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Sammanfattning 
Bakgrund: Att drabbas av diabetes typ II påverkar människors nya livssituation och därmed 
även deras upplevelser av livskvalitet. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur 
människor med diabetes typ II upplever livskvalitet. Metod: Metoden som användes var en 
litteraturstudie med beskrivande och deduktiv ansats, där människors upplevelser har fått trä 
fram med stöd av Rustoens (1993) definition av livskvalitet. Totalt analyserades 16 
vetenskapliga artiklar och kategoriserades genom en systematisk innehållsanalys (Evans, 
2003) vilket resulterade i fyra teman och nio subteman. Orems (2001) teori om egenvård har 
använts som teoretisk referensram. Resultatet: I resultatet framkom det att människor med 
diabetes typ II upplever livskvalitet olika utifrån de fyra olika teman. De olika temana var att 
vara aktiv, att ha gemenskap, att ha självförtroende och att ha en grundstämning av glädje. 
Där de olika temana leder på olika sätt till att skapa en bra livskvalitet hos människor med 
diabetes typ II. Slutsats: Människor med diabetes typ II behöver öka sin kunskap och 
förståelse för att kunna hantera sin sjukdom. En kontinuerlig kontakt med 
sjukvårdspersonalen och samhörighet i en grupp var viktigt. Utifrån de fyra olika teman kan 
individen själv välja att se på sina behov för att kunna uppnå en bra livskvalitet. 
 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ II, Litteraturstudie, Livskvalitet, upplevelse, 
välbefinnande. 

Abstract 
Background: To suffer from diabetes type II affects peoples new situation of life and 
therefore even their experiences of quality of life. Aim: The aim with this study was to 
describe how people with diabetes's type II experiences their quality of life. Method: The 
method that was used was a literature study with describing and deductive approach, where 
people’s experiences have come forth on the basis of Rustoens (1993) definition of quality of 
life. In total we analyzed 16 scientific articles that were categorized in four themes through a 
systematic content analysis (Evans, 2003) which resulted in four themes and nine subthemes. 
Orems (2001) theory of self-care has been used as the theoretical frame of reference. Result: 

In the result, it appear that people with diabetes's type II experiences quality of life differently 
on the basis of those four different themes, being active, to have fellowship, to have ego and 
to have a base spirit of happiness. The different themes conduct in different ways to create a 
good quality of life among people with diabetes type II. Conclusion: People with diabetes 
type II have a need to increase their knowledge and understanding to cope with the disease. A 
continuous contact with health-care and belonging to a group was important. From without 
the four different themes the individual can self choose to see its own needs to be able to 
obtain good quality of life.  

 

Keywords: Diabetes mellitus type II, experiences, literature-review, quality of life, well-
being. 
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1. Inledning 

Diabetes typ II är en folksjukdom som tyvärr blir allt vanligare i Sverige. Eftersom alla 
patienter är unika individer och upplever sjukdom på olika sätt anser vi att det är nödvändigt 
att få mer kunskap om hur patienter upplever sin diabetes för att som blivande sjuksköterskor 
ska kunna ge bästa möjliga vård till varje patient. Människan har inte bara att se till sin 
fysiska hälsa utan måste också i sina val ta hänsyn till det liv hon lever. Vi bestämde sig för 
att skriva om diabetes typ II för att det är så utbrett och denna patientgrupp finns överallt 
inom hälso- och sjukvården. Vi anser att det är ett intressant ämne då det är många olika 
faktorer som påverkar människors livskvalitet. Patienter med diabetes typ II upplever 
livskvalitet på olika sätt efter att ha fått diagnosen. Det är därför viktigt att som sjuksköterska 
ha kunskap om livskvalitet. Med denna litteraturstudie är vår förhoppning att förstå hur 
diabetes typ II patienter upplever livskvalitet för att sjukvårdspersonal ska öka sin kunskap 
och förförståelsen till livskvalitetens betydelse vid omvårdnaden. Att vi har valt att avgränsa 
oss till diabetes typ II beror på flera orsaker. En orsak är att diabetes typ II är i stort sett en 
ärftlig sjukdom men även faktorer såsom övervikt, nedsatt fysisk aktivitet och rökning är 
riskfaktorer för insjuknandet, som patienten själv kan påverka. En annan orsak vid diabetes 
typ II är att det normalt sett inte behövs tillsättas insulin till kroppen utan det räcker ofta med 
ändrad livsstil. En tredje orsak är ett ökat behov av vård på grund av den ökade livslängden 
hos befolkningen. 
 

2. Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en presentation av examensarbetets teoretiska perspektiv. Därefter 
förklaras sjukdomen diabetes typ II på ett övergripande sätt, vad det är för sjukdom samt vilka 
symtom och behandlingar som den drabbade patienten kan få uppleva. Detta följs av flera 
avsnitt om olika begrepp som hör samman med det teoretiska perspektivet. För att förenkla 
för läsaren använder vi uttrycket patient då vi menar människor med typ 2 diabetes.  

2.1 Teoretiskt perspektiv 

Vårdvetenskap är en vetenskap som producerar kunskap om vårdandet. Den kunskapen är 
giltig också för andra yrkeskategorier som på olika sätt vårdar människor. Vårdvetenskap som 
akademisk disciplin beskriver vårdandets substans genom att besvara vad-frågor. 
Forskningsintresset är olika fenomen i vården som till exempel lidande, den vårdande 
relationen och vårdande samtal (Wiklund, 2005). I föreliggande examensarbete i 
vårdvetenskap är utgångspunkten omvårdnadsteoretikern Dorotea Orems (2001) teori om 
egenvård och egenvårdskapacitet. Egenvård och egenvårdskapacitet är väldigt centrala 
begrepp för personer som får diabetes och i de livsstilsförändringar som sjukdomen kan 
medföra. Egenvård förstås som inlärning genom aktivitet, lärande genom sociala relationer 
och kommunikation. Vuxna människor ses ha rätten och ansvaret att ta hand om sig själva för 
att upprätthålla sitt liv och hälsa samt ansvarigheten att ta hand om människor som är socialt 
beroende av dem.  
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Orem (2001) beskriver tre olika typer av egenvårdsbehov utifrån olika livssituationer. De 
universella egenvårdsbehoven, de utvecklingsrelaterade egenvårdsbehoven och 
egenvårdsbehov relaterat till hälsoproblem. 

Egenvårdsbehov relaterade till hälsoproblem föreligger hos personer som är sjuka och 
drabbats av någon form av funktionsnedsättning, samt hos personer som genomgår medicinsk 
utredning eller behandling (Orem, 2001). Personen tvingas till en ny och permanent förändrad 
livssituation. Handlingsmönster och vanor i det dagliga livet måste ändras och förändringar i 
hälsotillståndet kan medföra att individen blir helt eller delvis beroende utav andra (Orem, 
2001). Orem ser människan som en aktiv varelse med en hög grad av frihet. Hon menar att 
samhället idag förväntar sig att den enskilde individen ska vara självständig och ta ansvar för 
sitt eget liv och förklara hur egenvårdstänkandet överensstämmer med detta synsätt.  
Egenvård omfattar de handlingar som en människa tar initiativ till och utför på egen hand för 
att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Hos personer med diabetes finns ett 
egenvårdsbehov relaterat till deras hälsoproblem, och de bör ha som ett mål att tillfredställa 
egenvårdsbehovet när hon utför egenvård. Behovet måste vara identifierat och 
medvetandegjort för att fungera som mål för individens handlingar. Orem menar att egenvård 
utvecklas kontinuerligt som ett resultat av den spontana inlärningsprocessen. Denna 
utveckling befordras av intellektuell nyfikenhet, av undervisning och handledning från andra, 
samt erfarenheter av att utföra egenvårdshandlingar. Orem (2001) skiljer ut sex kategorier av 
egenvårdsbehov vid sjukdom och hälsoproblem. Av dessa har tre kategorier identifierats som 
kan härledas till personer med diabetes typ II. Den första kategorin belyser behovet av att vara 
observant på och ta hänsyn till konsekvenser av sjukdom och hälsoproblem. Den andra 
kategorin handlar om de personer som drabbas av sjukdom troligtvis kommer att ha ett behov 
av att modifiera självbilden genom att acceptera situationen, samt ha ett behov av att förlika 
sig med tanken på hjälp från hälso- och sjukvården. Slutligen innebär den tredje kategorin att 
man behöver lära sig leva med sjukdomen och dess konsekvenser på ett sätt som främjar 
fortsatt personlig utveckling (Orem, 2001). 

 I omvårdnadsteorin betonar Orem egenvårdskapacitet hos varje individ. Egenvårdskapacitet 
innebär individens egen förmåga att identifiera terapeutiska egenvårdskrav, fatta beslut om 
och uppfylla dem. Dessa beslut påverkas av både inre och yttre faktorer. De inre kan till 
exempel vara oerfarenhet, låg intellektuell förmåga och beslutsångest. De yttre faktorerna som 
kan påverka är till exempel brist på förmåga och dåligt socialt stöd. Är kapaciteten mindre än 
kraven hos individen föreligger ett omvårdnadsbehov. Denna teori överensstämmer väl med 
god diabetesvård, där varje individs kapacitet tas tillvara. Personer med diabetes är själva en 
resurs, men behöver support från sjukvården och anhöriga för att klara den omställning som 
blir (Orem, 2001). Egenvårdskapacitet är en komplex och sammansatt förmåga, som påverkas 
av såväl genetiska faktorer och kulturella förhållande som den enskilda individens 
erfarenheter och hälsotillstånd. Det är i socialisationsprocessen som egenvårdskapaciteten 
utvecklas (Orem, 2001.) 
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2.1.1 Livskvalitet 

Livskvalitet är ett begrepp som är viktigt för alla människor. Begreppet kan användas vid 
kronisk sjukdom, både inom klinisk praxis och forskning. Begreppet riktar fokus mot den 
subjektiva upplevelsen och mot ett flerdimensionellt förhållningssätt. Detta är viktigt vid 
kronisk sjukdom som påverkar hela livssituationen (Skafjeld, 2006). Eftersom alla är unika 
och har olika behov för att uppnå livskvalitet innebär livskvalitet olika saker för olika 
personer. Enligt Rustoen (1993) består livskvalitet utav fyra områden, att vara aktiv, att ha 
gemenskap, att ha självkänsla och att känna en grundstämning av glädje.  

Att vara aktiv innebär att man har aptit och livslust, intresserar sig för och engagerar sig i 
någonting utanför den egna personen, som upplevs som meningsfullt; har energi och 
överskott att sätta sina intressen i verket. Känslan av valfrihet och att vara i kontroll över sina 
handlingar är även viktigt. Att vara aktiv förutsätter att ha kraft och energi för att kunna utföra 
sina intressen samt att förverkliga sig själv genom utveckling av sina möjligheter.  

Gemenskap innebär en ömsesidig relation till minst en annan människa. Rustoen (1993) 
menar att man kan ha ytliga relationer till flera personer men en av dessa måste vara av 
djupare karaktär. Hon talar även om vikten av att känna samhörighet med en grupp, det kan 
till exempel vara grannar eller arbetskamrater (Rustoen, 1993).  

