sjukdomen och såg positiva aspekter av att leva med 

diabetes (Kay et al., 2009). 

4.2.4 Hantering av livssituationen 

Kvinnorna upplevde motstånd till sjukdomen. De beskrev perioder när de förnekade att de 

hade diabetes och slutade följa kostrekommendationerna. Att dölja sin sjukdom var inte alltid 

hälsosamt men gav en känsla av att övervinna sina svårigheter och att hantera livet med 

diagnosen (Stuckey & Tisdell, 2009). Ett annat vis att hantera livet med diabetes var att söka 

kunskap genom att delta i grupputbildningar. När det gällde känsliga ämnen som till exempel 

preventivmedel beskrev några deltagare att de föredrog att söka information via internet (Kay 

et al., 2009; Pierre-Louis et al., 2011; Rasmussen et al., 2007). 

Några kvinnor uppgav att det var nödvändigt att ha stunder av lättnad från egenvården, det var 

det sätt som de hanterade sin sjukdom på för att orka stå ut (Penckofer et al., 2007). Några 

hanterade sin diagnos genom ett tillstånd av förnekelse eller blockering av smärtsamma 

känslor av att leva med sjukdomen (Kay et al., 2009). Kvinnorna beskrev att genom att sätta 

saker i perspektiv kunde de lättare acceptera att leva med sjukdomen (Rasmussen et al., 

2009). Att ändra prioriteringar över tid verkade hjälpa kvinnorna att hantera sjukdomen (Kay 

et al., 2009). Där var en viktig skillnad mellan att erkänna att kvinnan hade diabetes och att 

acceptera sjukdomen. Att erkänna var början på resan mot accepterande och det kunde ta år 

för en del kvinnor (Rasmussen et al., 2007).  

Med Guds hjälp beskrev kvinnorna att de skulle klara av att leva med sin sjukdom 

(Aghamohammadi-Kalkhoran et al., 2012; Pierre-Louis et al., 2011).  Kvinnorna upplevde att 

Gud var en källa till stöd och tröst (Aghamohammadi-Kalkhoran et al., 2012; Cagle, Appel, 

Skelly & Carter-Edwards, 2002; Pierrre-Louis et al, 2011). Några kvinnor såg sjukdomen som 

orsakad av svårigheter och kulturella förändringar (Yang et al., 2009). Kvinnorna letade efter 

positiva aspekter av att ha diabetes som ett sätt att hantera sjukdomen, en känsla av att andra 

brydde sig om och ville ta hand om dem upplevde kvinnorna som en vinst av sjukdomen (Kay 

et al., 2009). Kvinnorna kände sig hoppfulla inför framtiden, de hade en känsla av att livet 

skulle bli bättre (Kay et al., 2009; Stuckey & Tisdell, 2009). 

4.3 Upplevelse av vård och stöd 

4.3.1 Upplevelse av socialt nätverk 

Alla kvinnor upplevde att personliga relationer och ett socialt nätverk var viktiga faktorer för 

att känna sig trygga då de fått diagnosen (Rasmussen et al., 2007). De uttryckte en önskan att 

umgås med andra kvinnor med diabetes för att samtala och hitta sätt att bli mer aktiva, 

hälsosammare och lyckligare (Pierre-Louis et al., 2011; Yang et al., 2009). Självförtroendet 

ökade då de umgicks med andra kvinnor med sjukdomen och de kände tillhörighet, särskilt 

när gruppen bestod av kvinnor i deras egen ålder (Rasmussen et al., 2007; Kay et al., 2009). 

Ett tillfredställande socialt liv bidrog till att kvinnorna upplevde sig mer hälsosamma 
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(Aghamohammadi-Kalkhoran et al., 2012). Diagnosen underströk kvinnornas beroende av sin 

partner när de fick barn. De upplevde beroendet betungande och frustrerande (Rasmussen et 

al., 2007; Sparud-Lundin & Berg, 2011).  

4.3.2 Upplevelse av vårdgivare 

De professionella vårdgivarnas förmåga att visa omsorg och respekt beskrev kvinnorna flera 

gånger i studierna som mycket betydelsefulla (Adams, 2003; Sparud-Lundin & Berg, 2011; 

Yang et al., 2009). Kvinnorna var nöjda med sin vårdgivare och den vård de fick men de 

upplevde att den känslomässiga delen saknades i omsorgen (Stuckey & Tisdell, 2009). 

Kvinnorna upplevde att läkaren ofta var stressad och att det inte fanns tid för frågor. Flera 

kvinnor beskrev att de ville ha mera tid för att diskutera stress, diet och egenvård. 

Sjuksköterskor upplevdes av flera av kvinnorna ha mera tid för att svara på frågor och ge 

information. Kvinnorna beskrev att de saknade kommunikation och förståelse hos sin 

vårdgivare (Pierre-Louis et al., 2011). Kvinnorna upplevde att vårdgivarna skrämde dem för 

att få dem att följa rekommendationerna samt fokuserade på blodsockernivåerna i stället för 

att hjälpa dem att fatta egna beslut (Adams, 2003; Cagle et al., 2002; Pierre-Louis et al, 2011; 

Rasmussen et al., 2007; Stuckey & Tisdell, 2009).  

