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Sammanfattning 
Bakgrund: Att leva med diabetes typ 1 innebär ett stort ansvar gentemot sin hälsa samt upp-

levelser av livsförändringar. Den senaste forskningen påvisar att personer med Diabetes Mel-

litus typ 1 har specifika behov av stöd i det dagliga ansvaret för hantering av kost, motion, 

blodsocker övervakning och medicinering. Att leva med diabetes är en utmaning för både pa-

tienter, anhöriga och vårdgivare. Sjuksköterskans roll är att vägleda med behandling samt lära 

patienten att ta ansvar över sitt hälsotillstånd.  

Syfte: Syftet var att beskriva unga personers upplevelser av att leva med Diabetes Mellitus 

typ 1.  

Metod: Denna studie har genomförts som en deskriptiv litteraturstudie som baserar sig på 10 

kvalitativa artiklar. 

Huvudresultat: Resultatet visar att individer med diabetes typ 1 erfara olika upplevelser av 

att leva med sjukdomen. Både negativa och positiva upplevelser framfördes i denna studie. 

Bland annat känslor som rädsla för komplikationer, inför framtiden och skam för hantering av 

diabetesvård på allmänna platser. Även positiva känslor som bland annat acceptans av sjuk-

domen, stöd av familj samt viljan att leva ett normalt liv är betydelsefull. Individer med dia-

betes typ 1 upplever okunskap om sjukdomen bland allmänheten.  

Slutsats: Både positiva- och negativa upplevelser lyfts fram av personer som lever med dia-

betes mellitus typ 1. Olika känslor uppstår även i och med sjukdomen. Med hjälp av vårdper-

sonal kan personer med det kroniska tillståndet vägledas och erbjudas en individbaserad vård 

och omvårdnad. Emellertid är diabetes typ 1 en sjukdom där mycket av  ansvaret ligger hos 

patienten för en god hälsa.

Nyckelord: Diabetes typ 1, patient, upplevelser



Abstract 

Background: Living with diabetes type 1 involves a great deal of responsibility towards one's 

health and experiences of life changes occur. The latest research shows that people with Dia-

betes Mellitus type 1 have specific needs for support in the daily responsibility for managing 

regarding diet, exercise, blood glucose monitoring and medication. Living with diabetes is a 

challenge for patients, relatives and caregivers. The nurse's role is to guide with treatment and 

teach the patient to take responsibility for their own health.  

Aim: The aim of this study was to explore young adults experience of living with Diabetes 

Mellitus type 1.  

Method: This study was done as a descriptive literature study based on 10 qualitative 

articles.  

Main Result: The result of this study showed that people with type 1 diabetes experience dif-

ferent experiences of living with the disease. Both negative and positive experiences were 

presented in this study. Among other emotions such as fear of complications and the future 

and also shame for the management of diabetes in public places. Positive emotions, such as 

acceptance of the illness, support from family and the desire to live a normal life, are also im-

portant. People with type 1 diabetes also experience a lack of knowledge about the disease 

among the general public. 

Conclusion: Both positive and negative experiences are highlighted by people living with 

type 1 diabetes mellitus. Different emotions also arise with the disease. With the help of he-

althcare professionals, individuals with the chronic condition can be guided and offered indi-

vidual-based care and nursing. However, type 1 diabetes is a disease where much responsibili-

ty lies with the patient for a good health.   

Keyword: Diabetes type 1, patient, experiences 
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Introduktion 
Enligt Willman (2014) finns det olika sätt att beskriva begreppet hälsa. Den kan beskrivas 

som ett tillstånd, en process, ett mål eller som ett resultat. Hälsa kan även framställas som 

välbefinnande, livskvalité och lycka. Begreppet relateras till hela människan som formas av 

upplevelser, välbefinnande eller en känsla av sammanhang och intryck av mening. Följaktli-

gen redogörs begreppet som något mer än frånvaro av sjukdom som människan upplever dag-

ligen (Willman 2014). 

Kronisk sjukdom 

Enligt Dekker och Grott (2018) innefattar en kronisk sjukdom ett brett svar av psykologiska 

reaktioner vilket kan ha en stor inverkan på hälsa. Olika modeller har utvecklats om hur per-

soner svarar på en kronisk sjukdom, t.ex. stress-coping modellen. En kronisk sjukdom kan 

leda till akut och kronisk stress vilket kan orsaka kognitiv, känslomässig och beteendemässig 

respons. Denna respons kan resultera i en påverkan på den upplevda hälsan utifrån personlig, 

social och miljömässig anpassningsprocess till sjukdomen. Forskare har också kommit fram 

till att depression är starkt kopplat till kroniska sjukdomar (Lotfaliany, et al. 2018). Att leva 

med en kronisk sjukdom innebär många gånger att patienten blir expert på att hantera sin 

sjukdom, vid t.ex. crohns syndrom (García-Sanjuán, Lillo-Crespo, Richart-Martínez & Sanju-

án-Quiles 2017). Detta genom att patienten kan ta lärdom av egna erfarenheter och upptäckter 

och därmed får kunskap om vad som är mest optimalt. Att leva med en kronisk sjukdom inne-

bär för många att normalisera sitt tillstånd i den mån som det går genom att göra sjukdomen 

till en naturlig del av sitt liv. Personer med kronisk sjukdom kan välja att ta avstånd från sin 

åkomma. Detta i form av att ignorera allvaret i sjukdomen och dess symtom vilket ofta kan 

leda till att individen har svårare att anpassa sig till sitt tillstånd enligt García-Sanjuán et al. 

(2017). Stöd från familj och vänner är något som individer med crohns sjukdom upplever är 

positivt i och med att ha någon att luta sig mot när det är jobbigt. De gav dem stöd att klara av 

sin sjukdom samt hjälpa dem i det vardagliga livet när sjukdomen stod i vägen (García-Sanju-

án, Lillo-Crespo, Richart-Martínez & Sanjuán-Quiles 2017). 

Diabetes Mellitus Typ 1 

Diabetes Mellitus Typ 1 (T1DM) beror på onormalt höga nivåer av glukos i blodet, glukos 

kan 
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inte tas upp av cellerna med hjälp av hormonet insulin, utan passerar via njurarna ut i urinet. 

T1DM är en autoimmun kronisk inflammatorisk sjukdom som är progressiv, kroppens egna 

immunsystem attackeras och långsamt förstörs betacellerna som producerar insulin, förstörel-

sen av betaceller innebär att bukspottkörteln inte längre kan producera hormonet insulin som 

är livsavgörande. Insulin är livsviktigt eftersom det stabiliserar blodsockernivån och gör att 

glukos ej ligger kvar i blodbanan och höjer blodsockernivån (Cowap 2015). Den exakta orsa-

ken till denna typ av attack är okänd men forskare har visat på flera faktorer som kan ligga till 

grund för att utveckla T1DM, exempelvis en kombination av genetiska och miljömässiga fak-

torer (Gan; O'Neill & Haller 2012). Enligt Diabetesförbundet (2017) är T1DM en sjukdom 

som ökar i världen med fler insjuknande varje år, både i de rika och fattiga delar av världen 

(Diabetesförbundet 2017). 

Höga blodsockervärden, hyperglykemi, av en okontrollerad diabetes kan leda till allvarliga 

hälsoproblem. På kort sikt kan det leda till ketoacidos eller diabeteskoma, vid diabeteskoma 

har medvetslöshet uppstått. På lång sikt kan höga sockervärden skada olika delar av kroppen 

(Cowap 2015). Enligt Ahola, Saraheimo, Forsblom, Hietala och Groop (2010) är T1DM för-

knippat med svåra vaskulära komplikationer vilket kan leda till ohälsa och om sjukdomen inte 

hålls under kontroll till mortalitet.  