Att ha självkänsla innebär att ha en känsla av att vara tillfreds, känna kontroll, känna sig 
användbar samt att inte känna skuld- eller skamkänslor. Det innebär även att lita till sina egna 
resurser och sin egen förmåga.  

Det sista området av livskvalitet innebär att ha en grundstämning av glädje och känna 
harmoni och trygghet. Det kan också vara avsaknad av oro och ångest. Det är viktigt att 
individen är öppen, tillgänglig och inte avskild från den yttre världen. En grundstämning av 
glädje innefattar även välbefinnande och frånvaro av smärta, nedstämdhet, tomhetskänsla och 
obehag. Att ha upplevelser av insikt i eller samkänsla med naturen och är öppen och 
mottaglig. Alla dessa områden är lika viktiga men ingen är mer betydande än den andra. 
Livskvalitet har att göra med människors upplevelse och det är bara individen själv som kan 
värdera betydelsen av livet (Rustoen, 1993). 

2.2 Sjukdomen diabetes typ II 

Omkring 300 000 personer uppskattas ha diabetes i Sverige, varav 85 procent har diabetes typ 
II (Allgot, 2006). Dödligheten bland patienter med diabetes typ II är fyra gånger högre än vad 
den är bland icke diabetiker (Scherstén, 2005). Diabetes typ II är en sjukdom som ökar hela 
tiden i samhället, på grund av flera orsaker, såsom längre livslängd bland befolkningen, bättre 
diagnostik av sjukdomen och en livsstil med mer osunda vanor, det vill säga ökat intag av fett 
och socker samt mindre fysisk aktivitet.  

Diabetes är en kronisk sjukdom som beror på insulinbrist och/eller nedsatt insulinresistens. 
Typ II-diabetes uppträder huvudsakligen hos människor över 30 år. Sjukdomen utvecklas ofta 
långsamt med diffusa symtom. Typ II-diabetes ses ofta som ett led i ett metabolt syndrom 
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med samtidig bukfetma, högt blodtryck, lipidrubbning och ökad risk för hjärt- kärlsjukdom 
(Vaaler, 2006). Hos vissa patienter med långt gången typ 2 diabetes slutar betacellerna att 
producera insulin och injektioner med insulin blir nödvändigt (Agardh et al., 2005). 

2.2.1 Symtom 

När det gäller typ II diabetes kommer symtomen ofta smygande med törst och stora 
urinmängder som mest typiska men det kan även vara trötthet och viktnedgång med mera 
(Agardh et al., 2005).  De stora urinmängderna och törsten kommer av att njurarna inte klarar 
av att återta allt glukos från primärurinen. Den glukos som är kvar i urinen drar med sig 
vätska ur blodet vilket leder till ökad urinmängd (Agardh et al., 2005) 

2.2.2. Behandling 

Det övergripande målet med behandlingen av sjukdomen är att förhindra akuta och 
långsiktiga komplikationer med bibehållen livskvalitet för patienten (Blohmé, 2005). Det sker 
genom att behålla blodets glukoshalt normalt och därmed uppnå symtomfrihet och minska 
risken för komplikationer. Kost, motion, insulin, peroral antidiabetika och egenvård är 
hörnstenar i denna behandling (Ericson & Ericson, 2008).  Människor med diabetes ska kunna 
leva normalt och få en normal livslängd. Patienten ska även ges så god kunskap om 
behandling för att kunna fatta rationella beslut om sin fortsatta behandling. Olika patienter har 
olika behov och därför måste undervisningen individualiseras och bygga på uppgifter om den 
enskildes situation (Skafjeld, 2006). Patientutbildning som behandling är i egenvård ett 
centralt tema i diabetesvården och en förutsättning för att uppfylla målen med behandlingen. 
Avsikten är att ge patienten kunskap och trygghet i en väldigt komplicerad 
behandlingssituation. Grupputbildning möjliggör att deltagarna lär av varandra 
(socialstyrelsen, 1996). För att kunna ta itu med sin sjukdom i det dagliga livet behöver dessa 
patienter individanpassat stöd och kunskap från vårdpersonalen. 
 

2.3 Tidigare forskning 

Diabetes typ II, är en kronisk sjukdom som, påverkar patienternas allmänna hälsa och 
välbefinnande. Stränga dietrestriktioner samt daglig självadministrering av mediciner kan 
påverka negativt på en individs livskvalitet. Då patienterna upplevde socialt stöd upplevde 
dem även ökad livskvalitet. Vid socialt stöd ökade livskvalitet hos patienterna som levde 
ensamma, hos män och pensionärer och som endast hade tablettbehandling för sin diabetes 
(Göz, Karaoz, Goz, Ekiz & Cetin, 2007).  

Tidigare studier visar hur patienter uppfattar symtomen, hur de erfar att vara oaktiva i sina 
dagliga liv samt livsstilsförändringar för att hantera och kontrollera sjukdomen. 
Diabetespatienter är ständigt utsatta för påfrestningar som kan leda till oaktivitet och 
livsstilsförändringar som påverkar livskvalitet (Coelho, Amorim & Prata, 2003). 
 

Tidigare studier visar att diabetes typ II patienter måste lära sig att leva med och att anpassa 
sig till symtomen som orsakas av sjukdomen genom egenvård för att återfå kontroll över livet. 
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Det har visat sig att depression påverkar egenvården. Tidigare studier visar även att diabetes 
har betydande konsekvenser på livskvaliteten i form av begränsningar på den fysiska hälsan, 
det sociala livet, familjerelationer och fritiden.(Coelho et al., 2003; Eren, I; Özlem, E & 
Sahin, M, 2008; Grandy, S; Chapman, R & Fox, K, 2008). 

Diabetespatienter som upplevde god livskvalitet kände att det kunde härledas till känslor som 
kontroll över den fysiska hälsan och den mentala hälsan. Genom att ha en existentiell syn på 
livet samt att känna harmoni. Det var viktigt att kunna känna sig tillfredsställd vid jämförelse 
med andra människor. Att leva med kronisk sjukdom leder till en fysisk begränsning men 
genom att bearbeta känslor och hantera sjukdomen upplevs god livskvalitet. Patienterna som 
upplevde god livskvalitet hade utvecklat en balans i livet mellan kropp själ och ande (Atkin, 
1999). 

2.4 Livsstilsförändringar 

Definitionen av ordet livsstilsförändring går inte att hitta i litteraturen men kan förklaras med; 
sättet att leva förändras, att tidigare levnadsvanor måste ändras. För en del ändras situationen 
radikalt och för andra innebär det en mindre förändring. Oftast beror livsstilsförändringen på 
att det har uppkommit en kronisk sjukdom som individen har drabbats av, som till exempel 
diabetes. För att inte förvärra eller för att förbättra sitt tillstånd måste livsstilen ändras, som en 
del av egenvården. Ändringar innebär vanligen att kosten läggs om, den fysiska aktiviteten 
ökas, hantering av mediciner och medicinteknisk utrustning tillkommer till exempel 
injektionsmaterial och blodsockermätare. En kronisk sjukdom innebär inte bara att den som 
har drabbats av sjukdomen måste ändra sin livsstil, även övriga i familjen. Diagnosen kan 
vara en omtumlande upplevelse och innebär en ny situation som personen inte själv har valt 
och kan därför utlösa en sorgreaktion. Sorgen handlar oftast om förlusten av sin helt friska 
kropp. Friheten att leva enkelt och oplanerat är borta. Ett ökat ansvar som kan vara tungt att 
bära (Gåfvels & Lorenz, 1999). 

Attvall (1997) skrev att det är viktigt att bli vän med sin diabetes och det går inte att rymma 
ifrån den, att sjukdomen inte får ta över hela ens tillvaro, att fortsätta att leva ett normalt liv. 
Det är en kronisk, och livslångt, sjukdom. Ett regelbundet liv, med fasta tider och vanor leder 
till en bättre kontroll över sin diabetes. Det är bättre att själv styra sin diabetes istället för 
tvärtom. 
 

2.5 Hälsa 

Eriksson (2000) skriver att hälsa är någonting ursprungligt, naturligt hos människan och att 
ohälsa är en följd av att människan mött olika slag av hinder och med större eller mindre 
framgång försökt bemästra dessa hinder. Eriksson (2000) skriver vidare att ”vara hälsa” 
innebär inte nödvändigtvis detsamma som att befinna sig väl. Att bidra till att individen 
befinner sig väl utgör en central målsättning för den vetenskapliga verksamheten. Hälsans ide 
sammanfaller med människans idé, dvs. människans bild av sig själv, av sitt varande. Att vara 
hälsa innebär att vara hel, att uppleva sig som en hel människa. WHO:s definition av hälsa är 
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följande: Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte 
endast frånvaro av sjukdom. 

Människan är enhet av kropp, själ och ande. Detta innebär att inte någon aspekt av människan 
är överordnad, utan att människan alltid är allt detta (Eriksson, 2001). Individen kan inte 
heller förstås ”isolerad” från sin omvärld, utan ”blir till” i ett ständigt samspel med andra 
människor och med miljön. Den levande människan är allt detta, samtidigt, och hela tiden. 
Kroppen är vår väg till livet och världen. Det är upplevelsen av oss själva som levda, 
kännande kroppar som lägger grunden för vår personliga identitet och för vår känsla av 
mening och sammanhang. En förutsättning för det vi beskriver som själsliga och andliga 
uttryck för vår mänsklighet- som tänkande, kännande, upplevande, meningssökande – är 
kroppen. Människan kan i den meningen beskrivas som ”förkroppsligad” (Wiklund, 2003). 
Människan finns till i relation till något annat, dels till andra människor och dels till en 
speciell situation och en speciell miljö. Människan kan förhålla sig till verkligheten på olika 
sätt. Omvärlden påverkar vår hälsa genom faktorer i miljön och genom vår upplevelse av den. 
Vi kan också vara delaktiga i världen genom våra relationer i det sociala livsrummet. Det är 
här vi möter andra människor (Eriksson, 1987; Wiklund, 2003).  

 

2.6. Problemformulering 

Diabetessjukdomen typ II blir allt vanligare i samhället. Eftersom det är en folksjukdom 
kommer det att bli många patienter som söker sig till hälso- och sjukvården. 
Diabetesbehandling handlar till en stor del om egenvård, som patienter klarar av på egen hand 
i sina dagliga liv för att uppnå livskvalitet. Patienterna måste dessutom kunna förstå sin egen 
sjukdom för att kunna hantera egenvården. Eftersom livskvalitet är en subjektiv upplevelse 
kan det vara svårt för vårdpersonalen att bemöta diabetespatienter på ett så individanpassat 
sätt som möjligt. Speciellt om det inte finns tillräckligt med kunskap om hur människor med 
diabetes typ II upplever livskvalitet. Patienten som drabbas av diabetes typ II behöver göra 
livsstilsförändringar gällande kost och motion. Tidigare forskning visar att det är svårt att 
genomföra och upprätthålla livsstilsförändringar och att vården är beroende av patientens eget 
ansvar. Det kan vara svårt att genomföra dessa förändringar på grund av invanda rutiner, 
livslånga mattraditioner och ev andra sjukdomar. Om inte livsstilen ändras är risken stor att 
patienten drabbas av komplikationer som påverkar patientens välbefinnande. Med ett ökande 
behov av en klinisk praktisk bas har det gradvis blivit viktigare med en systematisk 
granskning av litteraturen och därför vill vi med detta arbete belysa hur patienter upplever 
livskvalitet. Genom denna studie vill vi öka förståelsen för livskvalitet hos diabetes typ II 
patienter för att hälso- och sjukvården lättare ska kunna sätta in resurser för att hjälpa och 
stötta patienter med diabetes typ II.  
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3. Syftet 

Syftet är att beskriva hur människor med diabetes typ II upplever livskvalitet.  