4.3.3 Ansvar för egenvård 

Diagnosen ställde krav på kvinnorna att ta ansvar för sin egenvård. (Pierre-Louis et al., 2011). 

Instabilt blodsocker påverkade kvinnornas dagliga liv och deras förhållande till människor i 

sin närhet samt sin psykiska och fysiska hälsa (Rasmussen et al., 2007 ). Kvinnorna upplevde 

att de hade stort ansvar för sig själva och för familjen, de vårdade sina anhöriga och hade inte 

tid för egenvård (Cagle et al., 2002; Penckofer et al., 2007). Kvinnorna uttryckte som en del i 

sin egenvård en önskan om att inte öka i vikt. Att ha högt blodsocker och undvika att ta 

insulin kunde jämföras med sträng diet och det beskrevs av kvinnorna som ett sätt att hålla 

vikten (Kay et al., 2009). Kvinnorna beskrev ökat välbefinnande när de hade sitt 

blodsockervärde under kontroll (Rasmussen et al., 2007). Flera deltagare kände 

tillfredsställelse när de kunde gå på fest och ha ett normalt blodsockerläge när de kom hem, 

det gav kvinnorna hopp i en oförutsägbar situation (Stuckey & Tisdell, 2009). Förändringar i 

kosthållningen var en kritisk del i behandlingen av sjukdomen, det krävdes självdisciplin 

(Adams, 2003; Kay et al., 2009; Pierre-Louis et al, 2011). De upplevde då och då en 

hungerkänsla som förvärrades av att äta (Adams, 2003). Deltagarna uttryckte önskemål om att 

delta i fysisk aktivitet som till exempel promenad i grupp organiserad av kommunen (Adams, 

2003; Pierre-Louis et al., 2011). Kvinnorna beskrev att de blev mer aktiva för att förbättra sin 

hälsa i samband med att de fick diagnosen (Aghamohammadi-Kalkhoran et al., 2012).  

4.4 Sammanfattning  

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnor i yrkesverksam ålder kan ha många liknande 

upplevelser av att leva med diabetes. I resultatet framgår att en kvinnas liv med diabetes är 

komplext och kvinnan upplever att sjukdomen påverkar hennes livssituation på flera sätt. 

Många kvinnor drabbades av depression i samband med sjukdomsdebuten. De flesta 

kvinnorna upplevde att det tog tid att integrera sjukdomen i sina liv. Känslor av skuld var 

vanligt förekommande då kvinnorna hade svårigheter att följa egenvårdsrekommendationer. 

Diagnosen ställde krav på kvinnorna att ta ansvar för sin egenvård.  
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Databaserna Cinahl och Medline valdes då de omfattar ämnesområdet omvårdnad (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006). Begränsningarna gjordes till de senaste tio åren för att 

sammanställa så färsk forskning som möjligt. Vidare begränsades sökningen till 

engelskspråkig litteratur eftersom författarna behärskar engelska och svenska. Åldern 19-64 år 

valdes då kvinnor i yrkesverksam ålder ville studeras när det ställer stora krav på kvinnor att 

sköta sin egenvård samtidigt som de lever ett aktivt liv. Åldersspannet är stort och det kan ha 

begränsat studiens resultat. För att få ett mera detaljerat resultat kunde de två 

åldersgruppernas resultat redovisats separat. 

På grund av få antal träffar utvidgades sökningen med Explode i både Cinahl och Medline och 

då valdes ytterligare nio artiklar till studien. Författarnas åsikt är att det var ett bra sätt att 

utvidga sökningen på då sökningen utan Explode endast gav en relevant artikel. 

Två artiklar med deltagare i åldern 41-68 år och 35-68 år inkluderades.  Medelåldern på 

kvinnorna i studierna var 55,6 år respektive 50,9 år och låg därmed inom 

åldersbegränsningen. Författarna ansåg därför att studierna var relevanta. Både kvinnor med 

typ 1- och typ 2 diabetes inkluderades eftersom båda diagnoserna förkommer hos kvinnor i 

ålderskategorin som studien är begränsad till. Många upplevelser kan vara likande för kvinnor 

med typ 1- eller typ 2 diabetes, till exempel oro för instabilt blodsockerläge och svårigheter 

att göra bestående livsstilsförändringar (Barendse, Singh, Frier & Speight, 2011; Kneck, 

Klang & Fagerberg, 2012).  