Behandling och egenvård  

Vid T1DM är patienten beroende av insulin för att överleva då ett absolut bortfall av insulin-

produktion förekommer. Insulinbehandling kompenserar insulinproduktionen i kroppen. Insu-

lin kommer i olika sorter med varierande verkningstid, långverkande i 12-24h samt snabbver-

kande insulin till måltider. Dessa två typer kombineras. Att leva med diabetes är en utmaning 

för både patienter, anhöriga och vårdgivare (Berg & Jenssen 2009). Diabetes är en sjukdom 

som i första hand måste behandlas av patienten själv. Det innebär bland annat att patienten får 

stabilisera sin blodsockernivå genom att injicera insulin och kontrollera sin blodsockernivå 

(Gan; O'Neill & Haller 2012). Målet med behandlingen är att bevara blodsockernivån så nära 

till normalvärde som möjligt. Det fodras kunskap att kunna mäta sin blodsockernivå och där-

efter veta vilka åtgärder som ska vidtas. Detta innebär att kontrollera sitt blodsocker ca fyra 

till sex gånger per dag, bland annat vid uppvaknande och vid måltider (Cowap 2015). Egen-

vård definieras som en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en patient bedöms kunna utföra själv 
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enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6). Idealet är att patienten har kontakt med 

ett diabetesteam som utgörs av sjuksköterska, läkare, fotterapeut och eventuellt psykolog. En 

del livsstilsförändringar kan vara motiverade vid diagnosen T1DM, såsom kosthållning samt 

fysisk aktivitet i syfte att optimera en god blodsockernivå (Berg & Jenssen 2009). 

Sjuksköterskan roll 

Vägledning och att lära patienten att själv ta ansvar över sin sjukdom är sjuksköterskans 

främsta uppgift enligt Berg och Jenssen (2009). Det är sjuksköterskans uppgift att involvera 

patienten i att sätta behandlingsmål för att försäkra sig om att patienten deltar i en lämplig och 

meningsfull behandling vilka kan överföras till vardagliga situationer (Minet, Lønvig, Henrik-

sen, & Wagner 2011). Personer med T1DM har specifika behov av stöd i de dagliga ansvaret 

för hantering av kost, motion, blodsocker övervakning och medicinering. Sjukvårdspersonal 

bör vara medvetna om de svårigheter som vissa patienter står inför vid hanteringen av ansva-

ret för sin sjukdom. En god förståelse för hur en individs behov kan tillgodoses av vård är 

nödvändig i utvecklandet av diabetesstrategier för att säkerhetsställa en hållbar behandling 

(Minet, Lønvig, Henriksen, & Wagner 2011). Enligt Socialstyrelsen (2018) är det inom diabe-

tesvården viktigt att vårdpersonal har kunskap om hur patienter med T1DM mår samt hur li-

vet fungerar och om stödet från diabetesvården är tillräcklig (Socialstyrelsen 2018) 

KASAM 

Begreppet “känsla av sammanhang” (KASAM) är skapat av Aaron Antonovsky och består av 

tre centrala komponenter enligt Antonovsky (1991). Antonovsky var övertygad om att känslan 

av sammanhang är en mycket viktig faktor för att bevara sin ställning på kontinuitet hälsa-

ohälsa och rörelser mot den friska ändpunkten. De tre teman benämns begriplighet, hanter-

barhet och meningsfullhet. Begriplighet avhandlar i vilken mån en person upplever yttre och 

inre stimuli som förnuftsmässigt gripbara. Om en anser de som sammanhängande och struktu-

rerad snarare än kaotiska och oförklarliga. En person med hög känsla av begriplighet räknar 

med att stimuli som kommer att mötas i framtiden är förutsägbara och om de skulle komma 

som överraskningar, i alla fall går att förklara. Däremot säger detta inget om stimulits önsk-

värdhet. Den andra komponenten hanterbarhet definieras som till vilken grad personer upple-

ver att det finns tillgångar som står till ens förfogande för att bemöta stimuli. Dessa tillgångar 
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kan avse resurser som antingen är under ens egen kontroll eller av andras, exempelvis ens 

hustru eller make som individen känner tillit för. Att ha en hög känsla av hanterbarhet resulte-

rar i att inte känna sig som ett “offer” eller känna orättvisa inför en eventuell situation. Den 

tredje komponenten meningsfullhet betraktas som motivationskomponenten i begreppet enligt 

Antonovsky (1991). Meningsfullhet syftar på i vilken mån en person upplever sig känna en 

känslomässig innebörd, att i alla fall när problem uppstår kunna investera energi i utmaningar 

hellre än att se det som belastning. Däremot betyder det inte att de som har ett högt värde me-

ningsfullhet upplever exempelvis glädje när någon går bort. Men att när olyckliga upplevelser 

uppstår, drar individen sig inte för att konfrontera utmaningen utan söker en mening i den och 

gör sitt bästa för att behålla värdigheten förbi den (Antonovsky 1991).  

Problemformulering 

Diabetes Mellitus Typ 1 är en kronisk sjukdom som personen i fråga kommer att få leva med i 

resten av sitt liv om inte forskning skulle säga annorlunda i framtiden. Det innebär att perso-

ner med T1DM måste acceptera sin sjukdom och att livet måste anpassas på olika nivåer. 

T1DM är en folksjukdom som ökar i världen över. Därför är det viktigt att få kunskap om hur 

det är att leva med sjukdomen för att kunna ge en så god omvårdnad som möjligt. Hälsa rela-

teras till hela människan som formas av olika upplevelser, välbefinnande och en känsla av 

sammanhang. T1DM innebär inte endast att ta injektioner med insulin samt utföra blodsoc-

kerkontroller. Det innebär dessutom att vara medveten om sjukdomens inverkan på hälsa och 

på olika psykologiska symtom. 

Syfte   

Syftet var att beskriva unga vuxna personers upplevelse av att leva med Diabetes Mellitus typ 

1. 

Frågeställning 

Hur beskriver unga vuxna personer upplevelsen av att leva med Diabetes Mellitus typ 1? 
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Metod 

Design 

Denna studie har genomfört som en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 

Sökstrategi  

Artiklar har sökts i databasen MedLine via sökmotorn PubMed. Sökningen började med en 

bred sökningterm “Diabetes Mellitus, Type 1” i Mesh. Den avancerades sedan med att ta med 

den psykologiska aspekten av diabetes för att få artiklar som kan relateras till syfte och fråge-

ställning. Sökordskombinationer som t.ex. “Experience” adderades samt booleanska sökter-

mer som “AND” och “OR”. Efter att ha granskat alla artiklar valdes fyra artiklar ut som sva-

rade mot syfte och frågeställning, söktermen “experience” exkluderades och istället kombine-

rades “Diabetes Mellitus, Type 1/psychology” med mesh termen “Quality of Life”. Resultaten 

utifrån denna kombination granskades. Begränsningar som har använts är att använda artiklar 

som publicerats de senaste 10 åren för att få den senaste forskningen samt språk engelska för 

att kunna granska artiklarna. Andra begränsningar är “Högskolan i Gävle” för att få tillgång 

till artiklarna som kom upp. Begränsningen Adult: 19-44 years användes för att artikeln ska 

stämma överens med syftet som relaterar till upplevelsen av unga diabetiker typ 1 och då ex-

kludera artiklar som fokuserar på barn (personer under 18 år) samt äldre personer då det inte 

intresserar syftet (tabell 1). Begränsningen “”Titles with your search terms” användes för att 

finna artiklar där sökbegreppen ingick i hopp om att finna fler artiklar.  

