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Abstract 
 
”Att ständigt cykla utan broms”  
- Unga människors upplevelser av att leva med diabetes typ 1.  
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- Young people's experiences of living with type 1 diabetes. 
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Background: Diabetes is a chronic metabolic disease and an increasing public health problem. 
Treatment of type 1 diabetes requires daily insulin injections. Young people living with diabetes 
may feel that they do not fit in among others of the same age.  
Aim: Illustrate young people's experiences of living with diabetes type 1. 
Method: This study was a qualitative literature-based study with an inductive approach. The 
result was based on 10 qualitative scientific articles. 
Result: The analysis resulted in three main themes and seven subthemes. The main themes were: 
To live in a process of adaptation, A buffet of challenges and How the social surroundings 
impact the life. 
Conclusion: The results showed that young people who lived with type 1 diabetes felt that they 
had to adapt their lives to the disease. For young people it was also important to become 
independent in their illness. It was obvious that living with type 1 diabetes was an experience of 
both physical and mental challenge, and the people in the studies expressed a desire to be normal 
and to be able to compare themselves with others. The social surroundings had a clear impact in 
many ways, though the support from the environment was perceived as valuable. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Diabetes typ 1 är en ständigt ökande folksjukdom som ofta drabbar unga människor. Diabetes 
typ 1 är en kronisk ämnesomsättningssjukdom som ställer krav på den unga individen och skapar 
utmaningar i vardagen. Unga som lever med diabetes påverkas av sin omgivning och är i behov 
av stöd på olika sätt. 

Diabetes innebär att individen ständigt har förhöjda blodsockernivåer, till följd av brist på 
insulin. Unga människor lever i en turbulent period av livet, och att leva med en kronisk sjukdom 
kan förhindra en utveckling av den egna identiteten. Egenvården upplevs som en viktig del på 
vägen mot självständighet hos de unga, och sjuksköterskan har en central del i att hjälpa den 
unga individen att främja hälsa. Syftet är att belysa unga människors upplevelse av att leva med 
diabetes typ 1. Tio kvalitativa vetenskapliga artiklar har använts som material i resultatet. 
Resultatet visar att sjukdomen kräver en anpassning av livet. Det är en dragkamp om ansvaret för 
sjukdomen mellan de unga och deras föräldrar, då självständighet anses viktigt av unga 
människor för att uppnå frihet, vilket relateras till begreppen livsvärld och hälsa. De unga 
upplevde både känslomässiga och praktiska utmaningar i livet med diabetes, vilket diskuteras i 
relation till livskvalitet. En önskan om att få vara normal och kunna jämföra sig med andra i 
samma ålder finns, eftersom det är en betydande del i de ungas sökande efter en egen identitet. 
De unga anser att omgivningen påverkar dem på olika sätt, stödet från vänner och familj upplevs 
som betydelsefullt. 
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Inledning 
Att vara ung idag kan upplevas som en turbulent period i livet och att dessutom drabbas av 
sjukdom kan orsaka ytterligare påfrestningar. Diabetes är en kronisk sjukdom som de drabbade 
kommer att behöva lära sig att hantera och anpassa sig efter livet ut. Engagemanget för diabetes 
väcktes bland annat av att flera kända personer i svensk media gått ut med att de lever med 
diabetes. Individer som lever med sjukdomen har berättat om sina utmaningar, svårigheter och 
förändringar i vardagen till följd av sin sjukdom. Unga människor är en känslig grupp, då det 
finns mycket som kan påverka sjukdomen och livskvaliteten. Kravet på egenvård är stort, 
hormoner påverkar sjukdomen liksom stress och aktiviteter vilket gör att sjukvården blir en 
ofrivillig del av livet. För att unga skall få ett bra bemötande och ett individuellt anpassat stöd, 
krävs ökad förståelse hos sjuksköterskan för hur det är att som ung leva med sjukdomen. 
Följande litteraturbaserade studie kommer att behandla unga människors upplevelser av att leva 
med diabetes typ 1.  
 