4. Metod  

För att besvara syftet valdes en systematisk litteraturstudie med deduktiv ansats som enligt 
Evans (2005) syftar till att beskriva och ställa samman data från tidigare gjorda studier. 
Studien baseras på vetenskapliga artiklar som beskriver typ II diabetikers upplevelse av 
livskvalitet. 

4.1 Datainsamling/Urval  

Datainsamling skedde med artikelsökning. Artiklar söktes i databaserna Chinal och 
sökmotorn Elin@malardalen. Sökorden som användes var qualitative, diabetes type 2, well-

being, experience, quality of life, chronic illness, content, nursing, understanding, controlling, 

active life, self-care. En artikel som söktes i databasen Chinal var inte tillgänglig i fulltext och 
beställdes därför på internett (tabell 1). Tabell 1 beskriver vilka databaser som har använts, 
vilka sökord, antalet träffar på varje sökning samt antalet inkluderade artiklar. De artiklar som 
exkluderades bedömdes inte vara relevanta i förhållande till studiens syfte. Totalt valdes 16 
artiklar ut för analys (se bilaga). 

Inklusionskriterierna för sökningen var att artiklarna skulle vara på engelska eller svenska, 
artiklarna skulle vara vetenskapliga och relevanta i förhållande till syftet, vilket menas att 
innehållet i artiklarna skulle beskriva hur typ II diabetiker upplever sin livskvalitet. 
Exklusionskriterierna var artiklar som hade en kvantitativ metod eftersom avsikten var att 
beskriva människors upplevelser av livskvalitet. 
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Tabell 1. Översikt av artikelsökning i databaserna Chinal och Science Direct. 

 
 

 

 

 

Databas 

Sökord Antal träffar Antal inkluderade 

artiklar 

Chinal Diabetes type 2, education, 
quality of life 

121 2 

Chinal Diabetes type 2, quality of 
life 

169 1 

Chinal Diabetes mellitus, chronic 
illness, quality of life 

135 1 

Chinal Nursing, understanding, 
diabetes type 2 

148 2 

Elin@malardalen Qualitative, well-being, 
diabetes type 2 

7 1 

Elin@malardalen Diabetes mellitus, 
experiences 

85 2 

Elin@malardalen Qualitative, diabetes type 2, 
experiences 

19 2 

Elin@malardalen Diabetes, content, quality of 
life 

77 3 

Elin@malardalen Diabetes, quality of life, 
active life 

24 1 

Chinal 

(Beställd genom 

biblioteket) 

Diabetes mellitus, 

qualitative, quality of life 

34 1 
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4.2 Analys och genomförande  

Datamaterialet analyserades genom en systematisk innehållsanalys av kvalitativa artiklar 
(Evans, 2003). Metoden består av fyra faser; samla in data, identifiera nyckelfynd (key 
words), bedöm och relatera nyckelfynden mellan de olika artiklarna och till sist sammanställ 
liknande nyckelfynd för att skapa en beskrivning av fenomenet.  

Begreppet livskvalitet är väldigt stort och för att få struktur för datainsamling användes 
Rustoens (1993) begrepp om livskvalitet som tolkningsram med en deduktiv ansats. Dessa 
begrepp var att vara aktiv, att känna gemenskap, att ha självkänsla och att känna en 
grundstämning av glädje. Analysen inleddes med att artiklarnas sammanfattningar lästes först 
översiktligt för att skapa en uppfattning om innehållet (Evans, 2002). Artiklarna som 
motsvarade syftet, att beskriva hur människor med diabetes typ II upplever livskvalitet, lästes 
därefter igenom noga och flertalet gånger och avslutades med en matrissammanställning (se 
bilaga 1). Efter att ha läst artiklarna och fått en helhet i texterna plockades nyckelfynd, ut ur 
artiklarna. Nästa steg var att finna likheter och skillnader mellan de olika studierna (Evans, 
2002). Därefter bildades 9 subteman som sedan resulterade i 4 teman. Avslutningsvis 
sammanställdes resultatet i en syntes (Evans, 2002)  

5. Etiska överväganden 

Normerna för forskningsarbete bygger på såväl tradition som internationellt vedertagna 
förordningar om etiskt handlande. De styr också de forskningsideala, forskningspolitiska och 
juridiska normer som inbegriper allt forskningsarbete. Forskning handlar om att söka och 
systematisera kunskap. Etiken inom forskning hör också samman med trovärdigheten när det 
gäller upphovsman. Då vi i vår litteraturstudie har använt oss av vetenskapliga artiklar 
behöver vi ha i beaktande fem grupper av oredlighet som urskiljts av kommittén för 
forskningsetik (Olsson & Sörensen, 2007). Dessa fem grupper av oredlighet är fusk i samband 
med hantering av data/källmaterial och vetenskaplig metod, plagiering, fusk i samband med 
intressekonflikter samt bristande omdöme och olämpligt beteende (Olsson & Sörensen, 2007). 

 

6. Resultat  

Vi redovisar analysfynden, som resulterade i fyra teman och 9 subteman, i en struktur utifrån 
den teoretiska tolkningsram som innebär Rustoens definition av livskvalitet vilken har varit 
vägledande i datainsamlingen samt analysen. Upplevelser av livskvalitet kommer att 
beskrivas utifrån rubrikerna: Att vara aktiv, att ha gemenskap, att ha självkänsla, att känna en 
grundstämning av glädje och presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2 Översikt över teman och subteman 

 

 
 

6.1 Att vara aktiv 

Att få diagnosen diabetes typ II leder till livsstilsförändringar. Att leva med diabetes betyder 
att leva med en sjukdom för resten av livet. Både patienterna och patienternas hälsa är unik, 
vilket innebär en god hälsa relaterat till livskvalitet. För en patient med diabetes är det därför 
viktigt att ta kontroll över sin sjukdom. Att vara aktiv vid diabetes typ II kan påverka 
livskvaliteten hos varje individ helt olika.  

6.1.1 Egenkontroll över sjukdomen 

Egenkontroll av symtomen innebar att ha kontroll över sjukdomen. Det var en tidskrävande 
process. En kamp för självdisciplin för att kontrollera sjukdomen (Adolfsson, Starrin, Smide 
& Wikblad, 2008). Att inneha kunskap om kroppens olika reaktioner på grund av symtomen 
samt att lära sig läsa av blodsockernivån upplevdes som en trygghet. Att lyssna på sin kropp 
och förstå att varje kropp reagerar olika innebar att ha personlig kunskap som är nödvändig 
för egenvården (Culhane et al., 2007). Att förstå varför det fanns ett behov av att ändra sitt 

Teman Subteman 

Att vara aktiv Egenkontroll över sjukdomen 

Att ha intresse 

Att ha gemenskap Stöd från familj och vänner 

En känsla av samhörighet 

Att ha självkänsla Att kunna acceptera sin sjukdom 

Att lita på egna resurser 

Att känna en grundstämning av glädje Andlighet 

Att känna uppskattning till det naturliga 

Att hantera tankar om framtiden 
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beteende och att ta hand om sig själv genom att välja hälsosam mat, göra regelbunden motion, 
förebygga komplikationer som kan uppstå på grund av diabetes och övervaka sitt blodsocker, 
ingav ökat självförtroende till diabetes typ II patienter (Adolfsson et al., 2008; Hörnsten, 
Sandström & Lundman, 2004; Mamhidir & Lundman, 2004).  

Increased safety in life, I understand my reactions better. I can read my blood sugar 

levels better when I measure them and see where that leads (Adolfsson et al., 2008, s. 

992). 

Patienterna behövde ändra sina beteenden för ökad egenkontroll av symtomen, men på grund 
av det kunde rollkonflikter uppstå. De kände svårigheter att ändra på sina kostvanor till en 
sundare kost eftersom de kände sig begränsade i sina val av mat. De upplevde sig inte längre 
fria att välja den maten de önskade äta (Koch et al. 1999). För att patienterna skulle förstå sin 
sjukdom behövdes en process som bestod av inlärning, görande och kunskap om vad som var 
bäst för den egna hälsan. Många patienter verkade förvirrade över att det var nödvändigt att 
kontrollera sitt matintag och påpekade att en bestämd diet kunde leda till känslomässigt 
lidande. En behandlingsform som att följa en specifik diet var svårt då patienterna kände att 
de alltid hade en matlust, svindel och akut huvudvärk. Att acceptera sin sjukdom i samband 
med egenvård är inte lätt men en patient uttryckte sin upplevelse positivt. 

I enjoy a healthy life. I can attend a concert or go to the theatre whenever I desire 

(Yamakawa et al., 2008, s. 1037). 

 

Att bli bekräftade var viktigt för patienternas självsäkerhet, det gav patienterna energi att 
bemästra sin sjukdom i vardagen, detta ingav patienterna högre livskvalitet (Edwall, 
Hellström, Öhrn & Danielsson, 2008). Det framkom att åtgärderna som patienterna utförde 
uppfattades som åtgärder för att förhindra förekomsten av komplikationer som kunde relateras 
till en livsstil som till exempel kost och anpassning till sjukdomen (Hjelm et al., 2003). Det 
framgick att de patienter som sökte mest hjälp var de som hade upplevt flest komplikationer 
som kunde relateras till fötter, leder och muskelbesvär (Hjelm et al., 2005). När patienten gav 
sjukdomen mer utrymme kunde denne även ta kontroll över situationen genom att skapa nya 
rutiner. Som ett exempel på negativ upplevelse av livskvalitet uttryckte patienterna hur dem 
lagt om sina vanor mot sin vilja till följd av sjukdomen (Hörnsten et al., 2004). 

Att återfå kontroll över livet innebar att uppleva sin kropp i balans. Det bestod av tre delar 
som alla var lika viktiga. Att vara medveten om sina känslor, sin andlighet och sitt psykiska 
välbefinnande. 

When I think of wellness, I think of your body in balance; your emotions, your 

spirituality, your physical well-being. Just everything clicking in and working well 

together (Daaleman, Cobb & Frey, 2001, s. 1508).  
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Vilken syn patienterna hade på livskvalitet var individuellt. För att kunna uppnå en bättre 
livskvalitet kunde en människa kämpa varje dag för en ny livsstil och ta ansvar över sin 
egenvård (Hjelm et al., 2003).  

Efter att ha fått en kronisk sjukdom som kunde vara livshotande, berättade patienterna att de 
förstod att de borde uppmärksamma och lyssna mera på sina kroppar för att återfå kontroll 
över sina liv. 

I’m less embarrassed and my body language has changed. Yes, I heed my body. I 

listen to it and watch it closely. I’m a new person… it is rebirth really (Ferrand et al., 

2008, s. 517). 