Tabell 1 Databassökningar 

Databas Begränsningar, sökdatum Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

Medline 
via Pub-
Med

10 år, engelska, Högskolan i 
Gävle, Adult: 19-44 years 
2019-08-28

"Diabetes Mellitus, Type 1/psycho-
logy"[Mesh] AND experience OR 
experiences 

132 6

Medline 
via Pub-
Med

10 år, engelska, Högskolan i 
Gävle, Adult: 19-44 years 
2019-08-28

"Diabetes Mellitus, Type 1/psycho-
logy"[Mesh] AND "Quality of 
Life"[Mesh]

160 3

5



Urvalskriterier 

Primära artiklar som svarade på syfte och frågeställning har använts till denna litteraturstudie. 

Inklusionskriterier var att studierna ska beröra T1DM som huvudinnehållet i studien samt att 

det ska handla om hur diagnostiserade individer med T1DM upplever att leva med sin sjuk-

dom. Patienters egna upplevelser och perspektiv inkluderades. Artiklar som berörde ålders-

gruppen 19-44 inkluderades samt en artikel med urvalsgrupp 19-70, läs vidare i metoddiskus-

sion. Författarna valde att endast använda artiklar med en kvalitativ ansats eftersom författar-

na är intresserade av upplevelser av att leva med T1DM. En kvalitativ ansats anser författarna 

kan besvara syfte och frågeställning. Artiklar som exkluderades är icke relevanta och svarar 

inte på syftet, t.ex. artiklar som handlar om hanterandet av beskedet av T1DM. Även de artik-

lar som är utifrån anhörigas och vårdpersonalens perspektiv exkluderades (figur 1).  

Medline 
via Pubmed

10 år, engelska, Högskolan i 
Gävle, Adult: 19-44 years, ”Tit-
les with your search terms”  
2019-08-28

"Diabetes Mellitus, Type 1/psycho-
logy"[Mesh] AND "Quality of 
Life"[Mesh] 

58 1

Totalt: 
350

Totalt: 10
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Figur 1. Flödesschema urvalsprocessen   

Urvalsprocess 

Om en artikel ansågs svarat på syftet, lästes hela artikeln och bestämdes efter innehåll om den 

skulle inkluderas eller inte utifrån inklusions- och exklusionskriterier. Vid sökning som resul-

terades i 160 artiklar lästes på titel och abstract nivå. Efter författarna läst titel och abstract på 

de resulterade artiklarna valdes möjliga artiklar ut efter inklusions- och exklusionskriterier. 

Vid sökning som resulterat i 132 artiklar valdes 6 artiklar ut och efter sökning med 160 artik-

lar som resultat, valdes 3 artiklar. Sammanlagt valdes 9 artiklar ut efter granskning av abstract 

och titel nivå samt en noggrannare granskning av hela artikeln. En artikel adderades vilket 

anträffades under rubriken ”Titles with your search terms” i databasen PubMed. Sammanlagt 

hade författarna 350 träffar på databasen Pubmed där 340 artiklar exkluderades, detta resulte-

rade i 10 artiklar som används i examensarbetet. Samtliga artiklars kvalitet har granskats ge-

nom att fylla i en mall för granskning av artikeln med kvalitativ ansats samt en relevansbe-

dömningsmall, se bilaga 1 och 2. 

Dataanalys  

Båda författarna har läst och granskat artiklarna individuellt för att sedan sammanställa, jäm-

föra samt analysera för att få en vetskap om artiklarna. Endast artiklarnas resultatdel analyse-

rades och sammanställdes genom att utgå från Polit och Becks (2016) kategori system. Under 

processen noterades markeringar i artiklarnas resultatdel som svarade på examensarbetets syf-

te samt antecknade nyckelord för respektive avsnitt. Nyckelorden i artiklarnas resultatdel 

identifierades till teman. En översiktlig tabell gjordes med två kolumner; artikel samt resultat. 

Stödord som antecknats under processens gång skrevs in under resultat i tabellen för att få en 

översikt över artiklarnas resultat. Stödorden färgkodades och med hjälp av denna översikt av 

artiklarnas resultat, kunde sju subteman identifieras som organiserades i antingen “Positiva” 

eller “Negativa upplevelser”. Enligt Polit och Beck (2016) är målet med kategorisystemet att 

på ett enkelt sätt kunna se kopplingar till syfte och relevans av artikeln. Genom att noggrant 

granska likheter och olikheter i artiklarna, för att sedan ha förmåga att tilldela dem i olika 

färgkoder för att utveckla kategori systemet. Markeringar utfördes även under granskningens 

process. Följaktligen ska slutresultatet vara enhetligt och fastställt (Polit & Beck 2016). 
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Forskningsetiska överväganden 

Eftersom det är en litteraturstudie innebär det att författarna inte tagit några mänskliga kon-

takter. Författarna har endast granskat tidigare forskning och presenterar materialet utan att 

påverkas av författarna. Författarna har inte heller plagierat annat material och presenterar 

resultatet så tydligt som möjligt. Forskningsfråga är relevant till ämnet och tar inte skada på 

någon. Genom att analysera resultat utan att ha med författarnas åsikter tolkar läsarna sin egen 

uppfattning gällande studiens resultat (Polit & Beck 2016).  

Resultat 
Resultat i denna litteraturstudie baserar sig på de resultat som framkommit i det 10 olika ve-

tenskapliga artiklar som tagits del av. Artiklarna som använts framkommer i tabell 3 i alfabe-

tisk ordning. Resultatet består av två huvudteman; positiva- samt negativa upplevelser med 

tillhörande sju subteman. Subteman som identifierats är: “Stöd av andra”, “Lära sig accepte-

ra”, “Okunskap om T1DM”, “Viljan att passa in i normen”, “Vilja leva fullt ut”, “Rädsla” 

samt “Skam”. 

Positiva upplevelser  

Stöd av andra 

Stöd från vänner och familj samt andra individer med T1DM upplevdes positivt. Stödet kunde 

både vara psykiskt i form utav mentalt stöd och motivation under kämpiga perioder för perso-

nen som lever med T1DM, samt fysiskt i form utav hjälp i det vardagliga livet. Det kan hand-

la om att hämta ett glas juice när individen upplever hypoglykemi. Detta kan underlätta var-

dagen genom den enklaste gesten för en typ 1 diabetiker. Att ha en relation med någon annan 

som har T1DM var viktigt för både stöd samt ha någon att lära sig av. Det upplevdes som en 

trygghet, att ha någon i sin närhet i samma situation som kan relatera och bara är ett samtal 

ifrån. Stödet från familj och vänner visade sig också vara värdefullt. Ett antal personer ansåg 

att familjen var de viktigaste stödet utifrån slutsatsen att de “hade din rygg” i alla situationer 

samt gått igenom processen med dem för att lära sig om ett liv med diabetes. Tendensen att 

göra situationen mer lättsam fanns hos vänner, vilket personer med diabetes uppskattade. 

Många personer med T1DM upplevde också att stödet från sin älskade var hjälpsam och för-

stående. En deltagare uttryckte exempelvis tacksamhet över att hennes pojkvän kunde kon-

trollera hennes glukosnivå under natten samt vara ett bra stöd vid närvarande av möten med 
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doktorer (Freeborn, Dyches, & Roper 2017; Abdoli, Hardy, & Hall 2017; Carlsund & Söder-

berg 2018).  