Bakgrund  
Sjukdomen diabetes 
Diabetes mellitus är en livslång ämnesomsättningssjukdom som kännetecknas av kroniskt 
förhöjda blodsockernivåer till följd av en absolut eller relativ brist på insulin (Meetoo & Allen, 
2010). Diabetes är en autoimmun folksjukdom som ökar kraftigt. År 2006 registrerades 156 202 
svenskar med diabetes, jämfört med 392 938 individer år 2015 (Nationella Diabetesregistret, 
2016). Av de individer som registrerades år 2015 har 10-15 % diabetes typ 1. Det finns två olika 
typer av diabetes, där orsak och behandling skiljer dem åt. Det gemensamma målet är att försöka 
upprätthålla en jämn blodsockernivå (Karolinska institutet, 2007). I aktuell studie behandlas 
endast upplevelserna av diabetes typ 1.  
  Allt för höga och för låga sockernivåer i blodet är obehagligt men även farligt för individen. 
Hyperglykemi, högt blodsocker, kan uppstå vid för stort födointag i förhållande till mängden 
insulin och aktivitet. Symtomen på högt blodsocker är samma som vid debuten av diabetes; 
muntorrhet, törst, ökad urinmängd samt illamående och buksmärtor. Ett kännetecken är även en 
acetonlikande lukt i andedräkten. Om de stigande blodsockernivåerna inte hejdas kan 
medvetslöshet inträffa, så kallad diabeteskoma (Karolinska institutet, 2007). 
  Hypoglykemi, lågt blodsocker, är vanligare än högt blodsocker. Lågt blodsocker kan uppstå 
vid för litet födointag i förhållande till mängden insulin samt vid ökad aktivitet. Symtomen är 
varierande; hunger, darrningar, huvudvärk, svettningar, hjärtklappning och oro, vilka hävs 
genom intag av föda. Om blodsockret sjunker till för låga nivåer, förlorar individen medvetandet, 
också kallad insulinkoma (Karolinska institutet, 2007). 
 
Diabetes typ 1  
Diabetes typ 1 innebär att kroppens egen produktion av insulin helt eller delvis har upphört 
(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010). Kroppens immunsystem förstör av 
okänd anledning de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Orsaken till typ 1 diabetes är 
inte helt känd, dock ökar risken för att drabbas av diabetes om diabetes finns i släkten. De 
ärftliga faktorerna i kombination av vissa omgivningsfaktorer krävs för att utlösa en autoimmun 
sjukdom som diabetes är. Tio procent av de barn som insjuknar i diabetes har en släkting med 
sjukdomen (Karolinska institutet, 2007).  

Insjuknandet i diabetes typ 1 försiggår under några veckor. De vanligaste symtomen på 
insulinbrist är ökad urinmängd, stor törst och onormal trötthet, ibland även viktnedgång. 
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Synförsämring hör också till de tidigt uppkomna tecknen på diabetes typ 1. Detta beror på att 
ögats lins sväller då kärlen drar till sig mer vätska till följd av de höga blodsockervärdena 
(Karolinska institutet, 2007). 

Behandling av diabetes typ 1 innebär daglig insulintillförsel. Insulinet ges subkutant i 
underhudsfettet med en spruta eller genom en nål i en så kallad penna. Det finns både 
korttidsverkande insulin som ges i samband med måltid och långtidsverkande insulin som ges för 
att täcka det grundläggande insulinbehovet. Insulinet kan behöva injiceras upp till 8 gånger per 
dygn, utöver detta tillkommer blodsockerkontroller som även de innebär nålstick. Ett alternativ 
till spruta eller penna är insulinpump, vilken ger en jämn tillförsel av insulin likt den friska 
kroppens insulinproduktion (Karolinska institutet, 2007). 

På sikt kan diabetes leda till komplikationer till följd av nerv- och kärlpåverkan. Risken 
för hjärt-och kärlsjukdomar ökar på grund av blodsockrets påverkan på kärlen. Sena 
komplikationer som kan uppstå i stora kärl, makroangiopati, är hjärtinfarkt, åderförkalkning och  
stroke. I de mindre kärlen sker förändringar, mikroangiopati, som kan leda till påverkan på njur- 
och synfunktionen (Karolinska institutet, 2007).  
 
Egenvård i samband med blodsockerkontroll  
Det övergripande målet för personer med diabetes är att bibehålla en jämn blodsockernivå. 
Egenvårdens vikt läggs vid blodsockerkontroll, att kunna tolka resultatet och utefter detta vidta 
rätt åtgärd. Målvärde för fasteglukos vid diabetes typ 1 är mindre än 6 mmol/L, två timmar efter 
måltid är målvärdet mindre än 8 mmol/L (Karolinska institutet, 2007). De livsstilsåtgärder som 
spelar in och som rekommenderas är motion för att undvika övervikt, sluta röka samt vara 
återhållsam med alkohol. Detta tillsammans med rätt insulinbehandling syftar till att hålla en 
jämn blodsockernivå i kroppen (SBU, 2010).  

