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Abstrakt 
Bakgrund: Ansvaret för behandlingen av diabetes mellitus typ 2 (DMT2) ligger på individen. 

Tidigare studier indikerar på ojämlikheter mellan män och kvinnor inom diabetesvården. 

Upplevda könsskillnader inom egenvården av DMT2 behöver därför undersökas för att kunna 

stödja individen på bästa sätt. Syfte: Syftet med studien var att undersöka könsskillnader vid 

upplevelsen av egenvård vid DMT2 ur ett genusperspektiv. Metod: Genom en 

litteraturöversikt analyserades tio studier med hjälp av integrerad analys. Resultat: De fyra 

domänerna “Diet och kosthållning”, “Socialt stöd”, “Fysisk aktivitet” och “Läkemedel och 

blodsockerkontroll” identifierades. Från domänerna bildades sedan åtta kategorier som 

handlade om könsskillnader i främjande faktorer, barriärer och behovet av egenvård vid 

DMT2. Slutsats: Den beskrivna upplevelsen av egenvård vid DMT2 var olika för män och 

kvinnor, vilket visar på att vården behöver anpassas utifrån ett genusperspektiv för att god vård 

ska kunna ges oavsett kön. 
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Introduktion 

Föreliggande kandidatuppsats belyser ämnet egenvård vid diabetes mellitus typ 2 (DMT2) 

och de skillnader i upplevelser som forskning har visat existerar mellan könen. 

 

Problemområde 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) kapitel 3 §1 ska den svenska sjukvården 

främja god hälsa för hela befolkningen på lika villkor. I verkligheten kan det vara svårt att 

uppnå målet med lagen, specifikt inom diabetesvård. Enligt Jonsson, Sterky, Gåfvels och 

Östman (2000) upplevde lågutbildade kvinnor sämre livskvalitet och därmed högre risk för 

mortalitet jämfört med lågutbildade män vid DMT2. Socialstyrelsen (2017) visade även att 

behandlingen av DMT2 inte alltid är jämställd mellan män och kvinnor. Det ledde till att män 

och kvinnors individuella behov inte kunde tillgodoses trots att god vård ska ges oavsett kön 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 

Antalet människor som insjuknar i DMT2 har ökat i samband med att övervikt och fetma ökar 

i samhället (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östenson, 2007). DMT2 förändrar 

individens tillvaro och kan vara krävande eftersom individen själv, eller med hjälp av 

närstående, ansvarar för behandlingen av sjukdomen (Algot, 2013). Målet med behandlingen 

är att upprätthålla en god blodglukosnivå, vilket görs genom kost, fysisk aktivitet och 

läkemedel (SBU, 2009). Sjuksköterskan har en viktig roll i sjukdomen för att ge den kunskap, 

stöd, och motivation som patienten behöver för att kunna genomföra egenvårdsinsatser inom 

DMT2 effektivt (Bartol, 2012). Sjuksköterskan minskar därmed risken för komplikationer och 

ökar livskvaliteten, men bara om patienten är mottaglig för hjälpen (Socialstyrelsen, 2018). 

Därför är det viktigt att anpassa omvårdnaden utifrån genus då tidigare forskning av Hjelm, 

Nyberg och Apelqvist (2002) har visat att könsfaktorer påverkar män och kvinnors egenvård 

och deras sätt att hantera sin diabetes. Exempelvis var kvinnor mer engagerade i sin egenvård 

jämfört med män som istället var mer passiva. Det ledde till att kvinnorna själva letade upp 

information och försökte anpassa sig till sin nya situation medan männen var mer benägna att 

lita på den information de fick till sig och söka stöd från sin partner eller vårdpersonal för sin 

egenvård (Hjelm et al., 2002). Sammanfattningsvis är det därför viktigt att uppmärksamma 

upplevda könsskillnader gällande hanteringen av DMT2 för att kunna förbättra omvårdnaden 

och därmed öka livskvaliteten hos dessa patienter.  
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Bakgrund 

I en studie av Boehm, Schlenk, Raleigh och Ronis (1993) jämfördes olika beteendestrategier 

som skulle kunna förbättra egenvården vid DMT2. Det framgick av resultatet att kvinnor 

utförde mer dagliga interventioner jämfört med vad män gjorde. Exempelvis kontrollerade 

kvinnorna oftare blodsockret till skillnad från männen, vilket bland annat ledde forskarna till 

slutsatsen att vidare forskning behöver fokusera på beteendestrategier inom könsperspektiv 

för att diabetiker ska kunna få mer individualiserade interventioner (Boehm et al., 1993). 

 

Enligt DeCoster och Cummings (2004) spelade kön en stor roll vid hanteringen av DMT2. 

Utifrån djupintervjuer framgick det att kvinnor hade fler hanteringsmetoder än män när det 

kom till sjukdomen. Hanteringsmetoderna såg även annorlunda ut hos kvinnor jämfört med 

män. Män hade en mer problemfokuserade hantering som innebar att de hellre försökte ändra 

en situation än att anpassa sig till den. Det kunde vara självdisciplin eller att lära sig mer om 

sin diabetes. Kvinnor hade istället ett mer emotionellt sätt att hantera sin diagnos genom att 

minska stress eller ångest i en given situation, exempelvis genom att be eller tro på Gud. Den 

problemfokuserade hanteringen visade sig även vara mer effektiv och förknippades med 

bättre diabeteskontroll (DeCoster & Cummings, 2004). 

 

Diabetes mellitus typ 2 

DMT2 innebär enligt Sand (2007) att cellerna i en individ är mindre känsliga för insulin och 

därför verkar insulinet sämre. Det har skett ett fel i mekanismen för signalöverföring i 

cellerna. Insulin behövs för att cellerna i kroppen ska ta upp de näringsämnen de behöver 

(Sand, 2007). Enligt Frid och Annersten Gershater (2016) är det vanligare att äldre drabbas av 

den här typen av diabetes. Riskfaktorerna för DMT2 är ärftlighet, rökning, hög ålder, högt 

blodtryck och höga blodfetter. De två vanligaste orsakerna till utvecklingen av sjukdomen är 

bukfetma och fysisk inaktivitet (Frid & Annersten Gershater, 2016). Symtom för DMT2 är 

ökad törst, urinmängd och trötthet vilka kan vara vaga till en början (Alvarsson et al., 2007) 

 

Vid behandlingen av DMT2 ska fokus vara på att förändra individens levnadsvanor såsom 

kost, motion och rökning för att minska risken för komplikationer men även förbättra metabol 

kontroll (Socialstyrelsen, 2018). Vid farmakologisk behandling av diabetes ges i första hand 

Metformin. Om det inte skulle vara tillräckligt eller tillämpbart erbjuds andra tablettliknande 

läkemedel eller insulinbehandling (Socialstyrelsen, 2018). Målet är att individen ska ha en 
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stabil blodsockernivå, där ett normalt värde är 4–7 mmol/l (Frid & Annersten Gershater, 

2016; Socialstyrelsen, 2018). 

  

Eftersom behandlingen för DMT2 är mer specificerad på levnadsvanor än medicinering har 

sjuksköterskan en stor roll i sjukdomen (Socialstyrelsen, 2018). Om levnadsvanorna hos 

patienten inte förändras kan de leda till allvarliga komplikationer (Socialstyrelsen, 2018). 

Exempel på komplikationer kan enligt Alvarsson et al. (2007) vara hjärt- och kärlsjukdomar, 

ögonkomplikationer samt fotsår. Det finns även hypo- och hyperglykemi vilket är två typer av 

komplikationer som båda kan leda till akuta tillstånd såsom hjärnskador och i värsta fall död 

(Sand, 2007). Hypoglykemi innebär en plasmaglukosnivå på mindre än 4 mmol/l och kan 

bero på ökad fysisk aktivitet och/eller minskat födointag (Frid & Annersten Gershater, 2016). 

Hyperglykemi innebär istället att plasmaglukosnivån är över 12 mmol/l, vilket kan bero på 

insulinbrist (Wood & Donaldson, 2013). 

 

Perspektiv och utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten som har använts genomgående i litteraturstudien är Orems 

egenvårdsteori, medan perspektivet har varit på genus vid patienters upplevelser av egenvård. 

I kommande sektion förklaras begreppen närmare samt vad de innebär i relation till arbetet. 

 

Orems egenvårdsteori och närliggande begrepp 

Dorothea Orem utvecklade under åren 1969–2001 “Self-Care Deficit Nursing Theory”, även 

kallad Orems egenvårdsteori (Kirkevold, 2000; Orem, 2001). Teorin handlar om omvårdnad, 

vad det är och ska vara. Den omfattar både sjuksköterskor och personer som vårdas, inklusive 

relationen mellan dem (Kirkevold, 2000; Orem, 2001).  

  

Orem (2001) beskriver egenvård som den personliga vård individer dagligen behöver för att 

reglera sin egen funktion och utveckling. Den är avsiktlig och kontrollerar både interna och 

externa faktorer, exempelvis tankesättet gällande en sjukdom eller administreringen av 

medicin. Syftet är, om den utförs effektivt, att bidra till mänsklig funktion och utveckling på 

ett specifikt sätt som endast kan bestämmas av individen själv. En begränsning av egenvård 

sker när individen hindras från att tillhandahålla den mängd och typ av egenvård som hen 

behöver under befintliga och förändrade förhållanden. Det kan vara på grund av brist på 

kunskap, begränsning i beslutsfattandet eller ett hinder i produktionsfasen av egenvården. 

Som sjuksköterska är det viktigt att känna till och kontinuerligt utvärdera patienters olika krav 
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på egenvård för att kunna utveckla deras förmågor och därmed öka livskvaliteten (Orem, 

2001). Enligt Kirkevold (2000) är Orems teori väsentlig när upplevelsen av en sjukdom 

undersöks. Teorin grundar sig i att patienten ska upptäcka sin egenvård med hjälp av 

sjuksköterskan, men att patienten ändå har huvudansvaret (Kirkevold, 2000).  

 

Två begrepp som är närliggande till egenvård är self-management och självförmåga (eng. self 

efficacy). Barlow, Wright, Sheasby, Turner och Hainsworth (2002) beskriver self-

management som förmågan att hantera fysiska, psykiska och sociologiska konsekvenser av en 

sjukdom genom olika vardagliga interventioner. Enligt Lorig och Holman (2003) finns det 

fem olika förmågor som behövs för att individen ska uppnå en god self-management. 