Artiklarna analyserades med inspiration av innehållsanalys. Författarna markerade enskilt 

meningsbärande enheter i texten, det kunde vara enkla ord, delar av eller hela meningar som 

svarade mot syftet. De meningsbärande enheterna och koderna jämfördes och diskuterades 

sedan till gemensamma subkategorier av koderna framkom. Slutligen bildades kategorier från 

subkategorierna som hade liknande innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). Analysen är inte 

en exakt innehållsanalys utan är inspirerad av innehållsanalys. Författarna till föreliggande 

studie anser att det var en relevant analysmetod för att beskriva kvinnornas upplevelse av att i 

yrkesverksam ålder leva med diabetes. I analysen flyttades resultatet fram och tillbaka under 

subkategorierna men författarna valde till slut att gruppera dem som framgått ovan. Exempel 

på resultat som kunde passa i två subkategorier var -” Kvinnorna upplevde sig i olika grad 

nedstämda. De beskrev ett samband mellan depression, bekymmer, stress, isolering och 

diabetes” (Adams, 2003; Stuckey & Tisdell, 20010; Yang et al., 2009). Det kunde passa under 

båda subkategorierna Depression och nedstämdhet och Frustration och stress. 

På grund av att endast fem artiklar hittades när ämnesorden life change events och life 

experiences användes gjordes en fritextsökning med ordet experience. Då inkluderades 

ytterligare fem artiklar till studien. 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att kvinnor med diabetes ofta känner sig nedstämda och drabbas av 

depression. Sjukdomen diabetes förändrar kvinnornas livssituation och kan öka benägenheten 

för depression. Det finns beskrivet i flera studier (Karlsen, Bru & Rokne Hanestad, 2002; 
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Svenningsson, Marklund, Attvall & Gedda, 2011) att depression är vanligare hos kvinnor med 

diabetes än kvinnor utan diabetes. Sjuksköterskan har en betydelsefull uppgift att vara 

uppmärksam i samtal med den kvinnliga diabetespatienten om hon visar tecken till oro eller 

nedstämdhet. Socialstyrelsen skriver att samtalet kan utformas som en stödjande dialog 

(Socialstyrelsen, 2011). Orems teori om egenvårdsbrist understryker sjuksköterskans roll i att 

stödja kvinnan i hennes egenvårdskapacitet genom att till exempel ge ökad kunskap om 

egenvård vid diabetes (Kumar, 2007). Kvinnan ska ges möjlighet att genom stöd av 

sjuksköterskan erhålla ökad kunskap om egenvård vid diabetes. Det leder till att kvinnan får 

en central roll i sin hälsoutveckling samt blir mera ansvarstagande i förhållande till sin 

sjukdom (Socialstyrelsen, 2011). När kvinnan upplevde att sjukdomen blev en del av 

vardagen samt integrerades i dagliga beslut kände hon att livet blev enklare (Kneck, Klang & 

Fagerberg, 2012). Resultatet visar att kvinnorna i studierna upplevt att vårdgivarna inte alltid 

gett det emotionella stöd som de önskat. De ville ha mera tid för samtal om känslor och 

svårigheter än bara för uppföljning av blodsockerkontroller. Sjuksköterskan har en viktig 

funktion i att utbilda kvinnan så att hon känner sig välinformerad och kan fatta självständiga 

beslut om sin egenvård (SBU, 2009; Socialstyrelsen, 2009). Jutterström (2013) skriver att 

diabetesvården riskerar att skuldbelägga och kränka patienter då den istället borde vara mera 

patientcentrerad. 

 

I resultatet beskrivs att diabetes påverkar och förändrar kvinnans dagliga liv genom krav på 

ökad fysisk aktivitet, ändrad kosthållning och nödvändigheten av att hålla blodsockernivån på 

en stabil nivå. Flera studier visar att kvinnan ofta upplever att livet begränsas av 

blodsockerkontroller och att hennes frihet minskar. Kvinnan kan uppleva motstridiga känslor 

som en följd. Rädslan för att drabbas av hypoglycemi kan resultera i minskad fysisk aktivitet 

och osäkerhet i det sociala umgänget och arbetslivet. Det blir betydelsefullt att försöka 

förebygga blodsockerfall för att kunna leva så normalt som möjligt (Barendse, Singh, Frier & 

Speight, 2011; Nafees, Lloyd, Kennedy-Martin & Hynd, 2006; Wu, Juang & Yeh, 2011).  Wu 

et al. (2011) skriver att studiedeltagarna oftast hade svårt att förutse blodsockerfall vilket 

också kan leda till att kvinnan känner sig begränsad. Att stress i arbetslivet och begränsad 

möjlighet att påverka sin arbetssituation kan leda till övervikt och typ 2 diabetes hos svenska 

kvinnor i medelåldern finns också beskrivet (Agardh et al., 2003). 

 

I resultatet framkom att kvinnors upplevelse av att i yrkesverksam ålder leva med diabetets 

kan vara liknande oavsett kulturellt ursprung. Hjelm (2006) skriver att kvinnor med olika 

nationalitet beskriver hälsa i förhållande till sjukdomen diabetes på liknande sätt. Penckofer et 

al. (2007) skriver att hon fann fler likheter än skillnader hos kvinnor med olika etnisk 

bakgrund som hade diabetes. 

 

Kneck, Klang och Fagerberg (2012) skriver att leva med diabetes innebär en känslomässig 

upplevelse av att pendla mellan balans och daglig kamp. Vidare framkommer att tiden inte var 

avgörande för hur patienten integrerade sjukdomen i sitt liv. I föreliggande resultat framkom 

även att kvinnan för en kamp med att få vardagen att fungera med diabetes. Vägen från att 

objektifiera sjukdomen till att acceptera den som en del av sitt liv är ofta lång.  