 
Unga människor 
Världshälsoorganisationen definierar ungdomar som individer mellan 10 och 19 år (World 
Health Organization [WHO], 2016). Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (2016), 
definierar unga olika, den lägsta åldern som nämns är 13 år och den äldsta är 29 år. I aktuell 
studie benämns, utifrån dessa båda definitioner, individer mellan 10 och 29 år som unga 
människor.  
 Unga människor kan uppleva en turbulent period av livet, känslor som utanförskap och 
förvirring kan vara en del av vardagen (Antonovsky, 2005). Att frigöra sig från sina föräldrar, 
kan bidra till ökad självständighet och är något som unga människor strävar mot (Frisén, 
Holmqvist Gattario & Lunde, 2014). De ungas vardag bygger på att finna sitt eget sätt att hantera 
livet, vilket de gör genom att samla erfarenheter samt testa och jämföra med andra i samma 
ålder. Utifrån detta skapar de unga sin personliga identitet. Det finns en rad faktorer som både 
kan underlätta och försvåra sökandet av en egen identitet. Då den unga människan drabbas av en 
kronisk sjukdom kan det utgöra ett hinder eftersom man inte längre kan identifiera och jämföra 
sig med andra i sin närhet (Karolinska institutet, 2007). Unga är i ett utvecklingsstadium och 
upplever många förändringar, men har andra prioriteringar än vuxna (Cheung, Cureton & 
Canham, 2006). 
 Tidigare forskning lägger vikt vid normalisering (Hapunda, Abubakar, van de Vijver & 
Pouwer, 2015; Rostami, Parsa–Yekta, Najafi Ghezeljeh & Vanaki, 2014). Det är av betydelse för 
de unga att få fortsätta att känna sig normala, trots att de lever med sjukdomen diabetes typ 1 och 
har svårare att jämföra sig med sin omgivning (Rostami et al., 2014). Unga kan uppleva att de 
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inte passar in i sitt sociala umgänge. Sjukdomen skapar en stress i de fall då de inte vill avslöja 
sin sjukdom. Att vara annorlunda än andra jämnåriga skapade en frustration hos de unga. Ett 
exempel är då de behöver bära med sig sitt insulin hela tiden och visa det inför andra (Hapunda 
et al., 2015). Unga människor som diagnostiserats med diabetes är även en grupp som verkar 
vara i riskzonen för att ha en dålig hälsorelaterad livskvalitet (Cheung et al., 2006).   
 
Sjuksköterskans kompetensområde 
Det ansvarsområde som sjuksköterskan har innebär att förebygga sjukdom, främja hälsa, 
återställa hälsa och lindra lidande. Omvårdnadens centrala del innefattar egna val, att värna om 
mänskliga rättigheter, rätten till liv samt värdighet och att bli bemött med respekt. 
Sjuksköterskans vård skall ske med respekt för patienten, oavsett hudfärg, kultur, sjukdom och 
åsikter. Sjuksköterskan skall erbjuda vård till såväl enskilda individer som samhället i stort. 
Professionella värden såsom lyhördhet, integritet, trovärdighet samt medkänsla är något som 
sjuksköterskan bör uppvisa. Även ett ansvar att förmedla lämplig information på ett 
individanpassat sätt ligger inom sjuksköterskans ansvarsområde (International Council of Nurses 
[ICN], 2014).  
  Patientlagen (SFS 2014:821) nämner sjuksköterskans ansvar att informera patienten om sin 
hälsa, lämpliga metoder för behandling, vilka risker som finns gällande komplikationer samt 
metoder för att främja god hälsa. 
 
Teoretiska utgångspunkter 
Hälsa 
Definitionen på hälsa enligt WHO (2016) innebär ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande, 
och inte bara frånvaro av sjukdom och/eller funktionshinder. Wärnå-Furu (2012) menar att hälsa 
rent teoretiskt syftar till helhet och helighet, vilket riktas till människans medvetenhet och 
ansvar. Eriksson (1996) definierar hälsa som sundhet, friskhet och välbefinnande men inte 
nödvändigtvis frånvaro av sjukdom. En persons subjektiva upplevelse av välbefinnande uttrycks 
som hälsa, vid upplevelse av välbefinnande och meningsfullhet kan hälsan upplevas som god 
trots kronisk sjukdom (Eriksson, 2000).  
 