Förmågorna är problemlösning, beslutförfattande, sökning efter kunskap, skapande av 

partnerskap och agerande (Lorig & Holman, 2003). Self-management är viktigt för 

diabetespatienter då individer med en kronisk sjukdom behöver utföra dagliga uppgifter för 

att inte förvärra sitt sjukdomstillstånd (Barlow et al., 2002).  

 

Enligt Bandura (1982) handlar självförmåga om hur väl en individ kan utföra handlingar som 

krävs för att kunna hantera framtida situationer. Till handlingarna krävs en hög nivå av tilltro 

för att de ska kunna genomföras. Tilltron behöver inte vara till individen själv, utan till själva 

handlingen. Det är en förmåga som kan utvecklas och förstärkas, till exempel genom 

sjukvårdspersonal (Bandura, 1982). Enligt Sarkar, Fisher och Schillinger (2006) behöver 

självförmåga förstärkas för att kunna förstärka en patients self-management av sin DMT2 som 

är väsentligt i behandlingen av sjukdomen. 

 

I föreliggande litteraturstudie valdes fokus att läggas på begreppet egenvård, där self-

management och självförmåga även ingår eftersom alla tre begreppen är besläktade med 

varandra. De studier som har undersökts har därför antingen innehållit ordet egenvård, self-

management och/eller självförmåga men att det är under egenvård och Orems egenvårdsteori 

som de har analyserats. 

 

Genusperspektiv 

Määttä och Öresland (2014) förklarar att det finns en skillnad mellan biologiskt kön och 

socialt kön, som kallas genus. Biologiskt kön utgår ifrån vilket reproduktionssystem en 

individ har. Socialt kön kopplas istället till det sociala och kulturella, vilket formas 
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kontinuerligt (Määttä & Öresland, 2014). Enligt Smirthwaite, Tengelin och Borrman (2014) 

skapade Yvonne Hirdman en genusteori i syfte att visa att kön inte bara är biologiskt utan 

även socialt konstruerat. Teorin kan vara relevant i olika områden, exempelvis vid omvårdnad 

och vårdkvalitet (Smirthwaite et al., 2014). 

 

Enligt Dahlborg-Lyckhage och Eriksson (2017) kan genus som forskningsfråga hjälpa till att 

vidga perspektiven inom omvårdnad. Ett sådant perspektiv kan ge ökad kunskap som kan 

utveckla omvårdnaden och vara användbar i praktiken (Dahlborg-Lyckhage & Eriksson, 

2017). Genom att belysa egenvård vid DMT2 ur ett genusperspektiv möjliggörs identifiering 

av hur män och kvinnor upplever sin diagnos och förhoppningsvis kan även fördomar om 

eventuella könsskillnader i hanteringen klaras upp. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka skillnader mellan beskrivningar av vuxna män och 

kvinnors upplevelser av egenvård vid DMT2 utifrån ett genusperspektiv. 

 

Metod  

Syftet besvarades genom en litteraturöversikt med integrerad analys inriktad på kvalitativa 

studier för att ta reda på båda könens skilda upplevelser av egenvård vid DMT2. En 

litteraturöversikt innebär att skapa en översikt av ett ämne genom att söka efter artiklar inom 

det berörda området och därefter kvalitetsgranska för att till sist sammanställa artiklarnas 

resultat (Friberg, 2017). Litteraturöversikten strävades efter att bli så systematisk som möjligt 

trots att den till fullo inte uppnådde kraven på en riktig systematisk översikt, bland annat 

genom att alla relevanta studier inte sammanställdes (Kristensson, 2014). Ansatsen som 

användes var induktiv, vilket innebär att generella slutsatser dras från upplevda erfarenheter 

av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2017). 

 

Urval  

De tio studier som inkluderades i litteraturöversikten handlade om både män och kvinnors 

upplevelser av egenvård, self-management och/eller självförmåga vid DMT2. Vidare 

inklusionskriterier för datainsamlingen var att studierna hade en kvalitativ studiedesign, var 

publicerade tidigast 2005, skrivna på engelska och att deltagarna var över 18 år. Studierna 

skulle även ha en god vetenskaplig och metodologisk kvalitet i form av tydlig frågeställning, 
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urval, metod och att resultat var logiskt och relevant beskrivet (SBU, 2017c). Utöver det 

skulle forskarna även ha resonerat kring överförbarheten av resultatet, samt att studierna 

skulle ha följt forskningsetiska riktlinjer utifrån SBU:s granskningsmall om kvalitativa studier 

(SBU, 2012; SBU, 2017c). Studier som inte uppfyllde inklusionskriterierna exkluderades, 

exempelvis de studier som endast inkluderade ett av könens upplevelser av egenvård, studier 

som inte hade någon könsskillnad och studier som endast generellt tog upp vuxnas 

upplevelser av DMT2. 

 

Datainsamling 

För att besvara syftet samlades data in från databaserna PubMed och CINAHL. PubMed är en 

databas inriktad på hälsa och medicin (SBU, 2017b). CINAHL är en annan databas vars 

inriktning är bland annat på omvårdnad och arbetsterapi (SBU, 2017b). I CINAHL användes 

begränsningarna “academic journals”, “all adult”, “english” och “Published Date: 20050101–

20201231”. I PubMed användes begränsningarna “Adult: 19+ years”, “English” och “from 

2005–2020”. Sökorden som användes var en kombination av indexeringsord och fritextord. 

Följande Medical Subject Headings (MeSH-termer) och Major Headings (MH) användes: 

“Diabetes mellitus type 2”, “Self-Efficacy”/”Self Efficacy”, “Self-Management”, “Self 

Care”/”Self Care+” och “Sex”. Begreppet “gender” fanns varken som MeSH-term eller MH 

och användes därför som sökord i fritext. Fritextorden “Diabetes type 2” och “sex” användes 

även i CINAHL för att utöka sökningen. Sökstrategin som användes var blocksökning, vilket 

betyder att antalet block söks för sig själva för att sedan kombineras i slutändan med hjälp av 

de booleska operatorerna “AND” och “OR” (SBU, 2017b).  

 

Selekteringen av studier skedde genom manuell selektering. Alla titlar och relevanta abstrakt 

lästes. De studier som tycktes svara på syftet av litteraturöversikten lästes i fulltext. Efter en 

andra gallring valdes de studier ut som bäst stämde överens med syftet. De valda artiklarna 

kvalitetsgranskades till sist av författarna tillsammans. Sökschemat med tillhörande 

selektionsprocess redovisas vidare i Bilaga 1. 

 

Dataanalys 

Enligt SBU (2017a) är det viktigt att genom kvalitetsgranskning bedöma kvaliteten på studier 

och deras hantering av forskningsetiska dilemman. Kvalitetsgranskningen som genomfördes 

grundades på begreppen tillförlitlighet, giltighet, verifierbarhet, överförbarhet och autenticitet. 

Tillförlitlighet handlar om trovärdigheten i en studie, således om resultatet är grundat i 
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materialet (Polit & Beck, 2018). Giltighet handlar istället om resultatet och materialet är 

stabila över tid. Verifierbarhet hänvisar till om tolkningar från materialet kan stödjas i 

resultatet. Överförbarhet står för om resultatet kan överföras till andra sammanhang och i så 

fall i vilken utsträckning. Sista begreppet, autenticitet, är om informanternas livsvärld är 

beskrivet i en tillräckligt stor utsträckning (Polit & Beck, 2018).  

 

Granskningsmallen som användes var SBU:s ”Mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser” (Bilaga 2), vilket inkluderade ovanstående 

begrepp (SBU, 2012). Mallen bedömde kvaliteten på studier utifrån hög, medelhög eller låg 

studiekvalitet. De frågor som ingick berörde studiernas syfte, urval, datainsamling, analys och 

resultat. För att underlätta bedömningen användes ett (1) poäng för varje fråga som 

besvarades med “Ja”. Frågor som besvarades med “Nej” eller “Oklart” resulterade i noll (0) 

poäng. Totalpoängen var 17 efter att fyra frågor hade tagits bort. Mellan 12–17 poäng 

bedömdes vara hög kvalitet, 6–11 poäng bedömdes vara medelhög kvalitet och 0–5 poäng 

bedömdes som låg kvalitet. Kvalitetsgranskningen resulterade i att nio av de mest relevanta 

och kvalitativt bästa studierna valdes ut då alla fick hög kvalitet. Ingen av studierna sållades 

bort vid kvalitetsgranskningen. Utifrån dessa nio studiers referenslistor hittades en till artikel 

som inkluderades efter att ha lästs i fulltext samt kvalitetsgranskats. Det resulterade i att 

sammanlagt tio artiklar inkluderades i litteraturstudien.  

 

Integrerad analys är en analysmetod som enligt Kristensson (2014) består av tre steg. Det 

första steget är genomläsning vilket innebär att de valda studierna översiktligt läses igenom 

för att hitta skillnader och likheter mellan studiernas resultat. Nästa steg är identifiering och 

handlar om att identifiera olika etiketter som förekommer i alla studierna. En etikett, som 

också kallas för kod, sammanfattar kort innehållet av ett stycke. Det sista steget är 

sammanställning, vilket innebär att etiketterna som liknar varandra förs samman för att bilda 

olika kategorier (Kristensson, 2014). Författarna valde att använda analysmetoden för att på 

ett adekvat sätt kombinera resultaten från de inkluderade studierna. Dock valde författarna 

först att dela upp analysen i en grov struktur, nämligen domäner. En domän kan identifieras 

vid tolkningen av en analys vilket bildar specifika områden, som i det här fallet 

egenvårdsområden (Danielsson, 2017; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Stegen 

genomfördes separat av författarna för att sedan diskuteras och jämföras för att till slut bilda 

resultatet. 
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Forskningsetiska avvägningar 

Helsingforsdeklarationen har flera riktlinjer som ska följas för att skydda människor som 

deltar i forskning (World Medical Association [WMA], 2018). Innan forskning påbörjas 

måste den vara godkänd av en etisk kommitté. Deklarationen har även riktlinjer för bland 

annat hanteringen av konfidentiella uppgifter, integritet och samtycke (WMA, 2018). Enligt 

Polit och Beck (2018) finns det tre etiska principer som alltid ska observeras i en studie. Den 

första principen handlar om att minska skada hos studiedeltagarna, men samtidigt ska 

forskningen ha hög nytta för samhället och även för deltagarna själva. Den andra principen 

handlar istället om att deltagarna har rätt att bestämma om de ska vara med i studien eller 

hoppa av. Det krävs även att de får tillräckligt med information för att kunna ta det beslutet. 