When I’m tired, I can’t hold a book to read… (Koch, Kralik & Sonnack, 1999, s. 

718).   

Att få tillbaka sin hälsa, innebar att acceptera sin sjukdom och leva så vanligt som möjligt. Så 
länge patienterna hade kontroll över sjukdomen kunde dem leva ett så ”normalt” liv som 
möjligt. Att äta det man vill så länge man har kontroll över sitt blodsocker, att bli accepterad 
av de andra människorna runt omkring sig. De hade en stark tro på sin egen förmåga till att 
främja eller utföra en handling som var till vinning för dem själva. De relaterade även flera 
olika personliga drag, till att tro på sig själva, som kunde karakteriseras som självhävdelse, 
flexibilitet, tapperhet, tro på sig själv, beslutsamhet (Daaleman et al., 2001). 

Att ha egenkontroll över sjukdomen innebär även att vara aktiv genom att införliva 
sjukdomen i det dagliga livet. Det är en krävande uppgift som sker gradvis genom att bilda 
personliga rutiner som till exempel att ha ett tidsschema (Hörnsten et al., 2004). Att få 
diagnosen kunde upplevas som en positiv start punkt, genom att få ny energi för att aktivt 
orka ändra på gamla vanor. 

I cannot say all this is negative. I have thought of changing habits for a long time, but 

felt that my energy has been to low. When I got the diagnosis, I got new energy, and it 

(changing lifestyle) became possible for me. Usually I need a blowtorch in my bottom 

before I have another go at things (Hörnsten et al., 2004, s. 178).   

 

6.1.2 Energi för egna intressen 

Att ta paus från sjukdomen upplevde patienter som meningsfullt. Ändringar i en patients 
attityd mot livet eller ändring i beteende, genom att patienten själv hittade på nya aktiviteter 
som upplevdes intressanta, var av betydelse för livskvaliteten. En patient med lång 
diabetesbakgrund och andra sjukdomar, beskrev sin kamp med kost och motion som ett val 
till att ändra sitt sätt att leva för att undvika stress. 

I have joined a drawing class to combat stress. I have always wanted to do so 

(Yamakawa et al., 2008, s.1037)  
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Genom fritidsaktiviteter upplevde patienterna sig nöjda och glada. Att ha ett intresse för att 
göra saker, som till exempel att gå promenader, läsa böcker var meningsfullt i livet (Koch et 
al, 1999). Många patienter upplevde även livskvalitet på olika sätt, det kunde vara till 
exempel genom att resa till Asien eller något annat land, genom att jobba i sin trädgård eller 
helt enkelt bara komma hemifrån en stund genom att besöka familj och vänner eller gå på 
olika gruppmöten för typ II diabetiker (Culhane-Pera et al., 2007). Patienterna med diabetes 
typ II kunde ibland ha blodsockersvängningar som påverkade deras energinivå och vad dem 
orkade göra under dagen. En patient berättar till exempel om hur en vardagssyssla kunde ta 
flera dagar på grund av trötthet. 

To vacuum my house takes two days because of tiredness. I have to rest in between 
(Koch et al., 1999).  

Trötthet på grund av sjukdomen påverkade livskvalitet och patienterna kände att de inte 
längre kunde göra dagliga aktiviteter eller aktiviteter som de önskade göra. Bristen av energi 
upplevdes som att muskler inte fungerade korrekt, musklerna kändes som att de var för 
avslappnade än för spända samt att de även upplevde en begränsning till de viktiga 
aktiviteterna. 

Att ha en god livskvalitet innebar för många patienter att ha en god hälsa och att vara utan 
sjukdom. Det kunde även vara att njuta av livet utan att behöva oroa sig samt att allt går bra 
för en själv och sin familj (Choe, Padilla, Chae & Kim, 2001; Puavilai & Stuifbergen, 2000). 

For my health, I want to be normal. When I pray, I always wish I had no more 

disease. Only one disease is enough. If I could get back to normal like others, my life 

would be different. Everything is good- my family, friends, money and happiness. Only 

the disease is not good. If the disease can turn to normal, I would be very happy 

(Puavilai, 2000, s. 480). 

De patienter som kände tillfredsställelse upplevde en högre kvalitativ aspekt av hälsa. Medan 
de som kände otillfredsställelse, genom nedsatt funktion eller kroppssmärtor upplevde en 
lägre kvalitativ aspekt av hälsa (Snellman & Wikblad, 2006). Vissa beskrev en god hälsa i 
termer av att kunna jobba, att vara aktiv och att känna sig frisk. De påpekade att hälsa var det 
viktigaste som fanns då den inte gick att ersätta med pengar. Även omgivningen kunde 
påverka patienternas hälsa (Hjelm et al., 2003; Hjelm et al., 2005). 

 

6.2 Att ha gemenskap 

Alla människor behöver känna någon form av gemenskap för att må bra. För patienter 

med diabetes typ II är det viktigt med stöd från familjen och vännerna. Gemenskap kan 

även vara att få dela sina erfarenheter med andra patienter i samma situation. 

6.2.1 Stöd från familj och vänner 
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Stöd från familj och vänner framträdde som viktigt. Det kunde upplevas som en stor källa av 
känslomässigt stöd med inflytande på livskvalitet. Patienter som kände att familjerna 
uppmärksammade deras hälsa eller stöttade i egenvården upplevde tillfredsställelse och 
förnam en känsla av fullbordan (Hjelm et al., 2003; Hjelm et al. 2005; Nagelkerk et al., 2006).  

I could realize my wife’s affection because she expressed great concern about my 

health. In that sense, diabetes might have its good points (Yamakawa & Makimoto, 

2008, s. 1037). 

Ärlighet, jämlikhet, trivsel och harmoni bland familjemedlemmar var viktigt för livskvaliteten 
hos patienterna (Snellman et al., 2006; Choe et al., 2001). Minskad fritid på grund av minskad 
aktivitet fick en konsekvens av ändrade relationer mellan familjen och vänner vilket kunde 
upplevas som en sämre livskvalitet(Hjelm et al., 2003). Patienter upplevde en disharmoni i 
familjen när de inte kunde äta samma mat som resten i familjen. De upplevde skuldkänslor 
om de inte åt upp maten men ville samtidigt inte besvära kocken om en annan rätt. De var 
dessutom rädda att inte bli inbjudna på olika tillställningar på grund av att de inte kunde äta 
samma mat som alla andra (Culhane-Pera et al., 2007).  

 

6.2.2 En känsla av samhörighet 

Patienter beskrev sina relationer med andra deltagare i grupputbildningar som en bra och 
effektiv kommunikation, och att ha en positiv omgivning. Att befinna sig i samma situation 
gav en känsla av gemenskap och patienterna med diabetes typ II blev stärkta. Det var viktigt 
att utveckla nära vänskapsrelationer som ökade möjligheterna till känslomässigt stöd, värme 
och uppmuntran. Patienterna gav varandra stöd och uppmuntran i gemenskapen, vilket var 
väldigt uppskattat. Genom grupputbildningarna fick patienterna dessutom kraft att ta kontroll 
över situationen och därmed en bättre förståelse över sin situation (Adolfsson et al., 2007; 
Koch et al., 1999 & Nagelkerk,et al., 2006). 

I can practice and talk to my friends about my problems at the same time. We 

frequently laugh and gossip. I think that it is important that they encourage me, help 

me, when I’m not well. They convince me to put everything behind me… (Ferrand et 

al., 2008, s. 516). 

Att få ha en kontinuerlig relation till sjukvårdspersonalen baserad på tillit och respekt skapade 
en självsäkerhet hos patienterna och upplevdes som god livskvalitet. Att bli bekräftad var en 
viktig och positiv styrka i utvärderingen av goda eller dåliga vanor (Edwall et al., 2008). 

We chat generally, a nice conversation, without any lecturing… Iam very pleased with 

it. If I have any small questions or problems, I can take them up with DNS and we 

resolve them together. Every time I have been there and had this discussion, it gives 

me a little kick. It confirms that things are just as good as I think they are (Edwall et 
al., 2008). 
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Att få dela erfarenheter med andra patienter var meningsfullt (Koch et al., 1999). För vissa var 
det meningsfullt att göra utomhusaktiviteter såsom jakt, fiske och plocka bär i skogen. För 
andra, som hade förmågan att vara fysiskt aktiva, var det aktiviteter som promenader, 
skidåkning, spela golf och dans som upplevdes som ökad livskvalitet. Pensionerade patienter 
berättade att deltagande i olika pensionärsföreningar samt att bila, husvagnssemester och att 
resa utomlands upplevdes som ökad livskvalitet (Snellman, 2006). 

6.3 Att ha självkänsla 

Att ha självkänsla innebär att känna sig tillfreds och att ha kontroll. Man litar på sig själv och 
sin egen förmåga. En kronisk sjukdom påverkade patienternas hela liv, vilket innebar att 
ändra hela sin livsstil den ekonomiska aspekten en viktig faktor för hur livskvalitet upplevdes. 
Familjen kunde uppfattas som ett ekonomiskt stöd samt att minskade ekonomiska resurser på 
grund av sjukdomen ledde till lägre livskvalitet.  

6.3.1 Att acceptera sig själv 

Att finna tillfredsställelse i livet kommer från ett harmoniskt hem och positivt stöd från familj 
och vänner (Choe et al., 2001; Puavilai et al., 2000). Att finna tillfredsställelse och acceptera 
sig själv innebar att försöka förstå och utföra sina livsstilsändringar, patienterna upplevde sig 
även tvungna att konfrontera en omgivning som ibland såg dem som ”mindre normala” eller 
annorlunda. Medan de bara vill bli behandlade som ”normala” människor och inte sticka ut 
från omgivningen. Vissa patienter berättade om negativa upplevelser på grund av sin övervikt 
eller fetma. 

The glance of the others, it was terrible… when I was fat. A look of disapproval … I 

was embarrassed, I felt ridiculous (Ferrand et al., 2008).  

Patienterna upplevde att livskvalitet påverkades av både tillfredsställande möten med 
sjukvårdspersonal och otillfredsställande möten med sjukvårdspersonal. Tillfredställande 
möten bidrog till en bättre upplevd livskvalitet där patienterna inte blev behandlade som 
objekt utan som subjekt. De uppskattade vänlighet och att känna sig välkomna, när de blev 
respekterade och sedda som människor. 

I vissa fall upplevde patienterna att sjukvårdspersonalen såg sjukdomen som mer viktig och 
intressant. Dem tillfällena var då sjukvårdspersonalen intog en autoritär attityd genom att inte 
ha förståelse över patienternas lidande och då upplevdes sämre livskvalitet. Otillfredsställande 
möten upplevdes när mötena karakteriserades av ignorering, ovänlighet och ovälkomna, dessa 
typer av behandling kränkte patienterna. Det kunde leda till att patienterna kände sig 
värdelösa som personer (Hornsten et al., 2005). 