Livsvärld 
Den världen som människan lever i, individens subjektiva värld, benämns som livsvärld. Den 
enskilde personen funderar oftast inte på sin livsvärld, utan tar sin egen verklighet för given. 
Individer börjar tänka över sin livsvärld då det sker förändringar, som exempelvis vid sjukdom. 
Nedsatt kroppsfunktion till följd av sjukdom är något som kan förändra en människas livsvärld. 
Både sjukdomens symtom och konsekvenser skapar förändringar som påverkar den levda 
verkligheten. Livsvärlden innefattar individens oreflekterade vardag (Husserl, 1978[1970]).  
 
Livskvalitet 
Livskvalitet definieras enligt World health organization [WHO] (1997) som individens 
inställning till livet. Inställningen baseras på vilken kultur och vilket värdesystem som råder i 
individens liv i förhållande till individens förväntningar, mål, oro och normer. Livskvalitet 
påverkas av individens fysiska hälsa, psykiska tillstånd, sociala relationer, personliga förmågor 
samt grad av självständighet. Livskvalitet definieras vidare som en personlig upplevelse vilken 
påverkas av förändringar i livssituationen (WHO, 1997). 

3 
 



  

Människan är beroende av den miljö hon lever i, vilken påverkar kvaliteten på livet. Denna 
miljö har många beståndsdelar, dels den fysiska miljön som klimatet, dels den kulturella miljön 
såsom samhällets politik, lagar och sedvanor samt den psykologiska miljön såsom familj och 
vänner. Miljön människan lever i påverkar livskvaliteten på flera olika sätt, även sett ur ett 
logiskt perspektiv. Miljön utgör en grund för våra handlingar och skapar tillfällen och 
möjligheter i livet (Nordenfelt, 1991).  
  Begreppet livskvalitet är starkt relaterat till en känsla av välbefinnande, vilket kan kopplas 
till hälsorelaterad livskvalitet. Livskvalitet är svårt att mäta och påverkas av plötsliga händelser i 
livet såsom skada och sjukdom (Marcel, 2014). 
 
Problemformulering 
Diabetes är en folksjukdom som ständigt ökar i förekomst i Sverige. Diabetes typ 1 drabbar ofta 
unga människor vilket kan leda till stora livsomställningar som ställer krav på individen själv och 
på stödet från familj, vänner och sjukvård. För unga människor finns en rad olika utmaningar 
som individen behöver anpassa sig till inför klivet in i vuxenlivet. Att under den tiden då behöva 
anpassa sina livsstilsval efter sin sjukdom kan vara problematiskt. Genom att identifiera de ungas 
upplevelse av att leva med diabetes typ 1 samt belysa hur de unga upplever de 
livsstilsförändringar som sjukdomen medför, hoppas vi på en ökad förståelse hos sjuksköterskan 
och övrig vårdpersonal. Detta för att kunna ge ett individuellt anpassat stöd till denna grupp.  
 
Syfte  
Belysa unga människors upplevelser av att leva med diabetes typ 1.  
 
Metod 
Den här studien är en litteraturbaserad studie med grund i analys av kvalitativ forskning. Enligt 
Friberg (2006) skapas en djupare förståelse för en viss patientgrupp och deras situation genom 
användandet av kvalitativa studier. Syftet riktas då mot förståelse av patientens upplevelser, 
erfarenheter, förväntningar eller behov. I analysen av kvalitativa studier förs artiklarnas 
resultatinnehåll samman och skapar ny kunskap, vilket ger möjlighet till vägledning i 
vårdverksamhet. De valda artiklarnas resultat har granskats utifrån metod för att bidra till 
evidensbaserad omvårdnad med grund i analys för kvalitativ forskning. Nyss nämnda metod 
syftar till att öka förståelsen för aktuell företeelse (Friberg, 2006). 
 