Den tredje och sista principen innebär att upprätthålla integriteten hos deltagarna och ge ett 

jämlikt bemötande till alla deltagare, exempelvis genom att vara respektfull mot deltagarnas 

åsikter och val (Polit & Beck, 2018). 

 

Utifrån ovan beskrivet tillämpades ett objektivt och etiskt synsätt i kvalitetsgranskningen av 

de inkluderade artiklarna. Trots att föreliggande studie är en litteraturstudie behövs det enligt 

Kristensson (2014) då studien måste grundas i ett etiskt förhållningssätt eftersom den bygger 

på att etiskt granska andra studiers resultat. 

 

Resultat 

Utifrån de tio artiklar som analyserades enligt syftet så identifierades fyra domäner och åtta 

kategorier, se Figur 1. 

 

 

Figur 1: Resultatöversikt. 
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Diet och kosthållning 

Matlagning och kostens inverkan på egenvård vid DMT2 var signifikant och skilde sig mellan 

könen (Chlebowy, Hood & LaJoie, 2013; Choi, Lee, Park & Sarkisian, 2015; Hjelm & 

Nambozi, 2008; Mathew, Gucciardi, De Melo & Barata, 2012; Nakafero, Sapkota, Raman & 

Pardhan 2020; Nam, Song, Park & Song, 2013; Song, Lee & Shim, 2009). 

 

Lättare för män än kvinnor att upprätthålla en god kosthållning 

Att upprätthålla en god kosthållning vid DMT2 fungerade olika bra för män och kvinnor 

(Chlebowy et al., 2013; Choi et al., 2015; Hjelm & Nambozi, 2008; Mathew et al., 2012; 

Nakafero et al., 2020; Nam et al., 2013; Song et al., 2009). För män var en främjande faktor 

för god kosthållning att få hjälp med matlagningen för att kunna hantera sin sjukdom 

(Chlebowy et al., 2013; Hjelm & Nambozi, 2008; Mathew et al., 2012; Song et al., 2009). 

Männen uppgav att de var i stort behov av att någon, i synnerhet deras fru, hjälpte dem att 

laga rätt typ av mat till dem. De uttryckte att det var svårt att veta vad de fick och inte fick äta, 

därför önskade de att någon annan kontrollerade det åt dem. Männen fick det stöd som de 

önskade från sin partner och även resten av sin familj då det var vanligare att alla åt samma, 

diabetesvänliga kost i hushållet där en man hade diagnosen DMT2 (Chlebowy et al., 2013; 

Hjelm & Nambozi, 2008; Mathew et al., 2012; Song et al., 2009).  

 

Till skillnad från männen upplevde kvinnorna att de inte fick något stöd av sin partner som 

inte hade DMT2 när det kom till kost, trots att de bad om det (Choi et al., 2015; Mathew et 

al., 2012; Nakafero et al., 2020; Nam et al., 2013). Kvinnorna i studierna kände sig därför 

väldigt isolerade och ensamma i sin sjukdom. Deras partner ville inte äta hälsosam, 

diabetesvänlig kost vilket ledde till att kvinnorna då istället tillagade den typ av mat som de 

egentligen visste att de skulle undvika men som deras partner tyckte om. Kvinnorna tyckte 

även det var svårt att hinna laga separata måltider till sig själv och resten av sin familj som 

inte var diabetiker. Det här blev en negativ konsekvens som ledde till att kvinnorna fick 

diabetesrelaterade komplikationer som egentligen hade kunnat undvikas. På så sätt blev deras 

partner och familj en barriär istället för en främjande faktor för god kosthållning hos kvinnor 

med DMT2 (Choi et al., 2015; Mathew et al., 2012; Nakafero et al., 2020; Nam et al., 2013). 

 

Kosthållning i sociala sammanhang svårare för män jämfört med kvinnor 

Diagnosen DMT2 ledde till att individen behövde anpassa sin kost, men i samband med 

sociala sammanhang kunde det vara svårt att göra det (Mathew et al., 2012; Nakafero et al., 
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2020; Song et al., 2009). Män rapporterade att de hade svårt att hålla sig till sin specifika diet 

när de var bortbjudna. De tyckte att de endast kunde kontrollera vad de åt och drack hemma 

och inte hos andra personer då de inte ville vara till besvär eller oartiga när de bad om 

diabetesanpassad mat och dryck. Att umgås med vänner och familj upplevdes därför som en 

barriär för många av männen i studierna (Mathew et al., 2012; Nakafero et al., 2020; Song et 

al., 2009). Endast Mathew et al. (2012) tog upp kvinnornas syn på att följa sin diet i sociala 

sammanhang. Kvinnorna uttryckte, till skillnad från männen, att de inte upplevde sociala 

sammanhang som en barriär. De tog med sig sin egen diabetesvänliga mat utan problem trots 

att de var bortbjudna (Mathew et al., 2012). 

 

Socialt stöd 

Stöd var en viktig del av egenvården hos män och kvinnor med DMT2 men både behovet och 

upplevelsen av det skiljde sig åt mellan könen (Chlebowy et al., 2013; Choi et al., 2015; 

Hjelm & Nambozi, 2008; Mathew et al., 2012; Nam et al., 2013; Song et al., 2009). 

  

Män och kvinnor efterfrågade olika typer av stöd och från olika primära stödpersoner 

Upplevelsen av stöd var olika för män och kvinnor eftersom det fanns skillnader i könens 

preferenser och behov av primärt stöd (Chlebowy et al., 2013; Choi et al., 2015; Hjelm & 

Nambozi, 2008; Mathew et al., 2012; Nam et al., 2013; Song et al., 2009). Mathew et al. 

(2012) och Song et al. (2009) konstaterade att män fick stöd från sin partner, bland annat med 

specifika uppgifter såsom matlagning. I de flesta fall behövde männen heller inte fråga om 

stödet utan det ansågs vara en självklarhet (Mathew et al., 2012; Song et al., 2009). Stödet 

som majoriteten av männen med diagnosen även önskade av sin partner var konkreta 

stödinsatser, vilket exempelvis kunde vara ekonomirelaterat eller bara uppmuntran och råd 

(Choi et al., 2015; Hjelm & Nambozi, 2008). Männen uttryckte även att insatserna skulle ske 

vid behov utan att känslan av självständighet fråntogs (Chlebowy et al., 2013; Choi et al., 

2015).  

 

Kvinnorna ansåg däremot, till skillnad från männen, att deras partner inte var deras primära 

stödkälla (Mathew et al., 2012; Nam et al., 2013; Song et al., 2009). Många kvinnor fick 

därför klara sig själva. Några hade dock stöd från någon som inte var deras partner, 

exempelvis en väninna eller en annan familjemedlem (Mathew et al., 2012; Nam et al., 2013; 

Song et al., 2009). Även behovet av stöd skiljde sig åt mellan män och kvinnor. Enligt Hjelm 

och Nambozi (2008) samt Nam et al. (2013) uppgav kvinnorna behovet av att få emotionellt 
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stöd. Genom att någon i deras närhet kunde lyssna och förstå sig på deras sjukdom och vad de 

gick igenom kunde kvinnornas hantering av DMT2 underlättas (Hjelm & Nambozi, 2008; 

Nam et al. 2013). 

 

Fysisk aktivitet 

Män och kvinnor med DMT2 upplevde olika skillnader i hanteringen av fysisk aktivitet som 

en del av egenvården av sjukdomen (Choi et al., 2015; Ferrand, Perrin & Nasarre, 2008; 

Hjelm & Nambozi, 2008; Lawton, Ahmad, Hanna, Douglas & Hallowell, 2008; Mathew et 

al., 2012; Nakafero et al., 2020; Song et al., 2009). 

 

Män och kvinnors olika preferenser och upplevda goda effekter av fysisk aktivitet 

Beskrivningar kring upplevelser av, och effekter från, fysisk aktivitet såg olika ut beroende på 

kön (Ferrand et al., 2008; Mathew et al., 2012). Män uppgav att de föredrog att träna själva, 

även om de såg interaktionen med andra människor vid gruppträningar som något positivt 

(Ferrand et al. 2008; Mathew et al., 2012). Männen berättade även mer än kvinnorna om hur 

den fysiska aktiviteten påverkade deras fysiska tillstånd (Ferrand et al., 2008). De uppgav att 

de kunde upprätthålla sin vikt, fick god fysisk form och ökad energi. Kvinnorna uppgav 

istället att de fick en ny syn på sig själva genom att de hade blivit mer ödmjuka och börjat 

lyssna på sin kropp. En god effekt som endast framkom bland kvinnorna var att de fick en 

mer positiv kroppsbild. De upplevde att de fick en bättre självkänsla genom fysisk aktivitet. 

Kvinnorna kände sig mer bekväma med sin egen kropp och uttryckte ökat självförtroende. En 

hälsosam kroppsvikt ledde till en hälsosammare kroppsbild enligt kvinnorna (Ferrand et al., 

2008). 

 

Till skillnad från männen uppgav kvinnorna att gruppträningar var viktigt för att regelbundet 

kunna utöva fysisk aktivitet. De tyckte att sällskapet gav dem möjligheten att få emotionellt 

stöd och god uppmuntran. De kände sig även mindre ensamma i sin sjukdom och tyckte att 

det var skönt att ha någon annan att ventilera med som befann sig i en liknande situation 

(Ferrand et al., 2008; Mathew et al., 2012). Ferrand et al. (2008) konstaterade vidare hur 

kvinnor med DMT2 även hade mer fokus på vikten när det kom till beskrivningar av goda 

effekter från fysisk aktivitet. De uttryckte att de fick bättre mobilitet när de gick ner i vikt, 

exempelvis tyckte de att det var lättare att böja sig ner (Ferrand et al., 2008). 
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Färre barriärer för träning hos män jämfört med kvinnor 

Kunskaps- och tidsbrist var en gemensam barriär som uttryckte sig olika hos båda könen vid 

fysisk aktivitet (Choi et al., 2015; Hjelm & Nambozi, 2008; Lawton et al., 2008; Nakafero et 

al., 2020; Song et al., 2009). Män uppgav att arbetet var en anledning till tidsbristen. De 

uttryckte att de arbetade mycket och länge vilket ledde till att fysisk aktivitet inte 

prioriterades. Män ansåg även att religionsutövning var ett bra alternativ för träning vilket 

berodde på okunskap (Choi et al., 2015; Lawton et al., 2008; Hjelm & Nambozi, 2008; 

Nakafero et al., 2020; Song et al., 2009). Enligt Hjelm och Nambozi (2008) hade majoriteten 

av männen fått information och råd om betydelsen av fysisk aktivitet kopplat till promenader 

av deras läkare. Däremot hade majoriteten av kvinnorna antingen inte fått någon eller lika 

mycket information som männen vilket gjorde det svårt för kvinnorna att följa 

rekommendationen (Hjelm & Nambozi, 2008). 