Vilja leva fullt ut 

I flera studier (Freeborn, Dyches, & Roper 2017; Abdoli, Hardy & Hall 2017; Watts, O’Hara, 

Trigg 2010) framkom det att personer med T1DM hade strävan att vilja leva livet fullt ut, 

följaktligen inte låta sjukdomen stå i vägen för deras liv. Ambitionen att inte låta T1DM be-

gränsa aktiviteter och stå i vägen för livsmål bland annat utbildning var viktigt för deltagarna. 

Individer med T1DM uppvisade att med en positiv inställning behövde sjukdomen inte be-

gränsa livet. Deltagarna som diagnostiserats med T1DM under 18 års ålder var tacksamma för 

att deras föräldrar lärt dem om hur de kan hantera med sin sjukdom. De som fick diagnosen 

som ungdom (> 18 år), hade dock svårare att inse att sjukdomen inte behövde stå i vägen för 

deras liv. Dessa individer lärde sig dock med tiden att de kan uppnå mål såsom andra indivi-

der som inte har T1DM kan, det vill säga att de inte blir begränsade av sin sjukdom. Delta-

garna beskrev hur de försökte göra T1DM intressant och spännande genom att även involvera 

kamrater. Genom att värdera det positiva med T1DM och inte endast se utmaningarna var en 

förekommande åsikt bland individer med sjukdomen. Vidare beskrev deltagarna att T1DM 

inte ska kontrollera och styra deras liv och det de ville göra. Detta skedde genom att individen 

inte tillät sjukdomen ha ett negativt inflytande (Freeborn, Dyches, & Roper 2017; Abdoli, 

Hardy & Hall 2017; Watts, O’Hara, Trigg 2010).  

Lära sig acceptera 

Att lära sig acceptera diagnosen medförde också att personer med T1DM hade enklare att 

tillåta den vara en del av sitt liv och därmed mer frihet. Att acceptera sjukdomen blev som en 

personlig resa menar många. De blev mer medvetna om att T1DM var en del av deras liv och 

började integrera sina liv och identiteter med TIDM och såg det endast som ett extra ansvars-

område. Att acceptera sin sjukdom och se det som en del av sin vardag ansågs vara en viktig 

del. Det var när personerna väl accepterade sin sjukdom som det ledde till goda nivåer av 

kontroll. Acceptans gick också hand i hand med att bli godtagbar med situationen. Det fram-

kom att nödvändigtvis behöver en person med diabetes inte uppskatta sin sjukdom, men att 

det inte betyder att livet är över. Trots att vikten av acceptans var betydande uttryckte många 
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ett hopp om botemedel. Hoppet var till nytta för optimism i framtiden. Vilket förenklade vik-

ten av att hantera sin sjukdom och därmed acceptera den (Abdoli, Hardy & Hall 2017; Smith  

et al.,2018; Freeborn, Dyches & Roper 2017; Engström, Leksell, Johansson & 

Gudbjörnsdottir 2016) 

Negativa upplevelser 
Viljan att passa in i normen 
Deltagarna beskrev viljan av att passa in i normen och att inte identifieras med sjukdomen. 

Det var essentiellt att ses som en människa och inte framställas som annorlunda till skillnad 

från en individ som inte har diagnosen. Många individer med T1DM delade samma känsla om 

att vilja leva livet utifrån normen. De beskrev sig bland annat som en hel individ som vill leva 

livet inom begränsningar som medföljer med T1DM. Viljan att vara som alla andra och inte 

behandlas annorlunda fanns hos flertal individer med T1DM. Många deltagare uttryckte att 

denna känsla framkom särskilt i skolmiljöer. Detta kunde innebära att en person med T1DM 

undvek att injicera insulin eller kontrollera sitt blodsocker för att passa in i skolmiljöer (Abdo-

li, Hardy & Hall 2017; Jeong, Quinn, Kim & Martyn-Nemeth, 2018; Freeborn, Dyches & Ro-

per 2017).  

Rädsla 

Känslan av rädsla innebar att vara rädd för olika saker relaterade till att leva med diabetes. 

Det kunde till exempel handla om att vara rädd för diabetesrelaterade komplikationer eller 

vara rädd för att hamna i hypoglykemi. Gemensamt för övervägande delen av deltagarna var 

rädslan för att utveckla diabetesrelaterade komplikationer. Oron över framtiden ökade med 

åren då de fick mer insikt om möjliga konsekvenser av någon dålig kontroll som de hade tidi-

gare. En annan barriär var rädsla för hypoglykemi, vilket krävde mod för att hantera. Dessa 

bekymmer resulterade i att uppsåtligt hålla blodsockernivåerna höga för att undvika risken för 

hypoglykemi. De flesta typ 1 diabetiker beskrev att de undvek aktiviteter och vissa vardags-

sysslor pga denna rädsla. Detta resulterade i en känsla av stress, att konstant vara orolig över 

sin blodsockernivå. Rädslan av att förlora kontroll över blodsockernivån, upplevde många 

deltagarna. Dessutom kunde de uppleva rädsla för att behöva förlita sig på tekniska hjälpme-

del. För t.ex. en person som fått en subkutan insulininfusion innebar det flera utmaningar. 

Dels att läsa sig det tekniska men även att förlita sig på tekniken. Rädsla fanns för att inte ha 
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kontroll pga. de tekniska hjälpmedlen skulle gå sönder. Överföring av sin sjukdom till sina 

barn, kroniska diabeteskomplikationer, koma och förtidig död var de huvudsakliga rädslorna 

av att ha diabetes (Balfe et al., 2013; Engström, Leksell, Johansson & Gudbjörnsdot-tir 2016; 

Carlsund & Söderberg 2018; Todres, Keen & Kerr 2010; Tarkun & Dumanli, Öz-göksu 2017; 

Abdoli, Hardy & Hall 2017).  

Skam 

Känslan av skam över T1DM framkommer i övervägande delen av artiklarna. Många indivi-

der med T1DM försökte gömma sin sjukdom i vissa sammanhang. Detta var kopplat till att få 

kommentarer som var grundade på okunskap. Det kunde utspela sig i en skolmiljö där perso-

nerna kände skam och generade för att de t.ex. hade låga sockervärden och uppträdde “kons-

tigt” på grund av sin sockernivå. Detta ledde till att många åsidosatte sjukdomen och på det 

viset utsatte sig själva för risk. De flesta med T1DM undvek att tala om sjukdom då de upp-

levde det som ansträngande att alltid få upprepa sig om sjukdomen. Att många kände sig ge-

nerade över sin sjukdom på offentliga platser resulterade i att t.ex. gå till ett badrum för att 

dölja sin diabetesvård.Trots att personen i sig kände sig självsäker som en person med diabe-

tes, upplevdes ändå en genant känsla av kritiska blickar från allmänheten.Dock beskrev per-

soner med T1DM  att de kunde undgå stigmat över sin sjukdom om det var resulterade i att 

undvika att skada andra. Exempelvis kunde en person undvika att cykla eller köra bil för att 

hon inte ville skada andra genom rädsla över att få lågt blodsocker (Balfe et al., 2013; 

Carlsund & Söderberg 2018; Jeong, Quinn, Kim & Martyn-Nemeth 2018)  

Okunskap om T1DM 

Många personer med T1DM upplevde att okunskap kring T1DM bland allmänheten kunde 

vara en negativ upplevelse. Deltagarna beskrev att de berördes av att i samhället bli jämförd 

med diabetes typ 2 (T2DM) och dessutom bli bemött av okunskap. Vidare beskrev de att 

många aktiviteter fokuserade på T2DM, vilket kunde medföra att samhället ibland kunde tol-

ka dem som en person med T2DM (Abdoli, Hardy & Hall 2017; Carlsund & Söderberg 2018; 