Litteratursökning 
Datainsamlingen skedde genom systematisk sökning genom databaserna CINAHL och PubMed. 
Sökorden valdes för att matcha studiens syfte. I CINAHL användes sökorden: ”Diabetes”, 
”Challenge*, ”Adolescent*”, (MH ”Diabetes Mellitus type 1”), (MH ”Life experience”), 
”Experience*”, ”Liv* with”, (MH ”Quality of life”) och ”Diabetes NOT Type 2”.  

I PubMed användes sökorden: ”Diabetes Mellitus type 1” [MeSH], ”Living with”, 
”Experience*” och ”Adolescent*”. Sökorden i båda databaserna kombinerades med den booleska 
sökfunktionen ”AND”. Östlundh (2006) beskriver att trunkering (*) används tillsammans med 
sökord för att sökningen skall innehålla ordets alla böjningsformer, vilket skall maximera 
sökningen. Ämnesord (MH; MeSH) är ord som i databasen används för att ge bättre sökträffar på 
ämnesområdet. I kombination av flera sökord användes boolesk söklogik för att sammanföra 
orden i olika kombinationer. Det finns tre operatorer, AND, OR och NOT (Östlundh, 2006). I 
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sökningen för aktuell studie användes både AND och NOT. En avgränsning av sökningen 
gjordes med begränsningarna ”Peer reviewed”, ”English Language” samt publiceringsår 2006-
2016 (Bilaga I).  
 
Urval  
Inklusionskriterierna som valdes var unga människor mellan 10 och 29 år, båda könen samt 
artiklar som var skrivna ur ett patientperspektiv. Artiklar från hela världen inkluderades. 
Exklusionskriterier var artiklar skrivna på andra språk än engelska, kvantitativa artiklar samt 
studier där multisjuklighet ingick. Artiklarna i studien granskades utifrån mallen för 
kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod hämtad från Willman, Stoltz och Bahtsevani 
(2011) (Bilaga II). Sju av tio av de valda artiklarna för studien uppnådde hög kvalitet, och 
resterande tre artiklar medelkvalitet. En översikt av de valda artiklarna finns (Bilaga III). 
 
Analys  
Friberg (2006) beskriver en modell med fem steg för analys vid en litteraturbaserad studie. I 
aktuell studie valdes enligt steg ett i analysen att läsa artiklarna upprepade gånger. Detta gjordes 
både individuellt och gemensamt för att se det väsentliga i resultatet, eftersom kvalitativa 
resultattexter kan byggas upp på skilda sätt. Detta speglar den specifika studiens metodologiska 
och teoretiska utgångspunkter, var det av vikt att läsa innehållet förutsättningslöst och se till 
studiens helhet (Friberg, 2006), detta gjordes i aktuell studie.  
  I steg två lyftes det väsentliga ut från artiklarnas resultat, vilket ansågs framträdande och 
användbart för studiens syfte. Enligt Friberg (2006) bör fokus ligga på varje studies specifika 
resultat och dess uppbyggnad. Att läsa citat skapar en djupare förståelse för det väsentliga i 
resultatet. Det bör tas hänsyn till att det framträdande i resultatet skall kunna relateras till den 
egna forskningsfrågan (Friberg, 2006).   
   I steg tre skapades en överblick över det som analyserats. Detta för att kunna sammanställa 
ett nytt resultat utifrån de analyserade artiklarna (Friberg, 2006). Resultatet skrevs ned på post-it-
lappar för att lättare kunna grupperas.  

I steg fyra relaterades de väsentliga delarna till varandra, för att se likheter och skillnader. 
Utifrån detta skapades nya övergripande teman. Genom att skapa underteman förtydligades 
resultatet ytterligare. Detta är enligt Friberg (2006) ett tidskrävande arbete och det bör tas hänsyn 
till om materialet kan ses ur olika perspektiv. Fokus skall ligga på den egna studiens syfte då det 
är lätt att komma på villovägar i analysarbetet (Friberg, 2006). 

I det femte och sista steget formulerades en beskrivning med grund i de nya temana, dessa 
presenterades på ett tydligt sätt och svarade mot studiens syfte. Friberg (2006) menar att i 
utformningen av det nya resultatet bör hänsyn tas till den tänkta läsaren av arbetet. För att läsaren 
skulle förstå innebörden av resultatet skapades en beskrivande text utifrån de artiklarna som var 
grunden till innehållet.  
 
Resultat 
Analysen resulterade i tre huvudteman och sju underteman som presenteras nedan (Tabell 1). 
 