As soon as I stepped into the room I noticed her gaze. They see me as a 

hypochondriac and don’t understand my suffering…Later she said, “There are more 

people than you who need help (Hornsten et al., 2005). 
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Patienter med diabetes typ II upplevde depressioner som svåra att identifiera men de flesta 
hade någon gång upplevt depression. Patienternas depressioner hade försämrats efter att ha 
fått diagnosen typ II diabetes. På grund av depressionerna hade patienternas förmåga till att 
fungera i dagliga livet försämrats. Ett flertal patienter hade påbörjat behandlingar med 
antidepressiva läkemedel men då dem gett biverkningar eller inte varit effektiva hade 
läkemedlen förkastats. Depression var ett överväldigande problem för patienterna och 
påverkade deras livskvalitet (Koch et al., 1999).  

 

6.3.2 Att lita på egna resurser 

De flesta patienterna upplevde en god livskvalitet vid ekonomiskt oberoende vilket yttrade sig 
i att de slapp tänka på pengar och kunde leva i trygghet. Patienterna upplevde att de inte 
behövde vara snåla och kunde tillåta sig själva vad de behövde. 

I don’t need to be stingy and can allow myself whatever I want. It seems to me that I 

can live a life of ease (Snellman et al., 2006, s. 467).  

Patienter upplevde begränsade resurser, främst som begränsade inkomster och försäkringar 
som inte täcker kostnader relaterade till sjukdomen, som hinder till livskvalitet. En patient 
uttryckte sig som följande (Nagelkerk et al., 2006; Hjelm et al., 2003): 

My husband is still working and should be retired but the cant retired because he has 

no drug coverage. I don’t have insurance so he keeps on working (Nagelkerk, Reick & 

Meengs, 2006, s. 154). 

Vissa patienter upplevde ett ekonomiskt stöd som en ökad livskvalitet, i de flesta fall från 
självständiga vuxna barn som hade flyttat hemifrån och hade egna jobb. Att ta över rollen från 
hemmafru till hemmaman upplevdes som en börda. Tre av patienterna vars män var sjuka 
lärde sig att acceptera den nya rollen som försörjare för familjen och ansvarig för hushållet. 
En del patienter valde att jobba vidare för att öka familjens begränsade inkomst och på så sätt 
vara en del av familjen och uppleva ökad livskvalitet (Puavilai et al., 2000). 

Patienter upplevde att de blivit mera självfokuserade sen diabetes diagnosen. Det var på grund 
av att de blev tvungna att tänka mera på sin kost, sin administrering av mediciner samt hur 
deras psykiska och fysiska välbefinnande stod till. Patienterna diskuterade hur diabetes typ II 
hade påverkat deras personliga förändring i förhållande till deras liv. 

We feel more vulnerable I think. You seem to focus more on yourself than what you 

would do normally. I find it is a big issue…diabetes makes you think, me, me, me, all 

the time (Koch et al., 1999, s.718). 

Hur patienterna uppfattade sig själva hade ändrats sen de diagnostiserats med diabetes typ II 
på grund av att de hade förlorat en del av sitt oberoende. Trots det var det några patienter som 
beskrev hur viljan och att ha en positiv syn på livet gjorde det enklare att hitta en livsstil som 
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gav en känsla av frihet. Att ha en positiv syn på livet upplevdes som att ha kontroll (Mamhidir 
et al., 2004). 

It´s really up to yourself to find the way you´re going to live (Mamhidir et al., 2004, s. 
14).  

Att må bra och ha rätten till att ta egna beslut underströks av patienterna genom att inte se 
sjukdomen som en sjukdom utan som något en människa måste leva med uttrycktes på 
följande sätt: 

I don’t look at this like a disease…this is my life (Mamhidir et al., 2004, s. 14). 

Patienterna syn på diabetes påverkade hur deras energinivå såg ut. Att se diabetes som något 
enkelt var inte alls betungande medan att se det som besvärligt krävde mycket energi för att 
kunna hantera sjukdomen. Att försonas med sjukdomen var ett mer passivt sätt att acceptera 
sjukdomen. Det kunde inge självförtroende som upplevdes som ökad livskvalitet (Hörnsten et 
al., 2004).  

6.4. Att känna en grundstämning av glädje 

Människor är olika med olika bakgrund och att se meningen med livet är därför upp till var 
och en. En gudstro räknas som en makt över människans liv Att kunna vända sig till en högre 
makt och hitta lösningar i livet upplevde patienterna som frihet. 

 

6.4.1 Andlighet/tro 

Att leva fridfullt relaterat till en Gudstro var viktigt för livskvaliteten. Det framkom även att 
vissa patientgrupper ansåg att meningen med livet var att ha ett arbete för att undvika psykisk 
stress och öka det allmänna välbefinnandet (Hjelm et al., 2005). Många deltagare trodde att 
sjukdomen var en konsekvens av deras syndfulla liv. Men genom böner, meditation och tro 
kunde patienterna hitta sin existentiella mening i livet (Daaleman et al., 2001).  

Focus on getting better and doing the things I’m supposed to – know what I can do to 

help myself out – everything I can humanly do that will help myself out, and leave the 

rest up to God (Daaleman et al., 2001, s. 1508). 

Vissa patientgrupper ansåg övernaturlighet som en bidragande faktor till att ha fått en 
sjukdom. De ansåg att hälsa kom från Gud. Personlig tro ansågs som en fördel bland 
deltagarna och genom att tillbringa mer tid med att göra goda gärningar och följa religiösa 
regler påverkades patienternas livskvalitet positivt (Puavilai et al., 2000). 

Now I’m satisfied with my life. After that I’m done with the apartment. I plan to stay in 

at a temple. Then I will have merit for my next life. With this kind of disease I need to 

cultivate good and make merit (Puavilai et al., 2000, s, 481). 
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Religiösa läror och filosofiska inriktningar kunde påverka patienternas liv (Daalman et al., 
2001). Medan vissa patienter inte ansåg att diabetes var orsakad av andar och kände det inte 
nödvändigt att utföra helande övningar för en ökad livskvalitet (Culhane et al., 2007). 
Avslutningsvis framkom det att religionen var en viktig faktor för ökad livskvalitet. Böner 
upplevdes som lugnande, ett psykiskt välbefinnande och en chans till att glömma det onda 
och jobbiga i livet (Hjelm et al., 2005). 

En patient beskrev hur sjukdomen hade påverkat förhållandet med Gud, och förlitade sig ännu 
mera på böner. Meningen med livskvaliteten och påverkan av sjukdomen är densamma, att tro 
på en högre makt (Choe et al., 2001). 

6.4.2. Att känna uppskattning till det naturliga  

Människor är unika och har även olika syn på sin egen hälsa. Sjukdomen kan ses som något 
naturligt i livet, något som är i förbindelse med åldrandet, vilket innebär att kroppens 
funktioner försämras.  

You have to reflect on your age. I have lived my life and I’m thankful that I have been 

healthy until now and believe I have got it because ageing and it is a normal state 

(Hörnsten et al. 2004, s. 177). 

Hörnsten, et al. (2004) beskrev det som passiv försoning eller aktiv integrering. Försoning 
med sjukdomen kan ses som att se diabetes lite på avstånd i ett längre livsperspektiv eller som 
en naturlig del av åldrandet. 

6.4.3. Att hantera tankar inför framtiden 

Tankar och känslor som berörde framtiden var framträdande. Att ha en klar framtid för sig 
med hoppfullhet och planering, men å andra sidan se en hotande framtid som baserades på 
risker över framtida komplikationer på grund av diabetes samt andra problem, var många 
patienters synsätt. Patienternas sätt att se på framtiden från ett livsperspektiv var viktig för en 
meningsfull egenvård. 

I don’t think that there is a limit, when you stop thinking of the future. As long as this 

is life, there is also hope. I emphasize that not thinking about the next day or longer is 

impossible for me. At first you have more long – term plans, and then you try to 

achieve them faster. I always have plans for five years, but I also think about what to 

do tomorrow or next week. This planning has been successful for me. I have to say 

that I have a lot of experience of planning ahead and I think this is the right way to go. 

(Hörnsten et al., 2004, s. 179). 

Patienter upplevde ångest och oro på grund av sin sjukdom. För att kunna ta bort känslan av 
ångest och oro behövde patienterna samtala med sjukvårdspersonalen. Patienten upplevde en 
trygghet av att veta att det fanns personal som kunde hjälpa till när det behövdes (Edwall et 
al., 2008). I studien kom det fram att flera patienter pratade negativt om upplevelser i sin 
hälsa i framtiden. De ansåg att framtiden såg ”mörk” ut eftersom de tänkte sig att de kunde bli 
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blinda, amputerade, invalida eller få hjärtproblem. De var väldigt oroliga och rädda eftersom, 
även om de försökte förebygga komplikationer så kunde det ändå uppstå sår. (Hjelm et al., 
2003). Framtiden upplevdes som hård och att få dela sina tankar med andra patienter hjälpte 
dem väldigt mycket i sin bearbetning av sjukdomen. Patienternas största rädsla var att 
diabetes inte är botligt och att de kommer att dö (Culhane et al., 2007).  

Patienter som hade kunskap om sin sjukdom uttryckte sig med väldigt starka negativa känslor, 
som ilska, rädsla över komplikationer och smärta (Hjelm, Nyberg & Apelqvist, 2003). När de 
upptäckte ett sår på foten, kände de sig rädda över att det aldrig skulle läka och det påverkade 
livskvaliteten på ett negativt sätt. 

… I felt sick…it begins with a little ulcer and in the end it will be a whole toe…it will 

never heal…I’m in pain (Hjelm et al,. 2003, s. 7).  

Det framgick att patienter med mindre medvetenhet om diabetes inte var lika rädda och 
upplevde att såret skulle läka av sig självt. Vidare framkom det att patienterna även upplevde 
rädsla över amputation och försämrad syn vilket i sådana fall skulle leda till mer 
funktionsförlust (Culhane-Pera, Her & Her, 2007; Hjelm et al., 2005 ). I flera studier uttryckte 
patienterna oro över hur det sexuella förhållandet med frun skulle kunna bli på grund av 
diabetes typ II (Hjelm et al., 2003; Hjelm et al., 2005). En patient uttryckte sig så här,  

I am newly married. One is afraid of sex, that one can’t get an erection…when you 

have this disease you do not feel the erection…So I am worried that it will 

influence…I do think of my wife. I do also suffer mentally (Hjelm et al., 2005, s. 53). 

 

7. Diskussion 

I följande avsnitt diskuterar och reflekterar vi över uppsatsens metod och de resultat vår studie 
bidragit med i förståelsen av hur typ II diabetes upplever sin livskvalitet. Därefter en kort 
etikdiskussion.   