 

Studierna av Aghamohammadi-Kalkhoran et al. (2012), Pierre-Louis et al. (2011) och av 

Adams (2003) har rekryterat deltagare till studierna tills datamättnad uppkom. Det leder till 

att studierna framstår som tillförlitliga. En amerikansk studie (Cagle et al., 2002) hade stort 

bortfall, av sextio tillfrågade deltog tolv kvinnor i studien. Det kan bero på att det var tre 

intervjuer under sex veckor som var en och en halv till två timmar långa. I studierna av Cagle 

et al. (2002), Kay et al. (2009) och Rasmussen et al. (2007) var samtliga kvinnor sysselsatta i 
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studier eller arbete. I studierna av Stuckey och Tisdell (2010), Pierre-Louis et al. (2011), 

Penckofer et al. (2007), Adams (2003), Sparud-Lundin och Berg (2011) och Yang et al. 

(2009)  framkom inte om hur kvinnorna var sysselsatta. I Aghamohammadi-Kalkhoran et al. 

(2012) studie var några av kvinnorna yrkesverksamma utanför hemmet. Författarna förstod att 

deltagarna i flera av studierna var sysselsatta i arbete eller studier trots att det inte framgick i 

inklusionskriterierna men det framkom i kvinnornas berättelser i resultaten. Att vara 

yrkesverksam betyder inte alltid att kvinnan arbetar utanför hemmet.  

 

Penckofer et al. (2007) delade in kvinnorna i fokusgrupper efter etnisk tillhörighet. Motivet 

till att göra så var att den amerikanska diabetesföreningen skriver i sina riktlinjer för 

fokusgrupper att deltagarna bör delas in efter etnicitet för att ge mera värdefull information 

för att utveckla program som är riktade till specifika grupper i samhället. Egen reflektion är 

att resultatet kunde ha blivit annorlunda om kvinnor med olika bakgrund blandats i grupperna. 

Kvinnor som tidigare varit med i en annan studie tillfrågades om deltagande i Penckofers 

studie (Penckofer et al. 2007). Det framgår inte om det är en uppföljningsstudie därför är det 

svårt att ta ställning till om det kan ha påverkat resultatet. I studien av Pierre-Louis et al. 

(2011) fick kvinnorna ersättning för att delta. Möjligen påverkade det vilka som deltog i 

studien. Författarna reflekterar över om följden blev att arbetslösa eller låginkomsttagare var 

överrepresenterade i studien. I Sparud-Lundin och Bergs (2011) studie var det 23 kvinnor som 

deltog varav 4 intervjuades enskilt. Egen reflektion är att resultatet kan ha påverkats genom 

att kvinnorna intervjuades antingen i grupp eller enskilt. I en studie hade en av studiens ledare 

själv diabetes och var även deltagare i studien. Det var hon som genomförde intervjuerna med 

kvinnorna. Den andra ledaren deltog senare i analysen (Stuckey & Tisdell, 2010). Författarna 

reflekterar över om det kan ha påverkat studiens resultat. I studien beskrivs det dock som en 

tillgång att studieledaren har förförståelse. Kvinnorna i studien av Adams (2003) och Yang et 

al. (2009)  intervjuades på sitt modersmål och det inspelade materialet översattes sedan till 

engelska för analys. I båda studierna beskrivs att man är noga med översättningen för att inte 

gå miste om nyanser i språket men det skulle ändå kunna vara en risk att information gått 

förlorad vid översättningen. 

5.3 Slutsats 

Den genomförda litteraturstudien visar att trots att studierna kommer från olika länder har 

författarna lagt märke till att kvinnorna i yrkesverksam ålders upplevelse av att leva med 

diabetes är liknande. Egenvård spelar en viktig roll vid behandling av diabetes. Orems teori 

om egenvårdsbrist beskriver när en person är i behov av omvårdnad. Sjuksköterskan kan 

genom att fokusera på kvinnans känslomässiga och existentiella upplevelse av sjukdomen 

bidra till att stödja henne i att öka sin egenvårdskapacitet.  Att få diagnosen diabetes leder till 

många motsägelsefulla känslor hos kvinnan och vägen till att acceptera sjukdomen är ofta 

lång. 