Jeong, Quinn, Kim & Martyn-Nemeth 2018). Någon av deltagarna angav att t.o.m. diabetes-

föreningen inte företräde de personer som hade T1DM. Deltagarna delade en vilja om att öka 

kunskapen i samhället. De uttryckte en brist på allmän kunskap och förståelse av deras närhet, 
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till och med under sjukhusvistelser där patienterna kände sig mer experter på sin sjukdom än 

personalen. En vanlig utlösande faktor bland unga vuxna med diabetes var andras ogrundade 

antaganden relaterade till orsakerna och behandling av T1DM. Detta orsakade irritation hos 

de som deltog i studierna, att individer utan T1DM skulle sitta på mer kunskap än vad perso-

nen med sjukdomen gjorde. Det framkom även att personer med T1DM tillika jämförde kun-

skapen om andra sjukdomar i samhället vilket påvisade frustration. En av deltagarna uppgav 

att det fanns betydligt mer kunskap i samhället om epilepsi och stroke än om diabetes (Abdo-

li, Hardy & Hall 2017; Carlsund & Söderberg 2018; Jeong, Quinn, Kim & Martyn-Nemeth 

2018).  

Diskussion 

Huvudresultat  

Syftet med examensarbetet var att beskriva unga personers upplevelse av att leva med T1DM. 

Resultatet visade att T1DM är en sjukdom vilka erfordrar eget ansvar hos patienten och 

gentemot deras liv. Det erfordras ett positivt tankesätt för att bli acceptans med sjukdomen 

vilket därmed ledde till goda nivåer av kontroll. Ambitionen att inte låta sjukdomen stå i 

vägen för sitt liv samt att inte identifieras med sin sjukdom är viktig. Olika typer av känslor 

uppkommer med sjukdomen. Bland annat känslan av skam över sin sjukdom bland allmänhe-

ten vilket ledde till att många dolde eller icke hanterade sin diabetesvård. Rädsla över diabe-

tesrelaterade komplikationer och framtiden var betydande. Resultatet visar även på att stöd av 

andra, såsom familj och vänner var av stor betydelse som stödjande individer och då i form av 

mentalt- och fysiskt stöd. En brist på kunskap om T1DM i samhället framkom, som i många 

fall gjorde personer med sjukdomen missförstådda samt bidrog till en känsla av frustration.  

Resultatdiskussion 

Stöd av andra 

I studien framkommer det att personer med T1DM upplever att stöd från närhet såsom familj 

och vänner som något positivt. De fick stöd både mentalt och fysiskt från omgivningen vilket 

underlättade vardagen med diabetes samt kunde stärka personen under mödosamma perioder 

(Freeborn, Dyches & Roper 2017; Abdoli, Hardy & Hall 2017; Carlsund & Söderberg 2018). 

Författarna anser att detta stöd är viktigt för individer med TIDM för att känslan av ensamhet 
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i sjukdomen inte ska uppkomma samt utnyttja alla resurser som är tillgängliga för hanteringen 

av sjukdomen ska vara optimal. Föregående forskning vilka studerat personers upplevelser av 

att leva med en kronisk sjukdom stödjer betraktelsesättet om att stöd från familj och vänner är 

i en positiv mening enligt Olshansky et al. (2008). De gav personerna stöd att hantera sin 

sjukdom samt vara behjälplig när sjukdomen stod i vägen (García-Sanjuán, Lillo-Crespo, Ri-

chart-Martínez & Sanjuán-Quiles 2017). 

Vilja leva fullt ut 

I ett antal artiklar läggs vikt vid att lära sig acceptera sjukdomen. Det var som en personlig 

resa enligt många att börja integrera med T1DM och acceptera den. Det var när väl individen 

hade accepterat sitt tillstånd som en god nivå av kontroll framkom och därmed goda blodsoc-

kervärden. Däremot har det inget med att göra att sjukdomen är önskvärd (Abdoli, Hardy & 

Hall 2017; Smith  et al.,2018; Dyches et al.,2018;  Engström, Leksell, Johansson & 

Gudbjörnsdottir  2016). Detta kan kopplas till Antonovskys (1991) teori om begriplighet. Ge-

nom att lära sig acceptera sin sjukdom anser författarna kan kopplas till att om individen i sig 

kan finna stimuli, i detta fall T1DM, vilka sammanhängande och i alla fall att kunna begripa 

den som strukturerad snarare än kaotisk (Antonovsky 1991). I Bezerra et al., (2018) studie om 

hur det är att leva med T1DM framkom det att acceptans kan vara direkt relaterad till kontrol-

len av sjukdomen och strategier för att övervinna och finna sätt att leva med det kroniska till-

ståndet. Författarna anser då att acceptans kommer med tiden och kan vara såsom i många 

artiklar nämner, en personlig resa (Abdoli, Hardy & Hall 2017; Smith  et al.,2018; Dyches et 

al.,2018; Engström, Leksell, Johansson & Gudbjörnsdottir  2016). 

Lära sig acceptera 

I ett antal artiklar läggs vikt vid att lära sig acceptera sjukdomen. Det var som en personlig 

resa enligt många att börja integrera med T1DM och acceptera den. Det var när väl individen 

hade accepterat sitt tillstånd som en god nivå av kontroll framkom och därmed goda blodsoc-

kervärden. Däremot har detta inget med att sjukdomen är önskvärd (Abdoli, Hardy & Hall 

2017; Smith  et al.,2018; Dyches et al.,2018;  Engström, Leksell, Johansson & 

Gudbjörnsdottir 2016). Detta kan kopplas till Antonovskys (1991) teori om begriplighet. Ge-

nom att lära sig acceptera sin sjukdom anser författarna har med att göra om individen i sig 

13



kan finna stimuli, i detta fall T1DM, vilka sammanhängande och i alla fall kunna begripa den 

som strukturerad snarare än kaotisk (Antonovsky 1991). I Bezerra et al., (2018) studie om hur 

det är att leva med T1DM framkom det att acceptans kan vara direkt relaterad till kontrollen 

av sjukdomen och strategier för att övervinna och finna sätt att leva med de kroniska tillstån-

det. Författarna anser då att acceptans kommer med tiden och kan vara såsom i många artiklar 

nämner, en personlig resa (Abdoli, Hardy & Hall 2017; Smith  et al.,2018; Dyches et al., 

2018;  Engström, Leksell, Johansson & Gudbjörnsdottir 2016). 

Viljan att passa in i normen och skam 

I studien framkom det att personer med T1DM delade ambitionen att vilja vara som alla andra 

(Abdoli, Hardy & Hall 2017; Jeong, Quinn, Kim & Martyn-Nemeth 2018; Dyches et al.,

2018), såsom sina vänner vilka också kan kopplas till denna litteraturstudiens resultat om 

skam (Balfe et al., 2013; Carlsund & Söderberg 2018; Jeong, Quinn, Kim & Martyn-Nemeth 

2018). Det visade sig kunde ha negativ effekt på deras sjukdomstillstånd då de exempelvis i 

skolmiljöer undvek att hantera sin sjukdom genom att ignorera behovet av att injicera insulin 

eller hanterade diabetesvården i badrum. Enligt García-Sanjuán et al. (2017) är responsen att 

bortse från sin kroniska sjukdom ofta vad personen upplever. Det genom att ignorera allvaret i 

sitt sjukdomstillstånd och dess symtom. Ignorans kan ofta leda till att personen istället har 

svårare att adaptera till sin sjukdom. I en studie (Olshansky, et al. 2008) framkom det ett 

centralt tema om att “normalisera en identitet som en person med diabetes”. Enligt Olshansky 

et al. (2008) hänvisade personerna konsekvent till uppfattningen om att de såg sig själva som 

en diabetiker. De antog en identitet där diabetes hade en central roll i deras definition av jaget. 