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur människor med diabetes typ II upplever livskvalitet. 
Det var svårt att hitta artiklar som besvarade studiens syfte. En konsekvens av att ha använt 
Rustoen (1999), som är en definition av vad livskvalitet är, som tolkningsram vid insamlandet 
av data är att vissa aspekter av vad livskvalitet är kan ha fallit bort. Många artiklar var 
kvantitativa som mätte livskvalitet hos typ II diabetiker. Artiklarna som har analyserats är 
skrivna mellan åren 1999 till år 2008. Många artiklar tog upp hur man kunde mäta livskvalitet 
men de var alla kvantitativa och använde sig ofta av mätskalan sf-36. Då de inte passade med 
vår metod valde vi endast artiklar som var kvalitativa och beskrev upplevelser av livskvalitet. 
Det fanns även mycket material om livskvalitet utifrån sjukvårdspersonalens perspektiv, vad 
sjukvårdspersonalen ansåg var livskvalitet. Författarna ville få fram subjektiva data, att belysa 
att alla människor upplever livskvalitet på olika sätt därför gjordes ingen skillnad på kvinnor 
eller män vid val av artiklar Dem valda artiklarna som använts i litteraturstudien kommer 
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huvudsakligen från västvärlden. Två från Asien. Eftersom det är huvudsakligen från 
västvärlden kan resultatet ha blivit påverkat. Konsekvensen av att ha använt systematisk 
litteraturstudie (Evans, 2003) var att de kvantitativa artiklarna togs bort och endast kvalitativa 
artiklar användes för att beskriva människors upplevelser.  

Artiklarna analyserades utifrån en systematisk innehållsanalys som Evans (2003) beskriver. 
Denna metod var lämplig att använda för att analysera redan bearbetat material. Metoden gick 
ut på att finna likheter och skillnader mellan studierna. Genom att sammanföra dessa utifrån 
de funna nyckelfynden kunde subteman och teman utformas och därmed leda fram till ett 
resultat som svarar på studiens syfte. Det var ganska många nyckelfynd som var liknande i 
varje artikel som utgjorde datamaterialet.  

Hälften av artiklarna som studien baseras på var från Sverige. Fyra från USA, två från Asien 
och en från Australien samt en från Frankrike. Detta medför att studien inte kan ses ur ett 
globalt perspektiv.  

Författarna till föreliggande examensarbete funderade på om inklusions- och 
exklusionskriterierna kunnat påverka resultatet. Då inklusionskriterierna var att innehållet 
skulle beskriva hur typ II diabetiker upplevde livskvalitet och analyseras utifrån Evans (2003) 
metod var vi tvungna att bara använda oss av kvalitativa artiklar. Exklusionskriterierna var 
artiklar som hade en kvantitativ metod eftersom det var svårt att tolka upplevelser av 
livskvalitet utifrån siffrorna för att kunna besvara vårat syfte, att beskriva hur människor med 
diabetes typ II upplever livskvalitet. Om vi exempelvis hade begränsat oss till endast kvinnor 
eller endast män så hade resultatet nödvändigtvis inte behövt se annorlunda ut då människor 
upplever livskvalitet individuellt. Vårt teoretiska perspektiv hade en stor betydelse då den 
användes som tolkningsram för genomförandet.  

7.2 Resultatdiskussion  

Resultatet i föreliggande studie utgör en sammanställning över hur människor med diabetes 
typ II upplever sin livskvalitet. En kombination av flera teman trädde fram som betydelse i att 
fastställa vad som bidrar till livskvalitet. Vår diskussion kring resultaten kommer att 
presenteras utefter Rustoens definition av livskvalitet och hennes fyra begrepp. Att vara aktiv, 
att ha gemenskap, att ha självkänsla samt att känna en grundstämning av glädje (Rustoen, 
1999). 

7.2.1 Att vara aktiv 

Energi till att vara aktiv menar Rustoen (1993) är en viktig del för att uppnå livskvalitet. 
Tidigare forskning visar att diabetespatienter är ständigt utsatta för påfrestningar som kan leda 
till oaktivitet och livsstilsförändringar som påverkar livskvalitet (Coelho, Amorim & Prata, 
2003). I vårt resultat framgick det att finna nya intressen och aktiviteter var viktigt för en 
högre livskvalitet hos patienter med diabetes typ II (Yamakawa et al., 2008). Efter jämförelse 
av de olika studierna upptäcktes likheter som visade på lägre livskvalitet. Resultatet visade att 
en lägre aktivitet var en aspekt som bidrog till en sämre livskvalitet. Insikten i att inte klara av 
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att utföra tidigare vardagliga aktiviteter, uttrycktes nu som funktionsförlust, låg energi, mindre 
ork och minskat intresse. Även en minskad livslust och många livsstilsförändringar i livet var 
bidragande orsaker till den lägre upplevda livskvaliten (Ferrand et al., 2008; Hörnsten et al., 
2004 & Koch et al., 1999).  

When I’m tired, I can’t hold a book to read… (Koch et al., 1999, s. 718). 

Vi tror att det kan vara av betydelse för patienterna, efter en diagnostisering av diabetes typ II, 
att få rätt information och handledning. För att patienterna aktivt ska kunna använda sina egna 
förmågor, vilket kräver energi och intresse, för att möta sina egna behov, lösa sina problem 
och för att känna att de har kontroll över sina liv genom egenvård. Vi håller därför med 
Rustoen som menar att vara aktiv innebär även att ha kraft och energi för att kunna utföra sina 
intressen samt att förverkliga sig själv genom utveckling av sina möjligheter.  

Rustoen (1993) tar även under sitt aktivitetsbegrepp upp att det är viktigt att känna valfrihet 
och att det är viktigt att vara i kontroll över sina handlingar. Orem (2001) menar att det är 
viktigt att reflektera över sina egna behov för att kunna identifiera dem. Ett omvårdnadsbehov 
föreligger när patienterna, i sina dagliga liv, har brist på kunskap om egenvårdshandlingar, det 
vill säga, hur de ska kunna hantera sin sjukdom. Vi anser därför att det är viktigt att 
patienterna ska kunna få hjälp från sjukvårdspersonalen samt förståelse från familjen för att 
patienten själv, genom egenkontroll, få en bra livskvalitet. 

I vårt resultat framgick det att patienter som förstod varför det fanns ett behov av att ändra sitt 
beteende och att ta hand om sig själva fick ett bättre självförtroende samt kände trygghet och 
därmed en ökad livskvalitet (Adolfsson et al., 2008; Hörnsten et al., 2004 & Mamhidir et al., 
2004).  Vi tycker att det stämmer med Orem (2001) som menar att egenvård kunde förstås 
som inlärning genom aktivitet, lärande genom sociala relationer och kommunikation. Vuxna 
människor sågs ha rätten och ansvaret att ta hand om sig själva för att upprätthålla sitt liv och 
hälsa (Orem, 2001). Vi anser att patienterna är aktiva genom att ta ansvar över sina handlingar 
och vara delaktiga i familjens och sjukvårdens olika aktiviteter till den mån de klarar av, då 
kan de acceptera sin situation och få en bra livskvalitet. 

7.2.2 Att ha gemenskap 

I föreliggande studie framkom det att diabetes typ II patienters familj skulle ses som en resurs 
för att främja typ II diabetikernas livskvalitet. Både Orem (2001) och Rustoen (1993) menar 
att socialt stöd var en viktig faktor för upplevelsen av livskvalitet hos patienterna.  

Orem menade att om kapaciteten är mindre än kraven hos patienten föreligger ett 
omvårdnadsbehov, vilket kan vara allt från att få hjälp med mediciner, att lägga upp en 
kostplan, till såromläggning som kan ha uppstått med mera, och denna teori överensstämde 
väl med god diabetesvård, där varje individs kapacitet tas tillvara (Orem, 2001). Patienter med 
diabetes var själva en resurs, men behövde support från sjukvården och anhöriga för att kunna 
klara den omställning som blir. Relationer i grupper var även ett viktigt nätverk som bidrog 
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till en känsla av tillhörighet och en ökad livskvalitet (Ferrand et al., 2008; Koch et al., 1999 & 
Snellman, 2006).  

Tidigare forskning har visat att begränsningar i det sociala livet och i familjerelationer gav en 
känsla av utanförskap och isolering vilket sänkte livskvaliteten (Coelho et al., 2003; Eren, I; 
Özlem, E & Sahin, M, 2008; Grandy, S; Chapman, R & Fox, K, 2008). Vårt resultat stämmer 
överens med vad Rustoen (1993) säger om gemenskap. Hon talar om vikten av att känna 
samhörighet med en grupp. Det kan till exempel vara grannar, arbetskamrater eller andra 
patienter med diabetes typ II.  

Orem (2001) skriver att den spontana inlärningsprocessen utvecklas genom intellektuell 
nyfikenhet, av undervisning och handledning från andra, samt erfarenheter av att utföra 
egenvårdshandlingar. Vårt resultat visade att gemenskap i en grupp hjälpte patienterna till att 
ta tillbaka kontrollen över sina liv. Genom att patienterna fick information och lyssnade på 
andra patienters åsikter ledde det till att patienterna kände att de hade en förmåga att påverka 
utkomsten själva.  

7.2.3 Att ha självkänsla 

I vårt resultat framgick det att det var viktigt för patienterna att bli behandlade med värdighet 
och respekt. Patienterna uppskattade möten med sjukvårdspersonal när de blev sedda som 
människor och inte som objekt med en sjukdom. Det ingav en känsla av självförtroende vilket 
ökade livskvaliten (Edwall et al., 2008). 

Resultatet stämde överens med Rustoens (1993) definition, som menade att livskvalitet 
innebar att lita på sina egna förmågor och resurser, då hade man accepterat att lyssna på sin 
egen kropp. Orem (2001) beskrev inre och yttre faktorer som påverkade patienters 
livskvalitet. De inre faktorerna som kunde påverka var oerfarenhet av sjukdom, låg 
intellektuell förmåga och beslutsångest.  

Vi anser att egna resurser var en viktig faktor i patienternas självkänsla då den påverkade 
livskvalitet. Det kan påverka negativt då patienterna kan uppleva skamkänslor på grund av 
begränsade resurser. Även skuldkänslor kan upplevas på grund av begränsade resurser då 
patienten till exempel inte kan lägga ut lika mycket pengar på sin egen fritid som en granne 
eller en arbetskamrat. Alla patienter har till exempel inte råd att föra en diabeteskost på grund 
av dyrare matpriser. Eller om det är en ensamboende som tidigare har jobbat heltid och på 
grund av sin sjukdom måste gå ned i arbetstid påverkar även det ekonomin. I vårt resultat 
framkommer det att patienter som har ett ekonomiskt oberoende upplever en bättre 
livskvalitet än de som har en sämre ekonomi (Snellman et al, 2006; Nagelkerk et al., & Hjelm 
et al., 2003).  

Författarna kunde se tendensen av det var invandrare i Sverige och flera patienter från USA 
samt Thailand som upplevde detta problem. Att vara ekonomiskt oberoende upplevde 
patienterna som en trygghet. Dock var det inte alla som hade detta ekonomiska oberoende, 
vilket uttrycktes som följande: ”We should not have to put everything away and live in a cave 



23 

 

just to have our medicine to keep us alive” (Nagelkerk et al., 2006). Dessa resultat stämmer 
väl överens med det som Rustoen benämner som självkänsla, då hon menar att patienten 
måste lita på sina egna resurser och sin egen förmåga för att nå en hög livskvalitet. Begreppet 
innefattar även en känsla av att vara användbar, känna sig tillfreds samt att uppleva kontroll. 
Även att vara fri från skam- och skuldkänslor menar hon är viktigt (Rustoen, 1993).  

Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 
frånvaro av sjukdom (WHO, 1948). Tidigare forskning visade genom intervjuer att patienter 
med diabetes typ II upplever välbefinnande genom att lyssna mera på sin kropp och försonas 
med sjukdomen för att på så sätt skapa tillfredställelse och uppleva livskvalitet (Koch et al., 
1999). Vi anser att patienternas självkänsla kan stärkas genom kunskap, förståelse och 
engagemang för att uppnå en bra livskvalitet.    

 

7.2.4 En grundstämning av glädje 

Övernaturlighet var en viktig faktor som nämndes av många patienter i relation till upplevd 
livskvalitet. Patienterna förlitade sig på Guds makt. Vårt resultat visade att religionen 
fungerade som ett stort stöd vid existentiella frågor och funderingar. Rustoen (1993) beskrev 
att livskvalitet var att känna en grundstämning av glädje vilket kunde uppfattas som att ha en 
tro till något högre än sig självt. Det fanns ett centralt tema om religionen främst i studierna 
från Asien och USA. Orem (2001) talar om att egenvårdskapacitet var en komplex och 
sammansatt förmåga, som påverkades av såväl genetiska faktorer och kulturella förhållande 
som den enskilda individens erfarenheter och hälsotillstånd. 

Livskvalitet är enligt Rustoen att ha en grundstämning av glädje, vilket bland annat innebär 
avsaknad av oro, ångest och obehag (Rustoen, 1993). Detta kan relateras till det resultat vi har 
funnit om att psykiska symtom såsom, oro och ångest, hade en negativ inverkan på 
patienternas livskvalitet.  

I vårt resultat framkommer det under subtemat att känna uppskattning till det naturliga, att de 
patienter som såg på sjukdomen i relation till åldern, var öppna och mera mottagliga för insikt 
i det naturliga. De accepterade tanken om att ha en ålderssjukdom, som diabetes typ II, som 
något naturligt i livet och kunde därmed uppleva en högre livskvalitet. Förutom frånvaro av 
psykiska symtom ingår att ha upplevelser av insikt i eller samkänsla med naturen i Rustoen 
(1993) beskrivning av grundstämning av glädje. Vi har valt att tolka insikt i eller i samkänsla 
med naturen som det naturliga i livet, som sker med åldrandet. Vi själva upplevde under vår 
praktik, speciellt under samtal med några patienter som har diabetes typ II, att de patienter 
som hade högre livskvalitet hade accepterat sjukdomen som något naturligt i sina liv. Då 
ansåg vi, att patienterna kunde fokusera på andra, mera viktiga saker som till exempel sina 
barn, sina barnbarn, sina vänner.  
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Att kunna uppnå en hög livskvalitet innebar att känna sin kropp i balans och det kunde uppnås 
genom att ha en balans mellan sina känslor, sin andlighet och sitt psykiska välbefinnande 
(Daaleman, Cobb & Frey).  

 

7.3 Etikdiskussion 

Då data som varit skrivet på engelska har analyserats och bearbetats fanns en risk för 
feltolkningar och missvinklingar i samband med översättningen till svenska. 

 

8. Slutsats 

Alla faktorer som påverkar livskvalitet anser Rustoen (1993) vara lika viktiga, ingen är mer 
betydande än den andra. Hon hävdar också att livskvalitet har att göra med människors 
upplevelse och det är bara individen själv som kan värdera betydelsen av livet. Att låta 
patienternas familj bli mer engagerade, samt att hälso-och sjukvårdspersonalen ser till och 
respekterar patienternas olika religionstro. Det är även religionen som ibland skapar 
tillfredsställelse och låter patienten att acceptera sig själv med sjukdomen. Orem (2001) talar 
om vikten av att patienterna ska få socialt stöd samt att de ska uppleva balans, hälsa och 
välbefinnande. Det är viktigt att ha harmoni i gruppen och familjen. Denna studie ger en 
överblick och insikt i hur människor med diabetes typ II upplever sin livskvalitet.  

Det påvisades i föreliggande examensarbete att drabbas av diabetes typ II påverkade ofta 
individens upplevelser av livskvalitet. Patienter med diabetes typ II behöver öka sin kunskap 
och förståelse för att kunna hantera sin sjukdom. Patienterna behöver även uppmuntran, stöd 
och rätt information, det är även viktigt med en kontinuerlig kontakt med sjukvårdspersonalen 
och samhörighet i en grupp för att kunna åstadkomma livsstilsförändringar. Att bli sedd, 
accepterad och respekterad medför att patienten upplever trygghet och kan därmed ha en god 
egenvård. Denna studie ger en överblick och insikt i hur människor med diabetes typ II 
upplever sin livskvalitet.  

 

9. Förslag till vidare forskning 

Patienterna som vi kommer att träffa inom vården har alla olika bakgrund, vilket betyder att 
det är olika kulturer, olika religioner, olika upplevelser, dessa kan påverka hur patienter kan 
uppnå en bra livskvalitet. Då det inte är säkert att hälso- och sjukvårdspersonalen är medveten 
om att livskvalitet utgörs av fyra aspekter (Rustoen, 1993) kan det påverka patienterna i deras 
livskvalitet. Dessa aspekter är beroende av varandra och hänger ihop på så sätt att om en 
påverkas så påverkas dem andra också. Det viktigt att hälso-och sjukvårdspersonal måste öka 
sina kunskaper om livskvalitet för att förstå hur patienterna upplever sin livskvalitet. 
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Författarna i studien har intresse i att fördjupa sig ytterligare inom området i framtiden, 
förslagsvis genom att utföra intervjustudier för att få en djupare förståelse för patientgruppens 
livskvalitet.  
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Author 
Year 
Country 
Journal 

title Aim sample Method 
- Datacollection 
- Data analysis 

Results/findings 

1. Adolfsson, 
Starrin, Smide 
& Wikblad 
 
2007 
 
Sweden & 
Norway 
 
international 
journal of 
nursing 
studies 

Type 2 

diabetic 

patients´ 

experiences of 

two different 

educational 

approaches - 

A qualitative 

study 

To explore 

patients´ 

experiences of 

participating in an 

empowerment 

group education 

program or 

receiving individual 

counseling 

The patients´ in the 

current qualitative study 

(28 patients) had 

participated in the 

previous study. 14 

participated in the 

individual counseling and 

14 participated in the 

empowerment group 

The first author contacted all 

28 patients by phone within 

two weeks to agree upon time 

and place for the interviews. 

All the interviews except one 

were conducted at the 

patients primary healthcare 

centers or at centrally located 

primary care centers. One 

interview was conducted in 

the patient´s home, due to the 

patient´s limited mobility 

The interviews were tape-

recorded and transcribed 

verbatim. 

The data were analyzed using 

qualitative content analysis 

according to Granheim and 

Lundman, 2004. 

 

 

 

 

 

 

Three main categories 

emerged as important in 

understanding the 

patient’s experiences of 

education in individual 

counseling and the 

empowerment group. 

Experiences differed 

within the three main 

categories depending on 

weather the patients had 

participated in individual 

counseling or in the 

empowerment group. 
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2. Choe, 
Padilla, Chae 
& Kim 
 
2001 
 
South Korea 
& USA 
 
International 
journal of 
nursing 
studies 

Quality of life 

for patients 

with diabetes 

in Korea – I: 

the meaning 

of health-

related quality 

of life 

To describe the 

impact of diabetes 

and the meaning of 

Health-related 

quality of life 

(HRQOL). 

The study was conducted 

in the waiting room of the 

outpatient clinic at Seoul 

national university 

hospital. 22 person s with 

non-insulin-dependent 

diabetes (11 men, 11 

women) participated in 

the study. Under 30 years 

and over 61 years. The 

majority has been 

diagnosed for 6 or more 

years, and report few if 

any complications. 

Participants answerd 26 open-

ended questions. This report 

focuses on the questions that 

address the meaning of 

HRQOL and the impact of the 

illness on the HRQOL of 

patients with diabetes 

mellitus. The interviewers 

wrote down, verbatim, patient 

responses to each of the 

questions. The interviews, on 

average, took 1h and ranged 

from 30 min to 2 h. 

 

Content analysis were 

performed on English 

translations of verbatim 

responses to the open-ended 

interview questions.   

Six themes concerning the 

meaning of HRQOL 

emerged. 

3. Culhane-
Pera, Her & 
Her 
 
USA 
 
J immigrant 
minority 
health 
 

“We are out of 

balance here” 

a Hmong 

cultural model 

of diabetes. 

To identify Hmong 

concepts of 

diabetes and 

describe people´s 

shared cultural 

model of diabetes 

by analyzing the 

conversations 

between Hmong 

diabetes patients. 

The study was conducted 

with 39 Hmong adults 

with type 2 diabetes at 

three clinics for one year. 

Audiotaped the 1-1.5 h group 

discussions when people 

shared their experiences and 

ideas about diabetes.  

 

A grounded theory approach 

was used for data analysis.  

These Hmong adults 

attribute their diabetes to 

their refugee experience. 

They do not fit with the 

food, activity, weather or 

community in the US. The 

participants felt they were 

out of balance. 
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4. Daaleman, 
Cobb & Frey 
 
2001 
 
USA 
 
Social science 
& medicine 

Spirituality 

and well-

being: an 

exploratory 

study of the 

patient 

perspective 

To identify and 

describe elements 

of patients-

reported, health-

related spirituality 

Interviews with a total of 

35 women were 

conducted between 

December 1997 and july 

1998. 17 women with type 

2 diabetes mellitus and 18 

women with no self-

identified illness. 

A qualitative research method 

–focus group interviews – in 

order to gain a richer and 

more complete description of 

the phenomena.  

 

Editing analysis of the 

interview transcripts were 

coded in to conceptual 

categories. Trustworthiness is 

the term used to describe the 

rigor and validity of qualitative 

research.  

 Participant narratives 

were grouped into eight 

general categories. Each of 

these categories is 

discussed with verbatim 

quotes from the 

participants. 

5. Edwall, 
Hellström, 
Öhrn & 
Danielson 
 
2008 
Sweden 
 
Journal of 
clinical 
nursing 

The lived 

experience of 

the diabetes 

nurse 

specialist 

regular check-

ups, as 

narrated by 

patients with 

type 2 

diabetes 

To elucidate the 

lived experience of 

regular diabetes 

nurse specialist 

check-ups among 

patients with type 2 

diabetes  

A purposeful sample was 

made and included 20 

patients with diabetes. 

The inclusion criteria were 

women and men with a 

duration of type 2 

diabetes for at least three 

months, aged 30 years 

and above. The exclusion 

criteria were patients who 

did not speak swedish and 

patients without mental 

ability to narrate their 

story. 

 

 

Qualitative study that was 

based on narrative interviews 

analysed using an 

interpretative method inspired 

by Ricour.  A 

phenomenological-

hermeneutic method. 

The results are presented 

with four themes, being 

confirmed, being guided 

within the disease process, 

becoming confident and 

independent as well as 

being relived 
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6. Ferrand, 
Perrin & 
Nasarre 
 
2008 
 
France 
 
Health and 
social care in 
the 
community 

Motives for 

regular 

physical 

activity in 

women and 

men: a 

qualitative 

study in 

French adults 

with type 2 

diabetes, 

belonging to a 

patients 

association 

To examine 

perceived motives 

for regular physical 

activity in male and 

female individuals, 

with type 2 

diabetes. 