5.4 Klinisk tillämpbarhet 

Genom att sjuksköterskan tillämpar kunskapen i litteraturstudien i sitt patientcentrerade 

arbetssätt kan kvinnans upplevelse av att leva med diabetes förbättras. Sjuksköterskan tar 

större hänsyn till kvinnans psykologiska hälsa vid planering av hennes vårdbehov. Genom 

ökad förståelse av hur kvinnan upplever sin känslomässiga hälsa kan förhållandet mellan 

kvinnan, hennes familj och vårdpersonalen underlättas. Sjuksköterskans fördjupade kunskaper 

leder till ökade möjligheter att stärka kvinnans egenvårdskapacitet i hennes förmåga att ta 

ansvar för sin egenvård.   
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5.5 Förslag till vidare forskning 

Då diabetes är en folksjukdom som drabbar allt fler människor är det av stor vikt att fortsätta 

forskningen av människors upplevelse att leva med diabetes. Könsperspektivet spelar en 

viktig roll då kvinnor och män kan ha olika upplevelse av att leva med diabetes. Kvinnors 

upplevelse av att leva med diabetes varierar i olika åldrar vilket motiverar till specifika studier 

utifrån åldersgrupper.  
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sjukdomen diabetes belyses 

också. 

 

http://dx.doi.org/10.1177/1359105308100208
http://dx.doi.org/10.1177/1359105308100208
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Penckofer, S., 

Ferrans, C. E., 

Velsor-

Friedrich, B., & 

Savoy, S. 

(2007). The 

psychological 

impact of living 

with diabetes: 

Women's day-

to-day 

experiences. 

Diabetes 

Educator, 

33(4), 680-690.  

Doi: 

10.1177/014572

1707304079 

USA 

 

Att beskriva 

känslor av 

nedstämdhet, 

oro och ilska 

hos kvinnor 

med diabetes 

typ 2 och 

känslornas 

inverkan på 

deras 

övergripande 

livskvalitet. 

Design: Beskrivande, undersökande. 

Metod: Kvalitativ. 

Population: Inklusionskriterier: Kvinna. 40 år eller äldre. 

Typ 2 diabetes under längre tid är sex månader. 

Återkommande medicinsk vård för diabetes.  

Exklusionskriterier: Saknas. 

Urvalsförfarande: Kvinnor rekryterades från ett 

universitetssjukhus. Mejl skickades till fler än 100 

kvinnor som hade deltagit i en annan studie vid ett annat 

universitetssjukhus. Dessutom delades flygblad ut på flera 

kliniker på sjukhuset. Målet var att få 40 deltagare för att 

göra fyra fokusgrupper med tio deltagare i varje grupp. I 

tron att inte alla skulle komma skapades fyra grupper med 

tio till tretton kvinnor. Det var två fokusgrupper med vita 

kvinnor där närvaron i grupperna var 100 % respektive 91 

%. I de två fokusgrupperna med färgade kvinnor var 

närvaron 91 % respektive 50 %. 

Urval: 41 kvinnor.  Bortfall sju kvinnor. 

Beskrivning slutlig studiegrupp: Kvinnorna var mellan 

41 och 68 år. Medelålder var 55,6 år. Tiden de levt med 

sjukdomen varierade mellan sex månader och tjugofem 

år. 55 % var gifta, 20 % skilda, 12,5 % var änkor och 12,5 

% aldrig gifta. 17 % medicinerade med antidepressiva 

och 15 % var ordinerade ångestdämpande läkemedel. 

Datainsamlingsmetod: Halvstrukturerade frågor i 

fokusgrupp. 

Analysmetod: Innehållsanalys.  

Styrkor: Väl 

beskrivet 

urvalsförfarande

. 

Datainsamlingen 

och 

dataanalysen är 

väl beskriven. 

 

Svagheter: 

Exklusionskriter

ier saknas. 

Samma 100 

kvinnor som 

deltagit i en 

annan studie 

kontaktades. Det 

framgår inte vad 

den studien 

studerade. Hade 

resultatet blivit 

annorlunda om 

inte kvinnorna 

hade delats in i 

grupper efter 

etnicitet?  

Att kämpa med att ändra sina 

hälsovanor var det vanligast 

förekommande samtalsämnet 

i fokusgrupperna. Betydelsen 

av att strukturera sina liv för 

att hålla blodsockret på en 

jämn nivå framkom i alla 

grupperna. Utmaningarna 

som de mötte i sina relationer 

var påtagliga, de kände ilska, 

frustration och att de blev 

missförstådda. Oro för nutid 

och framtid var 

återkommande i samtalen. 

Det kunde till exempel vara 

oro för utgifter för hälsovård 

och försäkringar men också 

för komplikationer av 

sjukdomen. Kvinnorna 

beskrev att de tog stort ansvar 

för familjen och därför inte 

hade mycket tid till sin egen 

hälsa. Att ibland tillåta sig en 

lättnad i egenvården av 

sjukdomen kunde vara ett sätt 

att orka med sin situation. 
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Pierre-Louis, 

B., Akoh, V., 

White, P., & 

Pharris, M., 

Dexheimer. 

(2011). Patterns 

in the lives of 

african 

american 

women with 

diabetes.Nursin

g Science 

Quarterly, 

24(3), 227-236. 

doi: 

http://dx.doi.org

/10.1177/08943

18411409423  

USA 

 

Att utforska 

afroamerikanska 

kvinnors 

upplevelser av 

att leva med 

sjukdomen 

diabetes samt att 

finna nya 

mönster av hälsa 

genom att 

engagera 

kvinnor att 

samtala med 

varandra om 

sina 

erfarenheter. 

Design: Beskrivande. 