Detta innebar att känna sig annorlunda från andra utan diabetes. Däremot kände de ofta en 

koppling till andra med diabetes som författarna anser poängterar att ha ett stödsystem med 

antingen andra personer med diabetes eller de utan som personen kan känna tillit till är viktigt 

(Olshansky. et al. 2008).  

Rädsla 

Personer med T1DM upplevde rädsla, att föra vidare sjukdomen till sina barn, kroniska diabe-

teskomplikationer, koma och förtidig död var de huvudsakliga rädslorna av att ha diabetes 

(Balfe et al., 2013;  Engström, Leksell, Johansson & Gudbjörnsdottir 2016; Carlsund 
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& Söderberg 2018; Keen et al., 2010; Abdoli, Hardy & Hall  2017). Detta bidrog till en känsla 

av stress och att konstant vara orolig över sina blodsockernivå. Resultatet är liknande till vad 

andra studier har kommit fram till gällande rädsla. I en studie med syfte att utforska upplevel-

ser av att leva med diabetes utförd av Castensøe-Seidenfaden. et al. (2017), har forskarna 

också kommit fram till att oron över framtiden och komplikationer finns hos patienter med 

T1DM. Detta stödjer författarnas åsikt om att sjuksköterskan har en viktig roll i att tillföra in-

formation och kunskap till personer med T1DM kring komplikationer i hopp om att kunna 

förebygga dem utöver att vägleda dem (Berg & Jenssen 2009). 

Okunskap om T1DM 

I litteraturstudien framkom det att personer med T1DM upplever en brist på kunskap om 

sjukdomen bland allmänheten. Detta yttrade sig i känsla av irritation och missförstånd. Okun-

skapen bland allmänheten orsakade att personerna kände sig som experter på deras tillstånd i 

brist av förståelse av andra (Abdoli, Hardy & Hall 2017; Carlsund & Söderberg 2018; Jeong 

et al., 2018). Detta påpekas i García-Sanjuán et al. (2017) studie om hur det är att leva med ett 

kroniskt tillstånd. I Awaisu, Aziz, Ghazali, Hassan och Yun (2007) studie undersöktes kunska-

pen om diabetes hos allmänheten, det visade på okunskap om T1DM råder hos allmänheten. 

Därmed rekommenderar forskarna och författarna instämmer, att utbildningsprogram om dia-

betes är att rekommendera. Detta skulle kunna kan ta plats i skolan och på arbetsplatser bland 

annat vilket kan resultera förståelse och kunskap om T1DM hos allmänheten (Awaisu, Aziz, 

Ghazali, Hassan & Yun 2007). 

Metoddiskussion 

Studien har genomförts som en deskriptiv litteraturstudie, avsikten var att frambringa en tolk-

ning för ett tidigare välbekant fenomen. Tolkningen ska framhäva ny forskning utifrån patien-

ters egna upplevelser (Polit & Beck 2017). Författarna har använt sig av databasen MedLine 

via sökmotorn PubMed för att söka artiklar. En av begränsningarna var åldersspannet ”19-44 

år”. Detta eftersom syftet var att undersöka ”unga vuxna” personer, följaktligen var den ål-

dersbegränsningen mest lämplig. Detta ses som en svaghet eftersom ytterligare intresseväc-

kande forskning hittades men exkluderades på grund av att kraven på deltagarnas ålder inte 

uppfylldes. En studie (Freeborn, Dyches & Roper  2018) inkluderades även fast urvalsgrup-
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pen var 19-70. Författarna inkluderade denna studie trots fel åldersbegränings eftersom förfat-

tarna kunde använda sig utav material som tydligt var refererat till studiens syfte och ålders-

grupp. Därutöver upptäckte författarna artiklar som svarade på studiens syfte och frågeställ-

ning men exkluderades av den orsaken att resultatet lyfte fram patienters upplevelser, men 

även dess anhörigas. Det ansågs var en nackdel vid sökandet då lämpligt resultat samman-

blandas med oläglig upplysning. Förfalskning, plagiering eller fabricering har inte avsiktligt 

tillämpats i denna studie. Författarna har enbart granskat tidigare forskning med en tydlig re-

dovisning av resultatet. Detta ses som en styrka eftersom det inte tar skada på deltagarna samt 

att resultatet inte påverkas av författarna (Polit & Beck 2017). 

En styrka med arbetet var användandet av relevansbedömnings mallarna till de utvalda artik-

larna. Detta ansågs vara en styrka eftersom det var en form av vägledning för att uppfatta om 

artiklarnas kvalitet var god nog för att ingå i studien.  

Författarna använde sig utav ett kategorisystem genom att färgkoda stödord från artiklarnas 

resultat för att sedan identifiera sju olika subteman. Dessa olika subteman placerades under 

“Positiva” eller “Negativa upplevelser”. Detta system ansågs vara till en styrka då det under-

lättade att betrakta likheter bland artiklarnas resultat. Enligt Polit och Beck (2016) är målet 

med kategorisystem att kunna koppla syfte samt relevans av artikeln. Genom att noggrant 

granska likheter och olikheter i artiklarna, för att sedan ha förmåga att tilldela dem i olika 

färgkoder för att utveckla kategori systemet.  

Kliniska implikationer för omvårdnad 

T1DM ökar i världen och därmed är det viktigt att de finns en välfungerande vård för att be-

möta dessa patienter där de kanske ses som en brist av personer med sjukdomen idag. Exa-

mensarbetet kan komma att ha betydelse för vilken omvårdnad vårdpersonal kan erbjuda pati-

enter med T1DM. Det kan bidra till ökad förståelse om hur det är att leva med T1DM och hur 

unga människor hanterar sin sjukdom i det dagliga livet. För vårdpersonal som möter unga 

patienter med T1DM  är det av betydelse att få ta del av hur individer upplever sin sjukdom 

och hur de ska bemötas för att kunna anpassa vården och ge stöd och eventuella andra resur-

ser. Detta examensarbete kan förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse av att vårdpersonal 

måste ge omvårdnad av hela personen, både de fysiska och psykiska. Det är viktigt att den 

psykiska delen av att leva med diabetes får lyftas fram i samma grad som den fysiska.  
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Förslag till fortsatt forskning 

Förhoppningsvis kan detta examensarbete bidra till ytterligare forskning gällande upplevelser, 

hur det är att leva med T1DM. Det krävs en utökad och förbättrad vård för personer med 

T1DM. En ökad förståelse av vårdpersonal kring helheten av att leva med diabetes där både 

de psykiska och fysiska kraven av att leva med sjukdomen får spela lika stor roll. En fortsatt 

forskning kring hur utbildningsprogram kan utvecklas och adapteras i samhället om T1DM 

krävs för att främja kunskapen om diabetes bland samhället. 

Slutsats 

I studien framkom det hur påfrestande det är att leva med T1DM och dess utmaningar. Många 

deltagare hade som gemensamt känslan av frustration gentemot de bristande kunskaperna om 

deras sjukdom. Även ambitionen av att vilja leva ett normalt liv och normalisera sitt tillstånd 

var allmän. Resultatet påvisar vikten av individcentrerad vård utifrån vårdpersonalens sida. 

Med hjälp av professionell vård kan personer med T1DM vägledas med typ av behandling 

och få det stöd personen är i behov av. Däremot har personen eget ansvar över sin kroniska 

sjukdom och hälsa. 
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Bilaga 1 
Mall 1. Relevansbedömningsmall 

 
 

Artikelförfattare och publiceringsår

Ja Delvis Ne
j

1. Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) som studeras i granskad studie relevant i för-
hållande till det aktuella syftet*?