23 adults (14 women and 

9 men) with type 2 

diabetes ranging in age 

from 35- 78 volunteered 

to participate 

A semistructured format was 

used for the interview 

schedule, and each participant 

was taken through the same 

central questions to ensure 

consistency. Each interview 

lasted approximately 1 h.  

 

All interviews were audiotaped 

and transcribed verbatim. 

Inductive content analysis was 

used to analyze the interview 

transcribed. 

 

 

 

 

Results showed that 

participants reported 

intrinsic motives such as 

enjoyment, interest, fun, 

stimulation and 

highlighted gender 

differences. 

7. Hjelm, 
Bard, Nyberg 
& Apelqvist 
 
2005 
 
Sweden 
 
Journal of 
advanced 
nursing 
 

Beliefs about 

health and 

diabetes in 

men of 

different 

ethnic origin. 

To compare beliefs 

about health and 

illness that might 

affect self-care 

practice and care-

seeking behavior in 

men with diabetes 

born in Sweden, 

former Yugoslavia 

and Arabic 

countries and living 

in Sweden. 

35 men with diabetes and 

aged between 39 and 78 

years. 14 participants 

were born in Arabic 

countries, 10 in former 

Yugoslavia and 11 in 

Sweden. 

Data were generated through 

focus group interviews. 

 

An explorative study design 

and purposive sampling 

procedure was used. 

Being occupied/employed 

and having knowledge 

about the body and 

management of diabetes 

are important for positive 

health development. 
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8. Hjelm, 
Nyberg & 
Apelqvist 
 
2003 
 
Sweden 
 
Clinical 
effectiveness 
in nursing 

The influence 

of beliefs 

about health 

and illness on 

foot care in 

diabetic 

subjects with 

severe foot 

lesions: a 

comparison of 

foreign- and 

swedish – 

born 

individuals. 

To explore beliefs 

about health and 

illness among 

foreign- born and 

swedish diabetic 

men with severe 

diabetic foot 

lesions. 

11 swedish-born men and 

individual interviews with 

15 foreign-born men, aged 

38- 74 years (mainly 

Europeans) with present 

or previous diabetic foot 

lesions. 

Data were generated through 

focus group interviews. 

 

An explorative study with 

consecutive sampling was 

used. 

Beliefs about health and 

illness differs between 

foreign- and swedish- born 

men and affected self-care 

and care –seeking 

behavior. Their beliefs 

need to be considered in 

prevention and 

management of the 

diabetic foot. Many 

patients, especially 

foreign-born have and 

underutilized potential of 

self-care measures. 

9.Hornsten, 
Lundman & 
Sandstrom 
 
2005 
 
Sweden 
 
Issues and 
innovations in 
nursing 
practice 

Personal 

understanding

s of illness 

among people 

with type 2 

diabetes 

To describe 

personal 

understandings of 

illness among 

people with type 2 

diabetes in Sweden 

120 patients were 

identified as fulfilling the 

inclusion criteria. 40- 80 

years, and having diabetes 

type two within the last 

two years. Patients with 

dementia, severe 

psychiatric and physical 

diseases were excluded. 

44 patients agreed to 

participate. 

 

 

 

 

Narrative thematic interviews 

were performed using an 

interview guide covering topics 

about developing, coping with 

and living with diabetes.  

 

The tape-recorded interviews 

were transcribed verbatim. 

The findings are 

summarized into six 

categories  and 16 

subcategories. The 

categories are labeled: 

image of the disease; 

meaning of the diagnosis; 

integration of the illness; 

space for the illness; 

responsibility for care; and 

future prospects. 
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10. Hornsten, 
Lundman, 
selstam & 
Sandstrom  
 
2004 
 
Sweden 
 
Issues and 
innovations in 
nursing 
practice 
 

Patient 

satisfaction 

with diabetes 

care 

To elucidate 

patient experiences 

and reflections on 

clinical encounters 

as narrated by 

people with type 2 

diabetes in 

Sweden. 

Four of 15 primary 

healthcare centers  were 

randomized to an 

intervention group. 

Patients were drawn from 

the four healthcare 

centers’ computerized 

patient records. All 

swedish speaking, aged 

40-80 years and diagnosed 

with type two diabetes 

during the previous two 

years  

The interviews consisted of 

narratives about the patients 

personal understandings of 

illness. Interviews lasted from 

60 to 90 minutes and were 

carried out in patients´ homes 

except for three interviews 

that were performed at the 

patients´ workplace 

 

The interviews were tape-

recorded and later transcribed 

verbatim and analused by 

qualitative content analysis, 

according to Granheim and 

Lundman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The following five themes 

were formulated about 

experiences of clinical 

encounters with 

healthcare professionals, 

which were interpreted as 

either satisfying or 

dissatisfying experiences. 
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11. Koch, 
Kralik & 
Sonnack. 
 
1999 
 
Australia 
 
Journal of 
clinical 
nursing 
 

Women living 

with type 2 

diabetes: the 

intrusion of 

illness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To facilitate the 

voices of people 

with diabetes to be 

clearly heard in 

relation to their 

health, and 

highlight the 

strengths rather 

than the deficits of 

people with 

diabetes.  

The participatory action 

orientated research (PAR) 

approach is consumer 

based and managed, and 

six women with diabetes 

and the research team 

met for eight two-hour 

sessions in august and 

September 1998. 

Conversations were tape-

recorded, and interactions 

were noted. Profound 

statements were recorded 

verbatim. The notes were then 

transcribed as soon as possible 

following the PAR group to 

maintain accuracy.  

 

Analysis by using a descriptive 

exploratory method. 

 

 

 

Women’s experience of 

living with type 2 diabetes 

was overwhelmingly 

negative. Their stories 

reveal that they were not 

always confident about 

managing their diabetes, 

and were consumed by 

the prescribed dietary 

restrictions. Women in this 

study found living with 

diabetes to be stressful, as 

the disease demanded 

them to be constantly 

vigilant. There was one 

wellness theme, “taking 

time out”; otherwise their 

stories were negative. 
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12. Mamhidir  
& Lundman 
 
2004 
 
Sweden 
 
Journal of 
clinical 
nursing 

Having control 

over type 2 

diabetes 

means daring 

to be free 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To establish the 

meaning for people 

with type 2 

diabetes of having 

control over their 

disease and their 

life situation 

The study included two 

women and two men aged 

42-65 years, with type 2 

diabetes. The duration of 

the disease varied from 2-

18 years. Participants 

were swedish speaking. 

The first 4 people who 

met the inclusion criteria 

were invited to participate 

in the study. Each person 

was informed by 

telephone about the 

purpose of the study.  

A narrative interview  method 

was used. The tape-recorded 

interviews were transcribed 

verbatim. 

 

A qualitative method of 

analysis inspired by the 

philosophy of Ricour was used. 

The interpretation process 

includes three steps: the first 

reading; thematic analysis; and 

interpretation.  

The insight that patients 

had about the necessity of 

changing their lifestyle 

created emotional strain. 

Living with a long-term 

illness that can cause 

difficult complications 

created fear, stress, anger 

and a feeling of being out 

of control. A positive view 

of the future made it 

easier to find a suitable 

lifestyle and donated a 

feeling of freedom. 
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13. Nagelkerk, 
Reick & 
Meengs 
 
2005 
 
USA 
 
Issues and 
innovations in 
nursing 
practice 

Percived 

barriers and 

effective 

strategies to 

diabetes self-

management. 

To report the 

perceived barriers 

to self-

management of 

adults with type 2 

diabetes in a rural 

setting and to 

identify effective 

strategies in self-

management to 

highlight 

infrastructure 

needs to change in 

clinical practice 

that would 

facilitate the 

integration of 

diabetes self-

management. 

24 adults diagnosed with 

type 2 diabetes were 

recruited from rural 

primary care practice to 

participate in one of three 

audiotaped focus groups. 

2 hour focus group sessions. 

Six to 12 participants engaged 

in one of three evening focus 

groups that were audiotaped. 

The data were collected 2002.  

 

Content analysis was used to 

assess, categorize and 

interpret the data (miles and 

Huberman, 1994). Validity was 

strengthened through 

independent rankings of 

barriers and strategies by an 

expert panel and by the nurse 

researchers. 

The most frequently 

reported barriers were 

lack of knowledge of the 

specific diet plan, lack of 

understanding of the plan 

of care and helplessness 

and frustration from lack 

of glycaemic control and 

continued disease 

progression despite 

adherence. Effective 

strategies identified 

developing a collaborative 

relationship with a 

provider, maintaining a 

positive attitude that 

prompt proactive learning 

and having a support 

person who provides 

encouragement and 

promotes accountability.   
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14. Puavilai & 
Stuifbergen 
 
2000 
 
Thailand 
 
Health care 
for women 
international 

Quality of life 

for Thai 

women with 

diabetes. 

Life quality of 

women with 

diabetes in 

Thailand. 

57 women ranged in age 

from 30 to 59 and had 

diabetes for less than ten 

years. 

The self- anchoring striving 

scale was used to measure life 

satisfaction.  Qualitative 

content analysis was used to 

analyze the data obtained 

from the interviews.  

The life satisfaction scores 

of 57 women ranged from 

0 to 10. Nine women 

reported a low level of 

satisfaction, 24 women 

perceived that they had a 

medium level of life 

satisfaction and 24 women 

were most satisfied with 

their lives. 

 

 

 

 

 

 

15.Snellman 
& Wikblad 
 
2006 
 
Sweden 
 
Scandinavian 
journal of 
caring science 

Health in 

patients with 

type 2 

diabetes: an 

interview 

study based 

on the welfare 

theory of 

health 

 A total of 920 patients 

with type 2 diabetes, 640 

were over 75 years. One 

third of these 640 were 

randomly selected. A total 

of 155 patients with type 

2 diabetes remained. 

An interview guide based on 

Nordenfeldt`s health theory 

and coping scenarios were 

used. The data were analyzed 

by using qualitative content 

analysis.  

the two hypotheses were 

confirmed: Dissatisfied or 

unhealthy subjects with 

type 2 diabetes had HRQL 

score in all domains. 

Persons with type 2 

diabetes who uses 

avoidance as a main 

coping strategy does seem 

to restructure the vital 

goals to avoid failure. 
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16.  
Yamakawa & 
Makimoto 
 
2007 
 
Japan 
 
International 
journal of 
nursing 
studies 

Positive 

experiences of 

type 2 

diabetes in 

Japanese 

patients: an 

exploratory 

qualitative 

study 

To explore the 

positive 

experiences among 

people with type 2 

diabetes. 

Inclusion criteria were 

individuals diagnosed with 

type 2 diabetes; 

individuals capable of 

conversing in Japanese 

and individuals receiving 

care at either setting 

Data collection and data 

analysis were conducted 

concurrently. Each verbatim 

transcript was read several 

times, and the data were 

coded line by line. Codes were 

constantly compared with 

each other for similarity and 

dissimilarity and were grouped 

to form categories. 

 

 

 

 

All the participants 

expressed positive 

experiences in coping with 

diabetes. Three categories 

emerged from repeated 

coding: (1) positive 

appraisal; (2) diversion; (3) 

bonding. 
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