Metod: Kvalitativ. 

Population: Inklusionskriterier: Diabetes sedan minst två 

år. Vuxen kvinna med afroamerikanskt ursprung. 

Exklusionskriterier: Psykiatrisk sjukdom. 

Immunsuprimerad. Hospicevård. 

Urvalsförfarande: Kvinnor rekryterades från en 

hälsoklinik i en tätort med hjälp av flygblad, där framgick 

att ersättningen efter två eller tre avslutade intervjuer var 

50 dollar. Rekryteringen av deltagare avslutades när ett 

mönster uppstod. 

Urval: Sju kvinnor.  

Beskrivning slutlig studiegrupp: Sju kvinnor mellan 35 

och 68 år. Medelålder 50,9 år. Ålder när diagnosen 

fastställdes var mellan 33 och 55 år. Medelålder 45,7 år. I 

genomsnitt fem år sedan diagnosen. Alla utom en 

deltagare var född i USA. Alla sju angav 

sjukdomstillstånd som hypertoni (4), astma (3), reumatoid 

artrit (2), hjärtsvikt (2), sömn apné, KOL, sår, 

sköldkörtelsjukdom, glaukom, gastrisk reflux, anemi, 

kranskärlsjukdom. Alla sju deltagarna angav att de var 

stressade eller deprimerade på grund av sjukdomen 

diabetes eller andra faktorer. 

Datainsamlingsmetod: Enskilda intervjuer.  

Analysmetod: Innehållsanalys. 

Styrkor:  

Väl beskriven 

metod. 

Inklusionskriterie

r och 

exklusionskriterie

r var väl 

beskrivna. 

Deltagaren fick ta 

del av den 

transkriberade 

första intervjun 

vid andra 

intervjun och 

hade möjlighet att 

lägga till eller ta 

bort information. 

Flera citat som 

ger trovärdighet 

till resultatet. 

Svagheter:  

Deltagarna fick 

ersättning för att 

delta. 

Kvinnorna beskrev 

perioder när 

omständigheterna i livet 

var krävande och 

sjukdomen tömde dem på 

kraft. Sex av de sju 

kvinnorna uppgav att de 

varit deprimerade någon 

gång i livet. Det framkom 

att de lade mycket energi 

på att ta hand om 

familjemedlemmar men 

att de inte hade någon 

som tog hand om dem. 

Kvinnorna uttryckte 

missnöje med 

sjukvårdpersonal, både 

avsaknad av kontakt men 

också brist på förståelse 

och tid för frågor. Att 

försöka leva hälsosamt 

blev en källa till stress och 

skam. Flera hade svårt att 

ändra sin kost. Gud var en 

källa till kraft och tröst. 

http://dx.doi.org/10.1177/0894318411409423
http://dx.doi.org/10.1177/0894318411409423
http://dx.doi.org/10.1177/0894318411409423
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Rasmussen, B., 

O'Connell, B., Dunning, 

P., & Cox, H. (2007). 

Young women with type 

1 diabetes' management 

of turning points and 

transitions. Qualitative 

Health Research, 17(3), 

300-310  

 

Hämtad från databasen 

CINAHL with Full Text. 

 

Australien 

Målet med 

studien var att 

”utveckla någon 

form av teori” 

om hur unga 

kvinnor med 

typ 1 diabetes 

lyckades med 

övergången 

mellan olika 

avgörande 

beslut/ steg i 

livet, till 

exempel börja 

studera vid 

universitet eller 

bli gravid. 

Design: Utforska och utveckla. 

Metod: Kvalitativ. 

Population: 

Inklusionskriterier: Kvinnor 

med typ 1 diabetes som 

debuterat i barndomen. 

Exklusionskriterier: Framgår 

inte. 

Urvalsförfarande: Kvinnorna 

söktes via annonser i Diabetes 

tidning, via brev samt webb. 

Urval: 20 kvinnor. Inget 

bortfall. 

Beskrivning slutlig 

studiegrupp: 20 kvinnor i 

åldern 20-36 år. Medelålder 28 

år. Ålder vid insjuknandet var 

från fem till elva år. I medel 

hade kvinnorna levt med 

sjukdomen i sjutton år. Alla 

talade engelska men hade olika 

etnisk bakgrund. 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer 

Analysmetod:  

Grounded theory.  

Styrkor: Väl 

beskriven 

metod.  

Inget bortfall. 

Citat i texten ger 

ökad 

tillförlitlighet. 

Svaghet: 

Exklusionskriter

ier framgår inte. 

Att vara beroende av ett stabilt blodsocker 

var grundproblemet, det påverkade livets alla 

skeden. Ett instabilt blodsocker inverkade på 

den unga kvinnans dagliga aktiviteter. 