 
 

2 Är de deltagare som ingår i granskad studie relevanta i förhållande till det aktuella syf-
tet*?

 
 

 

3. Är det sammanhang (kontext) som studeras i granskad studie relevant i förhållande till 
det aktuella syftet*?

 
 

4. Är granskad studies ansats och design studie relevant i förhållande till det aktuella syf-
tet*?

 
 

5. Sammanvägd bedömning: bör granskad studie inkluderas för kvalitetsgranskning i den 
aktuella studien**?

 
 

1



Bilaga 2 
Mall 2. Kvalitetsgranskningsmall för kvalitativ ansats  

Kvalitativ ansats. 

Ja, med moti-
veringen att…

Delvis, med 
motiveringen 

att…

Nej, med moti-
veringen att…

Går ej att be-
döma,med moti-
veringen att…

Syfte

1. Är den granskade studiens 
syfte tydligt formulerat?

 
 
 

Metod

2. Är designen lämplig utifrån 
studiens syfte?

 
 
 

3. Är metodavsnittet tydligt 
beskrivet?

 
 
 

4.
Är deltagarna relevanta i 
förhållande till studiens syf-
te?

 
 
 

5.
Är inklusionskriterier och 
eventuella exklusionskriteri-
er beskrivna?

 
 
 

6.
Är det sammanhang (kon-
text) i vilket forskningen 
genomförs beskrivet?

 
 
 

7. Är metoden för datainsam-
ling relevant?

 
 
 

1



 
 

8. Är analysmetoden redovisad 
och tydligt beskriven?

 
 
 

9. Görs relevanta etiska reflek-
tioner?

 
 
 

Resultat

10
.

Är det resultat som redovisas 
tydligt och relevant i förhål-
lande till studiens syfte?

 
 
 

Diskussion

11
.

Diskuteras den kliniska be-
tydelse som studiens resultat 
kan ha?

 
 
 

12
.

Finns en kritisk diskussion 
om den använda metoden 
och genomförandet av studi-
en?

 
 
 
 
 

13
.

Är trovärdighetsaspekter för 
studien diskuterade?
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Bilaga 3 
Tabell 2. Sammanfattning av valda artiklar som ingår i resultatet.  

Författare 
• år/land

Titel Design och 
eventuellt 
ansats

Undersök-
nings- grupp

Datainsam-
lings- metod

Dataanalysmetod

Abdoli, Hardy, 
Hall. + 2017/
USA

The Complexi-
ties of “Strugg-
ling to Live 
Life”

Kvalitativ 
beskrivande 
design och 
ansats.

9 unga vux-
na, 3 män 
och 6 kvin-
nor med 
T1DM  i 
åldersgrup-
pen mellan 
18-30 boende
i Tennessee.

Djupgående 
individuella 
intervjuer. 

En kvalitativ analysme-
tod, riktlinjer av Sande-
lowski. Intervjuer var 
transkriberade. Dataana-
lys gjordes i tre steg; för-
djupning, minskning och 
tolkning. Forskare skapa-
de PM för att identifiera 
teman och mönster. 

Balfe, Doyle, 
Smith , Sree-
nan, Brugha, 
Hevey, Conroy. 
+ 2013/ Irland

What's distres-
sing about ha-
ving type 1 dia-
betes? A qualita-
tive study of 
young adults' 
perspectives

Beskrivande 
design, kva-
litativ an-
sats 

35 unga vux-
na,  6 manli-
ga och 29 
kvinnliga 
mellan åldern 
23-30 år med
diabetes typ
1

Semistruktu-
rerade inter-
vjuer 

Sjutton intervjuer genom-
fördes via telefon och 18 
personligen. Intervjuerna 
analyserades tematiskt 
och kodades, vilket gav 
en transkription som be-
handlade en viss fråga en 
beskrivande tagg eller 
"kod"

Carlsund, Sö-
derberg. + 
2018/ Sverige

Living with type 
1 diabetes as 
experienced by 
young adults

Kvalitativ 
design 

12 unga vux-
na (8 kvin-
nors + 4 
män) med 
diabetes typ 
1 i ålders-
gruppen 
19-30 år som
haft sjukdo-
men mellan
3-14 år.

Individuella 
semistruktu-
rerade inter-
vjuer

Analys enligt kvalitativa 
innehållsanalysguiden 
utformad av Elo och 
Kyngäs. Datan organise-
rades och kodades för att 
sedan läggas i samma 
underkategori. Forskarna 
fick då en generell be-
skrivning av fenomenet. 
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Freeborn, 
Dyches, Roper 
+ 2017/USA.

Lessons Lear-
ned From a Life 
With Type 1 
Diabetes: Adult 
Perspectives. 

Kvalitativ 
design

23 kvinnor 
och 12 män i 
åldersgrup-
pen 19-70 år 
med T1DM.

Två djupgå-
ende inter-
vjuer. 

Intervjuer blev transkri-
berade och kodade enligt 
riktlinjer av Denzin och 
Lincoln.

Jeong, Quinn, 
Kim, Martyn-
Nemeth + 
2018/USA.

Health-Related 
Stigma in Young 
Adults With 
Type 1 Diabetes 
Mellitus

Kvalitativ 
beskrivande 
ansats.

14 unga vux-
na i ålders-
gruppen  20-
34 år som 
varit diagnos-
tiserade med 
diabetes typ 
1 minst ett år. 
Fem män och 
nio kvinnor. 

Två fokus-
grupper; åtta i 
den första 
gruppen, sex 
i den andra 
för att gene-
rera informa-
tion om häl-
so-relaterad 
stigma. Före 
sessionerna 
fyllde delta-
garna i ett 
demografiskt 
och hälso-
formulär om 
ålder, kön, 
diabetesvård 
b.la.

Sessionerna blev tran-
skriberade från ett ljud-
band. Data blev analyse-
rad med en konventionell 
innehållsanalys metod. 
En kodningsmall etable-
rades i en tabellform för 
att finna teman och sub-
teman.
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Engström,Jo-
hansson, Soffia 
+ Sverige /
2016

What is impor-
tant for you? A 
qualitative in-
terview study of 
living with dia-
betes and expe-
riences of diabe-
tes care to 
establish a basis 
for a tailored 
Patient-Repor-
ted Outcome 
Measure for the 
Swedish Natio-
nal Diabetes 
Register

Kvalitativ 
intervjustu-
die

29 vuxna 
med typ 1 
och typ 2 
diabetes som 
levt med sin 
sjukdom i 
längre än 5 
år.

Semistruktu-
rerade kvali-
tativa inter-
vjuer analy-
serade med 
hjälp av in-
nehållsana-
lys.

Intervjuerna transkribe-
rades och kodades. Där-
efter grupperades dom i 
underkategorier enligt 
likheter och skillnader. 

Smith, Donnel-
ly, Howe, 
Mumford, 
Campbell, 
Ruddock, Tier-
ney, Wearden 
+ UK / 2018

A qualitative 
interview study 
of people living 
with well-con-
trolled Type 1 
diabetes

Kvalitativ 
ansats. 

15 unga vux-
na (nio män 
+ 6 kvinnor) 
som haft dia-
betes typ 1 
minst tio år 
och rapporte-
rades haft en 
under kon-
troll diabetes 
senaste fem 
åren. Ålder: 
18+. . 

Semi-struktu-
rerade inter-
vjuer samt 
intervjuer via 
telefon. 