Tabell 1. 
Översikt över huvudteman och underteman. 
Huvudteman Underteman 

1. Att leva i en process av anpassning Att hantera ett förändrat liv 
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      Vägen till självständighet 
      Krav på egenskaper och förmågor 

2. En buffé av utmaningar En känslomässig kamp 
      Påverkan på det praktiska livet 

3. Omgivningens inverkan på livet En kamp för normalitet 
      Stöd och påverkan från omgivningen 

 
 
Tema 1: Att leva i en process av anpassning 
Första huvudtemat, Att leva i en process av anpassning, innefattar tre underteman: Att hantera ett 
förändrat liv, Vägen till självständighet och Krav på egenskaper och förmågor. 
 
Att hantera ett förändrat liv 
Unga människor hade olika sätt att hantera sin sjukdom och införliva den i livet, familjen och de 
sociala relationerna (Damião & Pinto, 2007). Att oroa sina föräldrar var något de unga drog sig 
för, därför undvek de unga att berätta allt för föräldrarna (Wang, Brown & Horner, 2010). Det 
fanns en önskan om att få glömma sin diabetes, då de unga såg det som ett evigt arbete utan paus 
(Babler & Strickland, 2015a). Vänner hade en betydande roll, då de unga menade att umgänget 
med vänner fick dem att tänka på något annat än sin sjukdom (Damião et al., 2007; Karlsson, 
Arman, & Wikblad, 2008). Det uttrycktes även att diabetes sågs som en intressant upplevelse 
(Babler et al., 2015a) och att unga var stolta över den kunskapen som diabetes medförde (Huus et 
al., 2007). Unga försökte vända diabetes till något bra (Kay, Davies, Gamsu & Jarman, 2009) 
genom att de såg sin diabetes som en gåva (Balfe, 2009). Andra valde att försöka att inte tänka 
på sin sjukdom genom att förneka den och inte bry sig om den (Balfe, 2009; Kay et al., 2009). 
Förståelse för att sjukdomen alltid kommer vara en del av en individ är en inlärningsprocess 
(Babler & Strickland, 2015b; Wang et al., 2010). Unga människor med diabetes ville inte 
definieras som en sjukdom utan som en individ som alla andra (Kay et al., 2009). De unga 
individerna som hade diabetes var tvungna att lära sig att lita på sig själva (Wang et al., 2010) 
och att bli sina egna experter (Karlsson et al., 2008). Att hantera sin diabetes handlade för unga 
om att bevisa för sig själva att de kunde gå vidare och göra saker utan att begränsas av 
sjukdomen (Kay et al., 2009), vilket skapade hopp om en normal framtid (Babler et al,. 2015b; 
Balfe, 2009; Kay et al., 2009). Genom att hjälpa yngre personer som lever med diabetes och vara 
förebilder för dem, upplevde de unga att de mådde bättre själva (Babler et al,. 2015b). 
 
Vägen till självständighet 
Ett mål som framkom hos de unga var att ta över vården från sina föräldrar (Babler et al., 2015a; 
Babler et al., 2015b; Scholes et al., 2013) och bli självständiga i egenvården av sin sjukdom 
(Babler et al., 2015a; Babler et al., 2015b; Wang et al., 2010). Unga upplevde att föräldrarna var 
överbeskyddande vilket skapade begränsningar i vardagen (Scholes et al., 2013). Att flytta 
hemifrån ansågs vara en väg till självständighet (Babler et al., 2015a), då de unga upplevde en 
dragkamp med föräldrarna om kontrollen över sjukdomen (Babler et al., 2015a; Huus et al., 
2007). Att ta över ansvaret för sin sjukdom upplevdes som stort, osäkert och riskfyllt (Karlsson 
et al., 2008; Scholes et al., 2013) samtidigt som självständigheten skapade frihet (Damião et al., 
2007; Wang et al., 2010). Kunskap om sjukdomen och dess behandling ansågs vara en viktig 
förmåga för att kunna ta över ett helhetsansvar. De ungas vilja att ta över ansvaret stimulerades 
av föräldrarnas tillit till de ungas förmåga att hantera situationen (Karlsson et al., 2008). Att lära 
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sig ta hand om sig själv och sin sjukdom var en utvecklingsprocess, vilket ledde till 
självständighet (Babler et al., 2015b; Damião et al., 2007; Huus et al., 2007; Karlsson et al., 
2008; Scholes et al., 2013). 
 