 

Till skillnad från männen stannade kvinnorna hemma och skötte hemmet samt uppfostrade 

barnen (Choi et al., 2015; Lawton et al., 2008; Hjelm & Nambozi, 2008; Nakafero et al., 

2020; Song et al., 2009). Därav prioriterades familjen över deras egna intressen och behov 

vilket skapade en barriär. Kvinnorna uttryckte att de inte hade tid för sig själva med tanke på 

att de var upptagna med allt annat i hemmet. De fick heller inte tillräckligt med stöd från sin 

familj för att kunna hitta tiden för att utföra den fysiska aktiviteten som de behövde (Choi et 

al., 2015; Lawton et al., 2008; Hjelm & Nambozi, 2008; Nakafero et al., 2020; Song et al., 

2009). En annan barriär som endast framkom hos kvinnor med DMT2 var brist på lämpliga 

träningsanläggningar (Lawton et al., 2008; Nakafero et al., 2020). Kvinnorna uttryckte att det 

var svårt att följa rekommendationen att utöva fysisk aktivitet då de inte ville exponera sin 

kropp för det motsatta könet. De kände både skam och brist på motivation om det bara var 

män på träningsanläggningen och önskade att de hade kvinnligt sällskap att träna med 

(Lawton et al., 2008; Nakafero et al., 2020). 

 

Läkemedel och blodsockerkontroll 

För att kunna upprätthålla en god nivå på blodsockret är det viktigt att följa medicineringen 

vid DMT2 (Peeters, et al., 2015). Samtidigt är regelbundna blodsockerkontroller viktigt för att 

individen ska kunna vara medveten om sitt tillstånd och effekten av sitt läkemedel (Hjelm & 

Nambozi, 2008). Vid läkemedel och blodsockerkontroll hittades ett flertal skillnader mellan 

könen och deras egenvård vid DMT2 (Chlebowy et al., 2013; Hjelm & Nambozi, 2008; 

Mathew et al., 2012; Nakafero et al., 2020; Peeters et al., 2005). 
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Färre emotionellt relaterade barriärer för blodsockerkontroll hos män jämfört med 

kvinnor 

Vid blodsockerkontroller upplevde män och kvinnor olika barriärer (Chlebowy et al. 2013; 

Hjelm & Nambozi, 2008; Mathew et al., 2012). Männens barriärer var enligt Chlebowy et al. 

(2013) och Mathew et al. (2012) brist, nämligen tids- samt kunskapsbrist. Exempelvis 

upplevde männen att de inte hade tillräckligt med tid under arbetsdagen för att kunna 

kontrollera sitt blodsocker. Dessutom förstod inte vissa män anledningen till att de skulle ha 

koll, eller hur de använde apparaten på ett korrekt sätt (Chlebowy et al., 2013; Mathew et al., 

2012).  

 

Hos kvinnorna identifierades två typer av barriärer, nämligen ett emotionellt relaterat hinder 

och brist på ekonomi (Chlebowy et al., 2013; Hjelm & Nambozi et al., 2008; Mathew et al., 

2012). Kostnaden för material till blodsockermätningarna ledde till oregelbundna 

blodsockerkontroller (Chlebowy et al., 2013; Hjelm & Nambozi, 2008). Kvinnorna kände 

ilska över att behöva betala mycket pengar för testremsorna. Det ledde till svårigheter att 

hantera sin diabetes på grund att de inte hade en bra ekonomi. Trots att kvinnorna var 

medvetna om vikten av blodsockerkontroller hade de inte alltid råd att betala för materialet till 

blodsockermätningarna. Det ledde till att de ibland fick gå på deras symptom för att utvärdera 

om de hade för lågt eller för högt blodsocker (Chlebowy et al., 2013; Hjelm & Nambozi, 

2008).  

 

Enligt Chlebowy et al. (2013) och Mathew et al. (2012) hade kvinnor även en emotionellt 

relaterad barriär gällande blodsockerkontroll som var skamsenhet, oro och rädsla. Kontroll av 

blodsocker var en börda för kvinnorna då de kände sig ängsliga över att göra det framför 

andra. Det ledde till att de försökte dölja det genom att göra det exempelvis på toaletten. 

Kvinnorna var även rädda, både för att sticka sig själva men också för vad andra skulle tycka 

eller tro om dem. Flera kvinnor uttryckte att de kände sig upprörda över att andra personer 

skulle tro att de använde droger (Chlebowy et al. 2013; Mathew et al. 2012). 

 

Skilda upplevelser hos män och kvinnor gällande följsamhet av medicinering 

Det fanns olika faktorer som förhindrade följsamheten av medicinering (Chlebowy et al., 

2013; Nakafero et al., 2020). Enligt Chlebowy et al. (2013) uttryckte männen i början av sin 

läkemedelsbehandling brist på kunskap vilket gjorde att de generellt hade svårt att följa den. 

Männen kände sig frustrerade, samt att de även kände en oro över hur de skulle hantera sin 
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sjukdom. Majoriteten av kvinnorna var istället bekymrade över de negativa effekterna som de 

fick av sin medicinering. Trots att de var medvetna om att medicineringen var viktigt så 

uttryckte kvinnorna en rädsla då de upplevde att de kände sig sjuka efter intag av läkemedel. 

De upplevde även en oro över att få hypoglykemi på grund av för högt intag av insulin 

(Chlebowy et al., 2013). Enligt Nakafero et al. (2020) var även glömska en faktor som var 

framträdande hos äldre kvinnor vilket berodde på stress på morgonen. Flera kvinnor hjälpte 

sina barnbarn inför skolan vilket resulterade i att de glömde bort att ta sin medicin (Nakafero 

et al., 2020). 

 

Olik hantering av läkemedel hos män och kvinnor 

Endast en studie nämnde rollen vid hanteringen av medicinering, vilket hade en möjlig 

könsskillnad (Peeters et al., 2015). Aktiva följare hade en engagerad roll i deras hantering av 

medicinering. De sökte information vilket ledde till en ökad kunskap och kritiskt tänkande 

gällande deras läkares expertkunskap. Majoriteten av männen i studien och endast en kvinna 

hade en aktiv roll. Passiva följare var mer oroliga över deras medicinering och hade en 

tendens att ha en missvisande uppfattning om diabetes. Men trots det litade de på deras 

läkares råd utan att vara kritiska. Majoriteten av kvinnorna och endast två män hade en passiv 

roll (Peeters et al., 2015). 

 

Diskussion 

Diskussion av vald metod 

För att uppnå syftet med studien valdes litteraturöversikt som metod. Fördelen med metoden 

är att den ger en översikt över det valda forskningsområdet, vilket leder till en 

helhetsförståelse om ämnet som sedan kan omsättas i praktiken (Friberg, 2017). Nackdelar är 

att risken för selektivt urval ökar, exempelvis genom att studier kan väljas ut som stödjer 

författarens ståndpunkt, och att mängden av studier begränsas (Friberg, 2017). Risken för 

selektivt urval minimerades genom att alla tillgängliga artiklar studerades som berörde syftet, 

oavsett deras resultat. Relaterat till tidsspannet för uppsatsen kunde inte all relevant litteratur 

genomsökas och studeras. Ju mer systematisk en litteraturöversikt är, desto mer tyngd får 

resultatet vetenskapligt (Kristensson, 2014). Enligt Polit och Beck (2018) räknas dessutom 

litteraturöversikten som en sekundärkälla, vilket sällan är objektiv. Dock kan den fortfarande 

ge mycket värdefull information inom ett ämne (Kristensson, 2014), som i det här fallet om 

hur män och kvinnor upplevde egenvård av DMT2 olika. Litteraturöversiktens ansats var 
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induktiv. Fördelen med en induktiv ansats är att fakta från artiklar har samlats in opartiskt, 

vilket gjorde att tillförlitligheten och verifierbarheten i resultatet ökade och risken för ett 

vinklat resultat minskade (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Innan författarna började söka i databaserna bestämde de utifrån syftet vilka typer av artiklar 

de tyckte skulle inkluderas och inte, exempelvis vilka begränsningar som artiklarna skulle 

sökas med. En av begränsningarna var åldersspannet på deltagarna, vilket var över 18 år. 

Författarna valde att inte ha någon maxgräns för ålder eftersom tillräckligt med material inte 

hade funnits då. Dock kan det här ha påverkat överförbarheten i resultatet eftersom en 18-

årings livsuppfattning kanske inte är densamma som en 80-årings (Polit & Beck, 2018). 

Författarna diskuterade även tillsammans vilka artiklar från databassökningarna som de tyckte 

var och en som skulle ingå i litteraturöversikten. Relevanta artiklar kan dock ha missats på 

grund av att författarna inte hade åtkomst till alla studier. På så sätt blev det en begränsning då 

artiklarna inte kunde skickas efter relaterat till tidsbegränsningen för litteraturöversikten. 

 

Sökningen av studier genomfördes i PubMed och CINAHL primärt mellan årtalen 2010–

2020. Författarna upptäckte dock att det inte fanns tillräckligt med relevanta studier mellan 

dessa årtal och utökade därför tidsspannet till 2005–2020. Användningen av fritexttermer som 

sökord inkluderades också av samma anledning. Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att 

när en grupp individers upplevelser kring ett specifikt område undersöks så kan artiklar som 

är äldre än tio år inkluderas då det är ett ämne som sannolikt inte förändras särskilt mycket 

över tid. Enligt Henricson (2017) är det en styrka att söka i flera databaser för att på så sätt få 

fram flera väsentliga artiklar och öka resultatets trovärdighet. Sökorden som användes var 

relaterade till syftet, dock som MeSH-termer och MH. Anledningen till att fritextord användes 

var på grund av begreppet antingen inte fanns som indexeringsord eller för att inte missa 

relevanta studier som inte hade hunnit bli kategoriserade utifrån MeSH-termer eller MH än. 