Kvinnan oroade sig för hypo- eller 

hyperglykemi och för sin fysiska- respektive 

psykiska hälsa. Resan från att veta om sin 

diagnos till att acceptera den var lång. Att ha 

diabetes blev en del av identiteten. Rädslan 

för komplikationer som njurpåverkan, 

kärlförsämring, synnedsättning med mera var 

påtaglig, kvinnorna kände sig sårbara. Ett 

instabilt blodsocker oroade också kvinnorna 

inför exempelvis anställningsintervjuer eller 

när de skulle börja på en ny arbetsplats. Även 

under graviditet ökade oron för barnet vid 

instabilt blodsocker. Okunskap hos 

allmänheten om skillnaden mellan typ 1 och 

typ 2 diabetes bekymrade kvinnorna i 

studien. Kvinnorna menade att det var stor 

skillnad mellan de olika typerna. Diagnosen 

påverkade även hennes närmaste omgivning. 

Kvinnorna uppfattade sig själva som bördor 

för de anhöriga. Känslan av tillhörighet och 

trygghet fann kvinnorna i gemenskap med 

andra i samma ålder med diabetes.   
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Syfte Design Värdering Resultat  

Sparud-Lundin, C., 

& Berg, M. (2011). 

Extraordinary 

exposed in early 

motherhood - a 

qualitative study 

exploring 

experiences of 

mothers with type 

1 diabetes. BMC 

Women's Health, 

11, 10-10. doi: 

10.1186/1472-

6874-11-10  

Sverige 

 

Studiens 

syfte var att 

utforska 

upplevelser 

efter 

barnafödan

de 

beträffande 

amning, 

blodsocker

kontroll, 

stöd och 

välbefinnan

de hos 

kvinnor 

med typ 1 

diabetes.  

Design: Utforskande. 

Metod: Kvalitativ. 

Population: Inklusionskriterier: Förstföderskor och omföderskor. 

Svensktalande kvinnor med typ 1 diabetes. 

Exklusionskriterier: Framgår inte. 

Urvalsförfarande: Kvinnor med typ 1 diabetes identifierades 

genom sjukhusens födelseregister. Mejl skickades till 32 kvinnor 

med information om studien. Senare kontaktades de per telefon och 

fick mera information om studien samt inbjudan att delta i en 

fokusgrupp. 

Urval: 25 kvinnor samtyckte till deltagande i studien. Av dem föll 

sex kvinnor bort kort före avtalad tid. Senare deltog två av dem i 

individuella intervjuer. Ytterligare två kvinnor intervjuades 

individuellt på grund av att de bodde långt borta eller önskade 

enskildhet. Slutligen deltog 23 kvinnor i studien. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 23 kvinnor födda i Sverige i 

åldern 22 till 37 år deltog i studien. Hälften av deltagarna hade 

studerat på universitet. Tretton av dem hade fått sitt första barn och 

tretton av kvinnorna var förlösta med kejsarsnitt. Kvinnorna hade 

haft sin diagnos mellan fyra och trettioett år. Vistelsen på sjukhus 

efter förlossningen varierade mellan en och tio dagar. Sju av barnen 

hade vårdats på neonatal avdelning. Vid tiden för intervjun var 

barnen mellan sex och tjugofyra månader gamla. Amningsperioden 

varierade mellan en och tolv månader. En kvinna ammade inte alls. 

Datainsamlingsmetod: Fokusgrupper. 

Analysmetod: Hermeneutiskt reflekterande förhållningssätt. 

Styrkor: Tydlig 

problemformule

ring. 

Datainsamling 

och analys klart 

beskrivna. 

Svagheter: 

Exklusionskriter

ier saknas. I 

fokusgrupperna 

deltog nitton 

kvinnor och fyra 

kvinnor 

intervjuades 

enskilt. 

Kvinnorna upplevde 

extraordinär 

utsatthet i början av 

sitt moderskap. 

Utsattheten innebar 

en kamp med 

amningen men med 

en vilja att lyckas. 

Vardagslivet fylldes 

av osäkerhet och 

oförutsägbarhet i 

förhållande till 

kvinnornas 

vacklande 

blodsockerkontroll. 

Kvinnorna 

nedprioriterade sina 

behov till förmån för 

barnets behov. En 

känsla av att vara 

frånkopplad från 

professionell vård 

bidrog till känslorna 

av extraordinär 

utsatthet. 
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Stuckey, H. L., & 

Tisdell, E. J. 

(2010). The role 

of creative 

expression in 

diabetes: An 

exploration into 

the meaning-

making process. 

Qualitative 

Health Research, 

20(1), 42-56. doi: 

http://dx.doi.org/

10.1177/1049732

309355286  

USA 

 

 

Att utforska 

vuxna 

människors 

berättelser 

om inne-

börden av 

att leva med 

diabetes typ 

1 samt 

utforska hur 

kreativa 

uttryck kan 

underlätta 

menings-

skapande 

och 

inlärnings-

processen 

att leva med 

diabetes. 

Design: Utforskande. 

Metod: Kvalitativ. 

Population: Inklusionskriterier: Insulinberoende 

diabetes, långtidsblodsockervärde (HbA1C) kunde 

vara under bättre kontroll (idealiskt HbA1C < 7). 

Fyllda arton år eller äldre. Patient vid ett sjukhus 

där studien fått etiskt godkännande. Intresse av 

skapande som uttrycksform. 