Tematisk analys utfördes. 
Intervjuer omskrevs och 
data utformades i teman. 
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Tarkun, Du-
manli, Öz-
göksu. +2017/
Algeriet Kana-
da, Kina, 
Danmark, 
Frankrike, 
Tyskland, Indi-
en, Italien, Ja-
pan, Mexico, 
Holland, Polen, 
Ryssland, Spa-
nien, Storbri-
tannien, ,Tur-
kiet..

Attitudes, 
wishes, and 
needs of diabe-
tes patients and 
their relatives: 
Turkish data 
from the 
DAWN2 study

Kvalitativ 
ansats 

Åttio patien-
ter med typ 
1-diabetes,
426 patienter
med typ 2-
diabetes och
126 släkting-
ar till patien-
ter med dia-
betes.

Intervjuer 
med patienter 
och familje-
medlemmar 
därefter fyll-
des ett fråge-
formulär i.

Utgår från frågeformulä-
ren och  
interkulturella motsva-
righeterna i översättning-
arna utvärderades och 
bekräftades.

Todres, Keen, 
Kerr. + 2010/
Storbritannien 

Continuous 
subcutaneous 
insulin infusion 
in Type 1 diabe-
tes: patient ex-
periences of 
'living with a 
machine'

Kvalitativ 
beskrivande 
fenomeno-
logiska de-
sign. 

Fyra patien-
ter, två män 
och två kvin-
nor med dia-
betes typ 1.

Djupgående 
intervjuer i 
två faser med 
olika inrikt-
ningar. Under 
första inter-
vjun utfor-
mades teman 
som fokuse-
ras på under 
den andra 
intervjun. 

Intervjuer blev digitalt 
inspelade och senare 
transkriberade. En noga 
5-stegs analytisk proce-
dur av LT och SK utför-
des.
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Watts, O’Hara, 
Trigg + 2010/ 
Storbritannien

Living with 
Type 1 diabetes: 
A by-person 
qualitative ex-
ploration, 
Psychology and 
Health,

Utforskande 
studie, kva-
litativ an-
sats. 

Fyra personer 
ingick i stu-
dien med 
diabetes typ 
1.Â

Djupgående 
intervjuer i 
fyra sektio-
ner. 

Tematisk sammansätt-
ning vilket innebär att 
författarna identifierade 
och hittade olika teman. 
Analysen var inspirerad 
av Stenner´s (1993)
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Bilaga 4 
Tabell 3. Syfte och resultatöversikt på valda artiklar 

Författare Syfte Resultat

Abdoli, Har-
dy, Hall .

Att undersöka och beskriva 
uppfattningar och erfaren-
heter hos unga personer 
med typ 1 diabetes boende i 
Appalachia, Tennessee. 

7 teman utformades; svårigheten mot vuxen ålder, den var-
dagliga kampen att leva med diabetes, den starka viljan att 
leva, den stöttande miljön, utvecklingen av ens identitet av 
sin diabetes, hinder i och med diabetes och för och nackdelar 
med tekniska diabeteshjälpmedel. 

Balfe , Doyle , 
Smith , Sree-
nan , Brugha , 
Hevey , Con-
roy . 

Att identifiera orsakerna till 
diabetes besvär i ett urval 
av unga vuxna med typ 1-
diabetes.

Resultatet visade sig att diabetesrelaterade besvär är vanligt 
bland unga vuxna med typ- 1 diabetes. De vanligaste besvä-
ren visade utlösas att självmedvetande/stigma samt dagliga 
svårigheter med diabetes hantering samt oro inför framtiden.

Carlsund, Sö-
derberg.

Att beskriva unga personers 
upplevelser av att leva med 
diabetes typ 1. 

Resultatet visade två huvudkategorier (a) och fem underkate-
gorier (b); (a) hantera situationen, hantera olika åsikter, (b) 
hantera vardagen, känslomässig berg- och dalbana och gene-
rella attityder, egna åsikter och uppfattningar, ignorans och 
tappad motivation. 

Engström, 
Leksell, Jo-
hansson, 
Gudbjörnsdot-
tir 

Att beskriva viktiga aspek-
ter i livet för vuxna indivi-
der som lever med 
diabetes..

Diabetes omsorg var en avgörande resurs för att vårda indivi-
dens förmåga och kunskap att hantera diabetes och för att 
underlätta livet med diabetes genom att ge stöd, vägledning, 
medicinsk behandling och tekniska anpassningar anpassade 
efter individuella behov.

Freeborn, 
Dyches, Ro-
per.

Att få en större förståelse av 
hur det är att leva med dia-
betes typ 1 och vilka utma-
ningar som kommer med 
sjukdomen samt kunna ge 

Sex teman identifierades: “Det är inte vad du är”, “Låt den ej 
begränsa dig”, “Bli involverad i diabetes stödgrupper”, “Inte 
vara annorlunda”, ”Det kommer bli okej” samt “Lär de, 
skräm inte”. 
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Jeong, Quinn, 
Kim, Martyn-
Nemeth.

Att undersöka hur unga 
vuxna upplever hälso-rela-
terad stigma i samband med 
den dagliga hanteringen av 
diabetes typ 1.

Fem huvudteman identifierades; “Viljan att bli sedd som en 
person, inte en sjukdom”, “Vilja vara normal”, “Skämmas 
över att hantera diabetes offentligt”, “ Kämpar för att över-
komma ilska och ångest” samt “ Känna sig misstrodd av and-
ra över att hantera sin sjukdom”. 

Smith, Don-
nelly, Howe, 
Mumford, 
Campbell, 
Ruddock, Ti-
erney, Wear-
den

Att lära sig om erfarenheter 
av personer som lever med 
en väl kontrollerad diabetes 
typ 1. 

Åtta subteman utformades till två huvudteman; “Acceptans 
att leva med diabetes typ 1” och “balans leder till frihet”. 
Subteman; “acceptans av sitt tillstånd”, “rädslan av kompli-
kation som en motivationsfaktor”, “information leder till 
kunskap och förståelse”, “personlig utmaning” ledde till te-
mat “Acceptans att leva med diabetes typ 1”. Subteman; 
“Frekvent övervakning”, “förstå sin kropp genom försök och 
misstag”, “roll för andra” och “förtroende att vara flexibel” 
ledde till huvudtemat “balans leder till frihet”. 

Tarkun, Du-
manli, Öz-
göksu

Att fastställa diabetes pati-
enternas önskemål, behov 
och attityder samt hos de 
anhöriga och vårdpersona-
len. För att i slutändan kun-
na uppfylla dessa krav.

Resultatet visar sig påverka livskvaliteten på individer som 
lider av diabetes typ 1. Depression var vanligt förekomman-
de. Det främsta problemet visade sig vara hypoglykemiska 
attacker, nattlig hypoglykemi samt viktuppgång.

Todres, Keen, 
Kerr.

Hur det är att leva med sub-
kutan insulininfusion.

Sex teman identifierades; “utmaningar”, “förändringar i rela-
tion med vårdpersonal”, “insikt om bättre kontroll”, “lära 
sig”, “utvidgande aktiviteter” samt “signifikanta andra”. 

Watts, O’Ha-
ra, Trigg 

Undersöka förhållandet 
mellan person och sjukdom, 
diabetes, för att lyfta fram 
svårigheterna med att fram-
gångsrikt balansera sjuk-
dom och livsstils mål i 
samband med sin diabetes.

Att diabetes inte bara är ett fysiskt tillstånd, utan också en 
djup social och psykologisk sjukdom. Alltså att tillgången till 
insulin bör komma hand i hand med tillgång till personlig, 
emotionell och psykologiskt stöd.
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