Det ökade specificiteten vid sökningen och ledde till att fler relevanta studier kunde hittas. En 

studie hittades dock genom en sekundärsökning när de nio valda studiernas referenslistor 

studerades. Enligt Östlundh (2017) är det här en mycket effektiv metod för att hitta artiklar. 

Selekteringen av studier skedde manuellt. Vid en sådan selektering är det viktigt att bestämma 

inklusions- samt exklusionskriterier innan vilket författarna gjorde, samt ha ett öppet tankesätt 

för att inte utesluta en studie för fort (Friberg, 2017).  

 

Enligt SBU (2020) bör forskning bygga på tillförlitliga studier, vilket ledde till att studier som 
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endast hade hög vetenskaplig kvalitet ingick i litteraturöversikten. Granskningsmallen som 

användes av SBU (2012) anpassades utifrån relevans då fyra frågor valdes att tas bort. 

Frågorna som handlade om huruvida resultatet hade redovisats i förhållande till en teoretisk 

referensram och ifall en hypotes eller en teori hade skapats utifrån studiens resultat (fråga 5d 

och 5e) togs bort då det viktiga i kvalitativ forskning är att få en förståelse över ett ämne och 

därmed inte obligatoriskt att skapa en teori (SBU, 2017c). De två sista frågorna som togs bort 

handlade om mättnad, specifikt analysmättnad (fråga 3c) och datamättnad (fråga 4c). Enligt 

Kristensson (2014) kommer begreppet mättnad från grounded theory. Studiedesignen används 

för att generera en teori i kvalitativ forskning. Saturation behövs speciellt i grounded theory 

eftersom forskarna vill hitta så mycket som möjligt som kan generera en teori (Kristensson, 

2014; SBU 2017c). Då majoriteten av studierna som kvalitetsgranskades inte använde sig av 

grounded theory och därmed inte hade ett ställt krav på att uppnå mättnad så togs dessa frågor 

bort. Enligt Friberg (2017) är det viktigt att kritiskt värdera de aspekter som tas upp i en 

granskningsmall och hur de kommer påverka resultatet. De frågor som exkluderades från 

mallen tycktes inte vara relevanta och ansågs inte heller ha påverkat resultatet på 

granskningen. Författarna genomförde kvalitetsgranskningen tillsammans för att kunna 

diskutera de fynd som gjordes. Enligt Henricson (2017) ökar trovärdigheten om författarna 

granskar alla artiklarna var för att sedan diskutera och jämföra granskningarna.  

 

Analysmetoden som valdes var integrerad analys för att kunna analysera de valda studierna 

och sedan sammanställa dem på ett överskådligt sätt (Kristensson, 2014). Analysen 

genomfördes individuellt av författarna för att sedan gemensamt diskutera och bilda domäner 

samt kategorier. Det kallas för triangulering och innebär att mer än en person analyserar och 

tolkar insamlat datamaterial vilket ökar objektiviteten och trovärdigheten i resultatet 

(Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2018). 

 

Genom att endast studera kvalitativa studier kunde syftet uppnås, eftersom det var den 

beskrivna upplevelsen som undersöktes och inte kvantiteten av en upplevelse. Studierna hade 

olika ursprung såsom Uganda, USA, Frankrike, Sydkorea, Storbritannien och Belgien. Med 

tanke på att vårdsystemet och könsnormer ser olika ut i olika länder samt olika kulturer och 

etnicitet, finns det en risk för att resultatet och överförbarheten kan ha påverkats. Om andra 

familjer med andra kulturella värderingar hade inkluderats i studien så hade resultatet blivit 

annorlunda. Trots det inkluderades de valda studierna oavsett ursprung då de besvarade syftet. 

Språket på studierna var på engelska, eftersom författarna inte behärskar andra språk än 
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svenska och engelska. Trots författarnas behärskning av språken finns det alltid en risk att 

tolkningen av data blir påverkad vid översättning (Östlundh, 2017). Författarna bemötte 

risken genom att tillsammans diskutera och tolka resultatet. Anledningen till att begreppet 

self-management inte översattes till svenska var för att en bra motsvarighet inte hittades av 

författarna i vare sig lexikon eller på nätet. Därför användes istället det engelska uttrycket 

samt dess innebörd genomgående i litteraturöversikten. 

 

Endast en studie förekom som referens i resultatavsnittet vid enstaka tillfällen, vilket berodde 

på att sökningen av artiklar genererade studier med ett spretigt resultat. Anledningen till det 

kan ha varit för att ämnet egenvård är väldigt brett då det består av många olika aktiviteter 

såsom fysisk aktivitet, läkemedel, kosthållning och så vidare. Vid de tillfällen då resultatet 

bara är stärkt med en referens finns det därför en risk för lägre trovärdighet än de övriga 

delarna av resultatet.  

 

Bias betyder att resultatet i en studie misstolkas vilket även leder till att slutsatsen som senare 

dras är felaktig (Polit & Beck, 2018). Bias kan bland annat påverkas av författarnas tidigare 

kunskaper om ämnet och leder till sänkt evidens och kvalitet. Därför bör forskare alltid vara 

medvetna om sin egen förförståelse kring det ämne som forskas om (Polit & Beck, 2018). 

Som sjuksköterskestudenter hade författarna endast fått lära sig om DMT2 ur ett medicinskt 

perspektiv. Förförståelsen gällande DMT2 och genusperspektiv var därför inte så djupgående. 

Ingen av författarna hade en nära anhörig med sjukdomen, vilket gjorde det lättare att 

distansera sig från den.  

 

Diskussion av framtaget resultat 

Diskussionen av det framtagna resultatet diskuteras utifrån författarnas tre viktigaste fynd i 

resultatet, vilka är “Könsskillnader i barriärer till egenvård”, “Könsskillnader i främjande 

faktorer för egenvård” och “Könsskillnader i behovet av egenvård”. 

 

Könsskillnader i barriärer till egenvård 

Litteraturstudiens resultat visade på att barriärer till egenvård existerade hos båda könen men 

uttryckte sig olika (Chlebowy et al., 2013; Choi et al., 2015; Hjelm & Nambozi, 2008; 

Lawton et al., 2008; Mathew et al., 2012; Nakafero et al., 2020; Nam et al., 2015; Song et al., 

2009). En av dessa barriärer var för god kosthållning i sociala sammanhang vilket uttryckte 

sig till största delen hos män, medan kvinnor inte hade lika stora svårigheter (Mathew et al., 
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2012; Nakafero et al., 2020; Song et al., 2009). Annan forskning av Wellard, Rennie och King 

(2008) visade att både män och kvinnor kände sig obekväma i sociala sammanhang på grund 

av sina kostbegränsningar. De tyckte att det var svårt att välja om de skulle acceptera mat och 

dryck som erbjöds, trots att den inte var hälsosam (Wellard et al., 2008). Precis som Mathew 

et al. (2012) konstaterade även Wellard et al. (2008) att kvinnor dock tyckte att det var lättare 

jämfört med män att ta med sig sin egen diabetesvänliga mat när de umgicks med familj och 

vänner. Resultatet kan förklaras utifrån genusperspektivet där könsnormer anser att det är 

kvinnan i familjen som ska sköta matlagningen och inte mannen (Määttä & Öresland, 2014). 

Därför tyckte kvinnor med DMT2 att det var lättare att ta med sig sin egen mat vid sociala 

sammanhang jämfört med män.  

 

Okunskap bidrog till olika egenvårdsbarriärer för män och kvinnor, exempelvis för 

följsamheten av medicinering hos män och för fysisk aktivitet hos kvinnor (Chlebowy et al., 

2013; Hjelm & Nambozi, 2008). Vidare forskning behövs inom området för att kunna förstå 

denna typ av könsskillnad. Okunskap kan vara en barriär till egenvård eftersom individen inte 

vet hur eller varför den ska utföra en aktivitet (Orem, 2001). Som sjuksköterska är det viktigt 

att informera och lära ut, som i det här fallet om medicinering för män och om fysisk aktivitet 

för kvinnor. Det handlar även om att informera relevant fakta på rätt sätt så informationen 

passar in i individens livsvärld. Annars kan inte individen ta åt sig av kunskapen (Orem, 

2001). 

 

Hos både män och kvinnor var deras barriärer länkade till genusperspektivet och de normer 

som existerar bland könen. Utifrån dessa normer anses män vara den som har ansvar för 

ekonomin i hushållet och arbetar således fler timmar än kvinnan (Määttä & Öresland, 2014). 

Påföljden av det blev att männen inte hade tid att utöva fysisk aktivitet och hade därmed även 

dålig blodsockerkontroll på grund av samma anledning (Chlebowy et al. 2013; Choi et al., 

2015; Hjelm & Nambozi, 2008; Lawton et al., 2008; Mathew et al., 2012; Nakafero et al., 

2020; Song et al., 2009). Kvinnor anses istället vara mer emotionellt lagda och ha ansvar för 

hemmet, såsom att laga mat och ta hand om barnen utifrån könsnormerna (Määttä & 

Öresland, 2014). Även om det är omedvetet så infogar sig kvinnorna i den ordningen vilket 

skulle kunna tjäna som förklaringsmodell för de uttryckta barriärerna vid fysisk aktivitet, god 

kosthållning och kontrollera blodsockret (Chlebowy et al. 2013; Choi et al., 2015; Hjelm & 

Nambozi, 2008; Lawton et al., 2008; Mathew et al., 2012; Nakafero et al., 2020; Nam et al., 

2015; Song et al., 2009).  
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Normer i samhället bidrar sammanfattningsvis till barriärer för egenvård hos både män och 

kvinnor. Orem (2001) konstaterade liknande då kultur, hälsotillstånd och livserfarenhet 

påverkar en individs upplevelser av egenvård. Egenvårdsteorin bygger på vikten av att en 

individ utför den typ och mängd av egenvård som hen anser är nödvändig för att inte förvärra 

sitt sjukdomstillstånd (Orem, 2001). Om individen hindras från att utföra sin egenvård, som i 

det här fallet på grund av samhälleliga normer, så kan inte individen värna om sin egen hälsa, 

vilket i sin tur minskar livskvaliteten. Sjuksköterskans uppgift blir därmed att hjälpa individen 

få tillbaka sin förmåga att utföra sin egenvård, vilket exempelvis kan vara genom att öka 

kunskapen kring ämnet.  