Exklusionskriterier: Framgår inte. 

Urvalsförfarande: Diabetessjuksköterskor delade 

ut pamfletter till patienter vid endokrinologiska 

kliniken vid ett universitetssjukhus. Försök gjordes 

att rekrytera både kvinnor och män samt människor 

från varierande etniska och socioekonomiska 

grupper. Slutligen var det åtta kvinnor som 

uppfyllde inklusionskriterierna. Flertalet av 

deltagarna tillhörde medelklassen, sju av dem var 

vita och en kvinna hade blandad etnisk bakgrund. 

Urval: Åtta kvinnor. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Åtta kvinnor 

mellan 27 och 57 år. Debutålder för sjukdomen var 

mellan fyra och tjugofem år. Kvinnorna hade haft 

sjukdomen mellan tolv och fyrtiotvå år. 

Datainsamlingsmetod: Halvstrukturerade 

intervjuer. 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

Styrkor: 

Urvalsförfarandet är väl 

beskrivet. Försök gjordes 

att rekrytera människor 

med varierad etnisk och 

socioekonomisk bakgrund 

vilket ger trovärdighet till 

studien. Slutliga 

studiegruppen är väl 

beskriven. En av 

författarna var även 

deltagare i studien, vilket i 

studien beskrivs som en 

tillgång för processen. Den 

andra författaren deltog i 

analysen och var vaksam 

för bias som den första 

författaren kunde bidra 

med som både författare 

och deltagare. 

Svagheter: 

Exklusionskriterier 

framgår inte. En av 

författarna var även 

deltagare i studien, vilket 

kan påverka resultatet 

genom bias. 

Deltagarna hade negativa 

känslor till diabetes, den 

vanligaste var rädsla för 

döden. Genom att undvika 

att kontrollera sitt 

blodsocker beskrev flera 

att de minskade känslan 

av skuld. Det framkom 

även positiva aspekter då 

deltagarna kände att de 

lyckades följa 

rekommendationerna och 

hålla blodsockret stabilt. 

Då kunde känslor av 

stolthet och överraskning 

upplevas. 

Studiedeltagarna beskrev 

perioder när de förnekade 

att de hade diabetes och 

slutade följa 

kostrekommendationerna. 

En del av förnekelsen av 

sjukdomen hörde samman 

med att deltagarna kände 

att deras läkare förringade 

eller bemötte dem på ett 

nedlåtande sätt. 

http://dx.doi.org/10.1177/1049732309355286
http://dx.doi.org/10.1177/1049732309355286
http://dx.doi.org/10.1177/1049732309355286
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Yang, A., Xiong, D., Vang, 

E., & Pharris, M. D. (2009). 

Hmong american women 

living with diabetes. Journal 

of Nursing Scholarship, 

41(2), 139-148. doi: 

http://dx.doi.org/10.1111/j.15

47-5069.2009.01265.x  

USA 

Att med hjälp av 

(HEC Newman 

1994, 2008) 

sjuk-

skötersketeori, 

få bättre 

förståelse för, 

och kunna 

hjälpa Hmong 

kvinnor, från 

Laos, med 

diabetes i sitt 

nya hemland 

USA. 

Design: Utforskande. 

Metod: Kvalitativ. 

Population: Inklusionskriterier: 

Kvinnor med typ 2 diabetes 

sedan två år och med 

långtidsblodsockervärden 

(HbA1C) över 7,0. Ålder 25-65 

år.  

Exklusionskriterier: Kvinnor 

inlagda på sjukhus och patienter 

med andra diagnoser än 

diabetes. Urvalsförfarande: 

Rekryterades från kommunala 

vårdinrättningar. 

Urval: Fem kvinnor. Bortfall 

femton kvinnor. 

Beskrivning slutlig 

studiegrupp: Kvinnornas 

exakta ålder framgår inte utan 

beskrivs vara mellan 40 till 65 

år. 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer under en till tre 

timmar.  

Analysmetod: Fenomenologisk. 

Styrkor: Citat 

ger ökad 

tillförlitlighet. 

Inklusionskriterie

r och exklusions-

kriterier framgår. 

Kvinnorna är 

mycket väl 

beskrivna. 

Svagheter: Det 

var ofta anhöriga 

hemma under 

intervjuerna. 

Resultatet redovisas via de fem 

kvinnornas livsberättelser, där livet 

i Laos framställs som 

hälsosammare och med färre krav 

än i USA. Kvinnorna upplevde 

känslor av otillräcklighet på grund 

av framförallt språksvårigheter 

vilket fick kvinnorna att känna sig 

dumma och isolerade samt 

längtade tillbaka till Laos vilket tog 

sig uttryck i sorg, stress och 

depression. Kvinnorna menade att 

vedermödor och smärta orsakat 

dem deras diabetes. Vikten av att 

bli respekterad av och lyssnade på 

av sina vårdgivare uttrycktes 

också.     

 

 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1547-5069.2009.01265.x
http://dx.doi.org/10.1111/j.1547-5069.2009.01265.x