 

Könsskillnader i främjande faktorer för egenvård 

Resultatet av litteraturstudien visade att kvinnor och män hade olika upplevelser kring 

främjande faktorer för egenvård (Ferrand et al., 2008; Chlebowy et al., 2013; Hjelm & 

Nambozi, 2008; Mathew et al., 2012; Song et al., 2009). Resultatet skulle kunna förklaras 

genom genusperspektivet där könsnormer har en stor inverkan på dagens samhälle relaterat 

till vilket kön individen tillhör (Määttä & Öresland, 2014).  

 

Endast män fick hjälp med matlagningen från deras partner, vilket var en främjande faktor till 

att de kunde hålla sin kosthållning (Choi et al., 2015; Mathew et al., 2012; Nakafero et al., 

2020; Nam et al., 2015). Resultatet stärks av annan forskning av Liburd, Namageyo-Funa och 

Jack (2007) som förklarade att männens fruar hade en betydande och stödjande roll i männens 

goda kosthållning. Utifrån genusperspektivet har könsnormerna i samhället på så sätt lett till 

en fördel för männen gällande deras kosthållning. Enligt könsnormerna i samhället anses 

mannen vara den som arbetar för att försörja hemmet medan kvinnan istället har ansvar för att 

sköta hemmet (Määttä & Öresland, 2014). Det leder till att män inte behöver bekymra sig 

över matlagningen i hushållet då deras fruar sköter det åt dem. 

 

Könen hade olika preferenser vid fysisk aktivitet där sällskap vid träning var viktigare för 

kvinnor än män (Ferrand et al., 2008; Mathew et al., 2012). Resultatet visade även att könen 

hade olika beskrivningar kring upplevelsen av gruppträning (Ferrand et al., 2008; Mathew et 

al., 2012). Annan forskning av Barrett, Plotnikoff, Courneya och Raine (2007) stödjer 

resultatet då kvinnorna uttryckte behovet av den stödjande miljön från gruppträningar. Olika 

uppfattningar av gruppträning mellan könen kan även stödjas av DeCoster och Cummings 

(2004) som konstaterade att det existerade könsskillnader i hanteringsmetoder vid DMT2. 
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Kvinnor hade en emotionell hantering medan männen hade en problemfokuserad hantering. 

Det kan förklara båda könens syn på sällskap vid fysisk aktivitet. Kvinnor uppskattade det 

emotionella stödet från gruppträningar, på grund av att deras hantering är mer emotionell, 

medan männens problemfokuserade förhållningssätt gjorde att de uppskattade att få råd och 

utbyte av kunskap istället (DeCoster & Cummings, 2004). Utifrån Orems (2001) 

egenvårdsteori finns det olika faktorer som påverkar individens egenvård och kön är en av 

dem. Beroende på kön kan upplevelsen av främjande faktorer för egenvård variera (Orem, 

2001). Sjuksköterskan behöver därför ha förståelse för en individs upplevelser och vad som 

främjar egenvården för att kunna hjälpa patienter att uppnå deras individuella egenvårdskrav 

som behövs för att öka livskvaliteten. 

 

Könsskillnader i behovet av egenvård  

Behovet av egenvård skiljde sig mellan könen (Mathew et al., 2012; Nam et al., 2013; Song et 

al., 2009). Resultatet visade att endast männen hade sin partner som sitt primära stöd och att 

könen hade olika typer av behov av stöd (Mathew et al., 2012; Nam et al., 2013; Song et al., 

2009). Annan forskning av Wellard et al. (2008) säger emot en del av resultatet. Författarna 

menar att män och kvinnor fick lika mycket stöd av sin partner, trots könet på partnern. Stödet 

kunde vara att uppmuntra till hälsosam kost eller utöva fysisk aktivitet vilket hjälpte 

deltagarna att göra bättre egenvårdsbeslut (Wellard et al., 2008). Ytterligare forskning av 

Hjelm et al. (2002) stärker resultatet om männens behov av individualiserat stöd då studien 

visade på att män är mer benägna att söka hjälp för sin egenvård från sin partner eller 

vårdpersonal när de behövde hjälp. Kvinnors behov av emotionellt stöd stärks av Jonsson et 

al. (2000) som förklarar att kvinnor har, jämfört med män, en högre nivå av oro och sämre 

livskvalitet. Utifrån genusperspektivet är kvinnor emotionella och deras hanteringsmetod av 

DMT2 blir därför mer emotionell, vilket förklarar anledningen till att kvinnor har behov av 

emotionellt stöd (DeCoster & Cummings, 2004; Määttä & Öresland, 2014). Utifrån Orems 

(2001) perspektiv varierar egenvårdsbehovet hos individen, vilket gör att det är viktigt att 

egenvården anpassas för att uppnå god livskvalitet. Det leder till att det är viktigt att 

sjuksköterskan har kunskap om hur könen kan påverka egenvårdsbehovet för att ge en god 

omvårdnad oavsett kön. 

 

Vid rollhantering av läkemedel var det endast en studie som tog upp könsskillnaderna 

(Peeters et al., 2015). Utifrån män och kvinnors beskrivningar av deras roll i hanteringen av 

läkemedel hade majoriteten av kvinnor en passiv roll medan majoriteten av män hade en aktiv 
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roll (Peeters et al., 2015). Det som säger emot resultatet är en annan studie av Hjelm et al. 

(2002) som menar att kvinnor har en aktiv roll medan männen istället har en passiv roll i sin 

egenvård. En möjlig förklaring till varför det ser olika ut är på grund av etnicitet, då 

exempelvis kaukasier hade fler problembaserade hanteringsmetoder jämfört med 

afroamerikaner (DeCoster & Cummings, 2004). I Peeters et al. (2015) var deltagarna turkiska 

migranter, bosatta i Belgien, medan deltagarna i Hjelm et al. (2002) var bosatta i Sverige. 

Utbildningsnivån kan även ha påverkat resultatet eftersom enligt Peeters et al. (2015) var det 

endast en kvinna som hade en aktiv roll i sin hantering av läkemedel. Det berodde på att hon 

hade en högre utbildningsnivå jämfört med andra kvinnor i studien (Peeters et al., 2015). 

 

Vissa påstående som förekom i resultatet kunde varken stödjas eller motsägas av andra 

tidigare studier. Ett exempel på det var resultatet från Ferrand et al. (2008) som kom fram till 

att män föredrog att träna själva istället för i grupp. En möjlig förklaring till det kan vara att 

ny information har kommit fram. Av den anledningen finns det behov av vidare forskning. 

Vidare forskning om egenvård vid DMT2 i genusperspektiv bör även beakta andra faktorer 

såsom ålder, utbildning och etnicitet då det påverkade resultatet vid ett flertal tillfällen och 

kan försvåra dessa studiers överförbarhet till exempelvis skandinavisk kontext. 

 

Slutsats och kliniska implikationer 

Slutsatsen som kan dras är att vuxna män och kvinnors beskrivningar av upplevelsen av 

egenvård vid DMT2 skiljer sig åt vilket behöver uppmärksammas för att bästa möjliga vård 

ska kunna ges ur ett genusperspektiv. Könsnormer i samhället formar individen och dennes 

egenvård, vilket kan ha både en positiv och negativ effekt. Redan 1993 uttryckte Boehm et al. 

liknande resultat. Därför är det på tiden att vården tar till sig av den kunskap som existerar för 

att både män och kvinnor ska kunna utföra sin egenvård vid DMT2 korrekt.  

 

Evidensbaserat innebär enligt Kristensson (2014) att arbeta utifrån den bästa möjliga kunskap 

som finns. Den här kunskapen ska genomsyra all typ av hälso- och sjukvård. Det handlar om 

att alla beslut som omfattar en patient inte bara ska baseras på den främsta tillgängliga 

forskningen, utan också utgå ifrån patientens önskemål och vilja (Kristensson, 2014). En 

profession innebär enligt Dahlborg-Lyckhage (2017) att kunskap ska skapas, förmedlas och 

till slut användas inom det angivna området. Som sjuksköterska är det därför viktigt att ta del 

av den kunskap som finns, så väl som den nya som skapas. Dessutom måste sjuksköterskan 
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inte bara ha kunskap om själva vårdandet utan också de fenomen som kan påverka folkhälsan 

och då även utformandet av omsorgen (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Genom att som 

sjuksköterska ta reda på vad för typ av skillnader som existerar bland män och kvinnors 

egenvård vid DMT2, som enligt Sand (2007) är den vanligaste typen av diabetessjukdomar, 

kan utformandet av vården, och framförallt omvårdnaden, förbättras. Sammanfattningsvis blir 

därför den dragna slutsatsen relevant både utifrån evidensbaserad vård och sjuksköterskeyrket 

som profession. 

 

Författarnas arbetsfördelning 

Båda författarna sökte artiklar var för sig. Därefter diskuterades de valda artiklarna och 

kvalitetsgranskades gemensamt. Även dataanalysen genomfördes individuellt innan 

författarna tillsammans diskuterade och gemensamt kom fram till domäner och kategorier. 

Därefter hade författarna en jämn arbetsfördelning i skrivandet av arbetet.   
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Bilaga 1 (3) 

Databas 

CINAHL 

2020-11-16 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Kvalitets-

granskade 

Inkluderade 

i resultatet 

S1 (MH 

”Diabetes 

Mellitus, 

Type 2”) 

62,172     

S2 Diabetes 

type 2 

72,027     

S3 (MH ”Self 

Care+”) 

52,718     

S4 (MH ”Self-

Managemen

t”) 

962     

S5 (MH ”Self-

Efficacy”) 

21,670     

S6 (MH 

”Sex+”) 

2,045     

S7 sex 252,709     

S8 gender 130,871     

S9 S1 OR S2 81,582     

S10 S3 OR S4 

OR S5 

72,344     

S11 S6 OR S7 

or S8 

339,964     

S12 S9 AND 

S10 AND 

S11 

278     

S13 S12 AND 

Limits 

141 135 4 2 2 

 

Limits: Academic Journals, english, all adult, Published Date: 20050101-20201231 
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Databas 

PubMed 

2020-11-16 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Kvalitets-

granskade 

Inkluderade 

i resultatet 

S1 “Diabetes 

mellitus, 

Type 2” 

[MESH] 

135,659     

S2 “Self Care” 

[MESH] 

55,311     

S3 “Self- 

Managemen

t” [MESH] 

2,567     

S4 “Self 

Efficacy” 

[MESH] 

20,756     

S5 “gender” 345,245     

S6 “Sex” 

[MESH] 

76,344     

S7 S2 OR S3 

OR S4 

76,344     

S8 S5 OR S6 352,149     

S9 S1 AND S7 

AND S8 

168     

S10 S9 AND 

Filters 

132 127 15 7 7 

 

Filters: from 2005–2020, English, Adult: 19+ years 
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Bilaga 3 (3) 

Författare 

Titel 

Land 

År 

Tidskrift 

Syfte Design Population/ 

inklusions- och 

exklusionskrite

rier 

Urval Metod Resultat Graderi

ng 

#1 

Chlebowy, 

D. O., 

Hood, S. & 

LaJoie, A. 

S. 

 

Gender 

differences 

in Diabetes 

Self-

Manageme

nt among 

African 

American 

Adults  

USA 

 

2013 

 

Western 

Journal of 

Nursing 

Reasearch 

Att undersöka om 

könsskillnader 

gällande främjande 

faktorer och 

barriärer vid 

självhantering 

existerade bland 

vuxna 

afroamerikaner med 

DMT2. 

Kvalitativ - 

innehållsana

lys. 

Inklusionskriteri

erna var 

afroamerikan, 

18 år eller äldre, 

diagnostiserad 

med DMT2 och 

engelsktalande. 

Rekryteringen av 38 

deltagare skedde från 

tre hälsovårds-

centraler genom ett 

bekvämlighetsurval. 

Datainsamling: 

sju 

könsfördelade 

fokusgruppsinter

vjuer med 3–6 

deltagare i varje 

grupp. 

Intervjuerna 

varade i 60–90 

min och spelades 

in samt 

transkriberades 

ordagrant. En 

observatör 

antecknade även 

deltagarnas 

ansiktsuttryck, 

språkets ton och 

kroppshållning. 

 

Data-

bearbetning: 

transkriberingen 

analyserades 

med hjälp av ett 

datorbaserat 

analysprogram, 

Atlas Ti® 

Version 6. 

Främjande 

faktorer och 

barriärer 

identifierades 

hos båda könen. 

Hos männen var 

det tre teman 

om främjande 

faktorer och tre 

om barriärer. 

Hos kvinnorna 

var det ett tema 

om främjande 

faktorer och 

fem om 

barriärer. 

Kvinnorna 

baserade deras 

främjande 

faktorer och 

barriärer på det 

emotionella 

medan männen 

fokuserade mer 

på 

problemhanteri

ngen av sin 

sjukdom. 

14/17 

poäng  

= Hög 
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Teman 

identifierades 

genom induktiv 

innehållsanalys. 

#2 

Choi, S. 

E., Lee, J. 

J., Park, J. 

J., & 

Sarkisian, 

C. A. 

 

Spousal 

support in 

Diabetes 

Self-

manageme

nt among 

Korean 

Immigrant 

Older 

adults 

USA 

 

2015 

 

Research 

Gerontolog

ical 

Nursing 

Undersöka hur äldre 

koreaner med 

DMT2 och deras 

make/maka såg på 

partnerstöd vid 

självhantering av 

sjukdomen. 

Kvalitativ - 

innehållsana

lys. 

Inklusionskriteri

erna var 

koreansk 

immigrant (född 

i Korea men för 

närvarande 

bosatt i USA), 

60 år eller äldre, 

diagnostiserad 

med DMT2 i 

minst ett år och 

ha en partner 

som var villig 

att delta i 

studien. Utöver 

det behövde 

deltagarna även 

kunna prata, 

läsa och skriva 

på koreanska 

samt ha den 

kognitiva 

förmågan att 

kunna ge sitt 

informerade 

samtycke till 

studien.  

Exklusionskriter

ierna var 

kognitiv och 

visuell 

Genom ett avsiktligt 

urval rekryterades 33 

deltagare från två 

internmedicinska 

kliniker och ett 

hälsoinformationsce

nter. 

Datainsamling: 

fem 

könsfördelade 

fokusgruppsinter

vjuer, en med 

män och en med 

kvinnor 

diagnostiserade 

med DMT2 samt 

en med makar 

och två med 

makor. Varje 

grupp bestod av 

4–9 deltagare. 

Intervjuerna 

varade i 90–120 

min och spelades 

in, 

transkriberades 

ordagrant samt 

översattes från 

koreanska till 

engelska. 

 

Data-

bearbetning: 

transkriberingen 

analyserades 

genom 

innehållsanalys 

Teman som 

förekom 

var diet, fysisk 

aktivitet, 

emotionellt 

stöd, medicinsk 

behandling, 

kommunikation 

med 

vårdpersonal 

och 

information. 

Ämnet diet 

förekom fler 

gånger än de 

andra temana. 

Det existerade 

en könsskillnad 

i temana 

information, 

kommunikation 

med 

vårdpersonal 

och medicinsk 

behandling av 

deltagarna med 

DMT2. Både 

make/maka och 

deltagare med 

DMT2 

identifierade 

13/17 

poäng  

= Hög 
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nedsättning 

samt oförmåga 

att slutföra 

studien. 

för att identifiera 

teman. 

både 

individuellt 

partnerstöd och 

samarbeten i 

självhantering 

av DMT2 som 

viktigt i stöd 

från sin partner. 

#3 

Ferrand C., 

Perrin C., 

& Nasarre 

S. 

 

Motives for 

regular 

physical 

activity in 

women and 

men: a 

qualitative 

study in 

French 

adults with 

type 2 

diabetes, 

belonging 

to a 

patients’ 

association 

Frankrike 

 

2008 

 

Health & 

Social 

Care in the 

Communit

y 

Undersöka motiv 

för fysisk aktivitet 

hos vuxna män och 

kvinnor med DMT2 

från en 

patientförening. 

Kvalitativ - 

innehållsana

lys. 

Inklusionskriteri

erna var att 

deltagarna 

måste ha följt 

programmet 

”health’s pole” 

för fysisk 

aktivitet innan 

de gick med i 

patientföreninge

n, ha utövat 

regelbunden 

fysisk aktivitet i 

minst ett års tid 

hos 

patientföreninge

n samt vara 

diagnostiserad 

med DMT2. 

Rekryteringen av 23 

deltagare skedde 

randomiserat från 

patientföreningen 

”Move for Health”. 

Datainsamling: 

23 enskilda 

semi-

strukturerade 

individuella 

intervjuer som 

varade i ca 60 

min. Intervjuerna 

spelades in samt 

transkriberades 

ordagrant. 

 

Data-

bearbetning: 

transkriberingen 

analyserades 

med induktiv 

innehållsanalys 

för att hitta 

gemensamma 

teman. 

De två 

kategorierna 

sociala motiv 

och 

psykologiska 

motiv bildades. 

Utifrån varje 

kategori 

bildades tre 

teman var. 

Kvinnliga 

deltagare 

betonade vikten 

av emotionellt 

stöd och nöjet 

från 

gruppträning 

medan männen 

istället betonade 

vikten av 

kunskapsinhämt

ning och 

kompetensutvec

kling för bättre 

sjukdomskontro

ll. 

12/17 

poäng  

= Hög 
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#4 

Hjelm, K. 

& 

Nambozi, 

G. 

 

Beliefs 

about 

health and 

illness: a 

compariso

n between 

Ugandan 

men and 

women 

living with 

Diabetes 

Mellitus 

 

Uganda 

 

2008 

 

Internation

al Nursing 

Review 

Undersöka tro och 

värderingar om 

hälsa och sjukdom 

som kan påverka 

egenvården och 

sjuvårdssökandebet

eenden hos kvinnor 

och män med 

DMT2 i Uganda. 

Kvalitativ - 

innehållsana

lys. 

Inklusionskriteri

erna var 

diagnostiserad 

med DMT2 i 

mer än ett år, 

äldre än 20 år 

och inte ha 

någon känd 

psykiatrisk 

störning. 

Rekryteringen av 25 

deltagare skedde 

genom en konsekutiv 

urvalsstrategi från en 

klinik inriktad på 

internmedicin, 

speciellt diabetes, 

vid ett statligt 

universitetssjukhus. 

Datainsamling: 

25 enskilda 

semi-

strukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor 

som varade i 60–

90 min. 

Intervjuerna 

spelades in samt 

transkriberades 

ordagrant. 

 

Data-

bearbetning: 

transkriberingen 

analyserades 

genom 

innehållsanalys 

för att hitta 

gemensamma 

teman. 

Utifrån tre 

teman 

identifierades 

skillnader 

mellan män ock 

kvinnors tro och 

värderingar 

kring hälsa och 

sjukdom. 

Likheter var 

bristande 

kunskap om 

kroppen och 

DMT2. 

Skillnaden var 

att män 

fokuserade på 

socio-

ekonomiska 

faktorer såsom 

livsstil, 

ekonomi och 

sexuell funktion 

medan kvinnor 

värderade 

livskvalitet och 

stöd samt hade 

högre 

riskmedvetenhe

t gällande sin 

sjukdom.  

16/17 

poäng  

= Hög 

#5 

Lawton, J., 

Ahmad, 

N., Hanna, 

Storbritann

ien 

 

2006 

Undersöka 

erfarenhet av, och 

syn på, att bedriva 

Kvalitativ - 

grounded 

theory. 

Inklusionskriteri

erna var indier 

eller 

pakistanier, 18 

Rekryteringen av 23 

pakistanier och 9 

indier skedde genom 

ett avsiktligt urval 

Datainsamling:  

32 enskilda 

djupintervjuer 

som varade i ca 

Deltagarna 

rapporterade 

om 

medvetenhet av 

14/17 

poäng  

= Hög 
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L., 

Douglas, 

M., & 

Hallowell, 

N.  

 

'I can't do 

any serious 

exercise': 

barriers to 

physical 

activity 

amongst 

people of 

Pakistani 

and Indian 

origin with 

Type 2 

diabetes 

 

Health 

Education 

Research 

Theory & 

Practice 

 

fysisk aktivitet som 

en del av 

vuxna pakistanier 

och indiers 

egenvård vid 

DMT2.  

 

år eller äldre 

och 

diagnostiserade 

med DMT2. 

 

Exklusionskriter

ier var 

bangladeshier. 

från fem 

allmänmedicinska 

kliniker samt genom 

snöbollsurval och 

face-to-face från 

”Edinburgh’s South 

Asian community”. 

60 min. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant. 

 

Data-

bearbetning: 

transkriberingen 

analyserades 

med hjälp av ett 

datorbaserat 

analysprogram, 

NUD*IST. 

Utifrån det 

kodades data och 

framgående 

teman kunde 

urskiljas. 

betydelsen av 

fysisk aktivitet 

utifrån fyra 

teman, men det 

var endast ett få 

antal som 

utövade fysisk 

aktivitet 

regelbundet. 

Tidsbrist var en 

barriär som var 

kopplad till 

kulturella och 

sociala normer. 

Hälsoproblem 

var en annan 

barriär, men att 

det fanns en 

koppling till 

deltagarnas 

uppfattning av 

DMT2. 

#6 

Mathew, 

R., 

Gucciardi, 

E., De 

Melo, M., 

& Barata, 

P. 

 

Self-

manageme

nt 

experience

Kanada 

 

2012 

 

BMC 

Family 

Practice 

Jämföra vuxna män 

och kvinnors self-

management av 

DMT2 för att bättre 

förstå barriärer, 

behov och 

utmaningar i 

sjukdomen. 

Kvalitativ - 

tematisk 

analys. 

Inklusionskriteri

erna var 

diagnostiserad 

med DMT2, 

hanterade sin 

DMT2 själv, 

kunde tala, 

skriva och läsa 

engelska samt 

hade besökt ett 

centrum för 

diabetesutbildni

ng för första 

Rekryteringen av 35 

deltagare skedde från 

ett centrum i 

diabetesutbildning 

genom ett 

bekvämlighetsurval. 

Datainsamling: 

nio individuella 

telefonintervjuer 

och fem 

fokusgruppsinter

vjuer bestående 

av 3–8 deltagare 

i varje grupp. En 

fokusgrupp 

bestod av både 

män och 

kvinnor, två av 

bara kvinnor och 

Författarna 

bildade fem 

teman som 

illustrerade 

både likheter 

och skillnader i 

män och 

kvinnors self-

management av 

DMT2. Det 

fanns både 

behov och 

utmaningar i 

14/17 

poäng  

= Hög 
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s among 

men and 

women 

with type 2 

diabetes 

mellitus: a 

qualitative 

analysis 

gången mellan 

oktober 2002 

och december 

2003. 

 

Exklusionskriter

ierna var 

gravida 

och/eller 

dialyspatienter. 

 

de sista två av 

bara män. 

Intervjuerna 

bestod av öppna 

frågor och 

varade i 60–120 

min. Intervjuerna 

spelades in samt 

transkriberades 

därefter till 

Nvivo 2,0. 

 

Data-

bearbetning: 

transkriberingen 

analyserades 

genom tematisk 

analys för att 

hitta 

gemensamma 

teman. 

sjukdomen 

vilket belyste 

problemet med 

en icke-

könsbaserad 

sjukvård. 

#7 

Nakafero, 

G., 

Sapkota, 

R., Raman, 

R., & 

Pardhan, S. 

 

Barriers to 

diabetes 

awareness 

and self 

help are 

influenced 

Storbritann

ien 

 

2020 

 

Ethnicity 

& Health 

Undersöka 

existensen av 

barriärer till 

medvetenhet av 

diabetes och 

egenvård hos 

sydasiater med 

DMT2 relaterat till 

ålder, kön samt läs- 

och skrivkunnighet. 

Kvalitativ - 

tematisk 

analys. 

Inklusionskriteri

erna var 

sydasiater, 18 år 

eller äldre och 

diagnostiserade 

med DMT2.  

Rekryteringen av 26 

pakistanier, 5 

nepaleser och 4 

indier skedde genom 

ett 

bekvämlighetsurval 

från lokala kontakter, 

annonsering och 

sociala sammanhang 

där den sydasiatiska 

gemenskapen fanns.  

Datainsamling: 

semi-

strukturerade 

intervjuer med 6 

fokusgrupper där 

4–7 deltagare 

ingick i varje 

grupp. 

Fokusgrupperna 

delades in 

beroende på kön, 

ålder och läs- 

samt 

skrivkunnighet. 

Sju teman 

identifierades, 

kopplade till 

faktorer som 

förhindrade 

förbättringen av 

medvetenhet 

när det kom till 

DMT2 och 

egenvård. 

Barriärerna 

visade sig vara 

demografiska, 

dock fanns det 

14/17 

poäng  

= Hög 
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by people’s 

demograph

ics 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

sedan ordagrant.  

 

Data-

bearbetning: 

transkriberingen 

analyserades 

genom tematisk 

analys. 

både likheter 

och skillnader 

mellan dem. 

#8 

Nam, S., 

Song, H.-

J., Park, 

S.-Y., & 

Song, Y. 

 

Challenges 

of Diabetes 

Manageme

nt in 

Immigrant 

Korean 

American 

USA 

 

2013 

 

The 

Diabetes 

Educator 

Undersöka 

utmaningar i 

självhantering av 

DMT2 bland vuxna 

koreanamerikaner 

för att vägleda 

kliniker i att 

tillhandahålla en 

kulturellt lämplig 

och 

befolkningsinriktad 

diabetesvård.  

Kvalitativ - 

innehållsbas

erad analys. 

Inklusionskriteri

erna var 

självidentifierad

e 

koreanamerikan

ska 

immigranter, 

30–75 år, och 

ha A1C 53 

mmol/mol (7%) 

eller högre.  

 

Exklusionskriter

ierna var de 

som var 

diagnostiserade 

med diabetes 

mellitus typ 1 

(DMT1), hade 

en psykisk 

sjukdom eller 

försämrad 

kognitiv 

förmåga. 

Rekryteringen av 23 

deltagare skedde 

genom ett 

bekvämlighetsurval 

från en grupp 

individer som hade 

deltagit i en 

kulturanpassad 

diabetesutbildning i 

6 veckor.   

Datainsamling: 

fem semi-

strukturerade 

fokusgruppsinter

vjuer med öppna 

frågor. 2–6 

deltagare ingick i 

varje grupp. 

Intervjuerna som 

pågick i 90–120 

min spelades in 

digitalt för att 

sedan 

transkriberas 

ordagrant. 

 

Data-

bearbetning: 

transkriberingen 

analyserades 

genom 

innehållsbaserad 

analys för att 

Fyra teman 

uppkom 

relaterat till 

självhantering 

av DMT2. De 

flesta av 

deltagarna var 

tveksamma med 

att avslöja sin 

sjukdom på 

grund av 

stigmatisering. 

DMT2 var 

heller inte en 

prioritet för 

deltagarna då 

livet som 

immigrant 

ansågs 

överväldigande. 

Dessutom 

upplevde 

många att det 

inte fick 

16/17 

poäng  

= Hög 
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komma fram till 

teman. 

tillräckligt med 

stöd från sina 

nästrående, 

speciellt 

kvinnliga 

deltagare.  

#9 

Peeters, B., 

Van 

Tongelen, 

I., Duran, 

Z., Yüksel, 

G., 

Mehuys, 

E., 

Willems, 

S., ... 

Boussery, 

K. 

 

Understan

ding 

medication 

adherence 

among 

patients of 

Turkish 

descent 

with type 2 

diabetes: a 

qualitative 

study 

Belgien 

 

2014 

 

Ethnicity 

& Health 

Undersöka vuxna 

turkiska 

immigranters 

upplevelser av 

följsamhet av orala 

hypoglykemiska 

läkemedel (OHA) 

vid DMT2. 

Kvalitativ - 

grounded 

theory. 

Inklusionskriteri

erna var 

ursprung från 

Turkiet, 18 år 

eller äldre, 

diagnostiserad 

med DMT2 och 

användning av 

OHA. 

Rekryteringen av 21 

deltagare skedde 

genom ett avsiktligt 

urval med hjälp av 

allmänläkare, 

apotekare, imamer 

och volontärer med 

turkisk härkomst. 

Datainsamling: 

21 djupintervjuer 

som 

genomsnittligt 

varade i ca 180 

min. Alla 

intervjuer 

spelades in, 

transkriberades 

ordagrant och 

översattes från 

turkiska till 

holländska. 

 

Data-

bearbetning: 

transkriberingen 

analyserades 

genom grounded 

theory med hjälp 

av ett 

datorbaserat 

analysprogram, 

Nvivo 8, för att 

komma fram till 

teman.   

Utifrån fyra 

teman framgick 

både barriärer 

och främjande 

faktorer 

gällande 

följsamheten av 

OHA. En 

möjlig 

könsskillnad 

uppkom 

gällande 

självhanteringe

n av OHA där 

majoriteten av 

kvinnorna hade 

en passiv roll 

och majoriteten 

av männen en 

aktiv. 

14/17 

poäng  

= Hög 

#10 Korea 

 

2009 

Identifiera barriärer 

och främjande 

faktorer för 

Kvalitativ - 

innehållsana

lys. 

Inklusionskriteri

erna var äldre 

än 65 år och 

Rekryteringen av 24 

deltagare skedde 

genom ett 

Datainsamling: 

tre 

fokusgruppsinter

Fyra barriärer 

identifierades 

som berodde på 

13/17 

poäng  

= Hög 
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Song, M., 

Lee, M., & 

Shim, B. 

 

Barriers to 

and 

facilitators 

of self-

manageme

nt 

adherence 

in Korean 

older 

adults with 

type 2 

diabetes 

 

Internation

al Journal 

of Older 

People 

Nursing 

följsamhet av 

självhantering hos 

äldre koreaner med 

DMT2. 

diagnostiserade 

med DMT2.  

bekvämlighetsurval 

från en population på 

135 äldre vuxna med 

diabetes som hade 

genomgått ett 

diabetesutbildningsp

rogram i 

självhantering på en 

vårdcentral under de 

senaste 6 månaderna 

till 3 åren. 

vjuer med öppna 

frågor och 6–9 

deltagare per 

grupp. En grupp 

med både män 

och kvinnor, en 

med bara män 

och den sista 

med bara 

kvinnor. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant. Två 

assistenter 

observerade även 

deltagarna och 

antecknade deras 

ickeverbala 

kommunikation.  

 

Data-

bearbetning: 

transkriberingen 

analyserades 

genom 

innehållsanalys 

enligt 

beskrivning av 

Krueger och 

Casey (2000). 

fysiska, 

psykiska och 

kulturella 

faktorer. Tre av 

de främjande 

faktorerna som 

identifierades 

handlade istället 

om att ha 

kunskap om 

fördelar med 

egenvård, ha ett 

sorts system 

som främjade 

självhantering 

och familjestöd 

för att kunna 

anpassa sin 

livsstil. 

Barriärerna och 

de främjande 

faktorerna 

skiljde sig åt 

beroende på 

kön på grund av 

den koreanska 

kulturen.  

 

 