Krav på egenskaper och förmågor 
Att anpassa sig till sjukdomen ställde krav på individen vilket ledde till en mental förändring 
(Babler et al., 2015b). Unga med diabetes ansåg att de genom sin anpassning till sjukdomen tog 
ett större ansvar för sig själva jämfört med sina vänner, vilket ledde till att de unga med diabetes 
upplevde sig ha en snabbare mognadsprocess (Huus et al., 2007). De unga upplevde att 
sjukdomen ställde krav på deras beslutsfattande färdigheter samt deras mentala förmåga att se 
konsekvenser av sina handlingar (Babler et al., 2015b). De fick kunskap om hur mat och motion 
påverkade deras hälsa vilket underlättade vardagen för de unga (Damião et al., 2007; Huus et al., 
2007; Karlsson et al., 2008). Det upplevdes även nödvändigt med problemlösningsförmåga samt 
en förståelse för diabetes för att anpassa sitt liv till sjukdomen (Damião et al., 2007; Karlsson et 
al., 2008). Det krävdes mod för att övervinna de svårigheter som sjukdomen medförde, klarades 
dessa svårigheter upplevdes en känsla av lycka (Karlsson et al., 2008).  
 
Tema 2: En buffé av utmaningar  
Andra temat, En buffé av utmaningar, innefattar två underteman: En känslomässig kamp och 
Påverkan på det praktiska livet. 
 
En känslomässig kamp 
Unga människor såg diabetes som en livsförändrande händelse utan botemedel (Babler et al., 
2015b), de upplevde en känslomässig kamp för hälsa (Balfe, 2009; Karlsson et al., 2008; Kay et 
al., 2009). De unga såg sjukdomen som ett störande ingrepp på sig själva (Balfe, 2009), vilket 
kunde vara en orsak till förändrad kroppsuppfattning. Sjukdomen diabetes påverkade ungas 
ätbeteenden genom tankar om mat och sötsaker (Maslakpak, Anoosheh, Fazlollah & Ebrahim, 
2010), då de unga upplevde att de inte fick äta vad de ville (Huus et al., 2007; Maslakpak et al., 
2010).  

En del unga hade lätt att acceptera sjukdomen (Babler et al., 2015b), medan andra hade 
svårt att göra detta (Wang et al., 2010). De såg sjukdomen som en börda (Babler et al., 2015a; 
Babler et al., 2015b) och liknade det vid att ständigt cykla utan broms (Babler et al., 2015a; 
Damião et al., 2007). De unga ville kunna vara spontana, men hindrades av att de var tvungna att 
anpassa sig till sin sjukdom (Babler et al., 2015a; Huus et al., 2007; Kay et al., 2009). Diabetes 
medförde många känslor, såsom exempelvis obehag och lidande (Wang et al., 2010). De unga 
kände ofta rädsla för framtida komplikationer och för tidig död. Det fanns även en oro över att 
bli gravid och att genom hereditet föra sjukdomen vidare till sina barn (Kay et al., 2009; 
Maslakpak et al., 2010).  

Att leva med diabetes var ett känslomässigt kaos för de unga (Babler et al., 2015a). Det 
upplevdes vara svårt att lära sig att hantera sjukdomen på ett sunt sätt (Babler et al., 2015b), 
vilket skapade en obenägenhet till behandling (Maslakpak et al., 2010). Att leva i detta 
känslomässiga kaos skapade ångest, vilket kunde leda till risktagande i samband med behandling 
(Kay et al., 2009). De unga upplevde en ständig oro för blodsockernivån och risken fanns att de 
blev så pass nedstämda att de hade tankar på självmord (Babler et al, 2015a). Vid de tillfällen då 
justering av blodsockret var besvärligt upplevde de unga en känsla av hopplöshet (Babler et al., 
2015b; Karlsson et al., 2008). Då det kändes svårt under vissa perioder ville de bara ge upp 
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(Babler et al., 2015a). De unga kände sig överväldigade av sjukdomen (Balfe, 2009), de kände 
också att de aldrig kunde slappna av och lägga sin diabetes åt sidan (Huus et al., 2007). Diabetes 
gav de unga en känsla av utsatthet, sårbarhet och att vara utan kontroll (Kay et al., 2009).  

En del av att leva med diabetes var att hantera andras okunskap (Damião et al., 2007). Då 
andra människor inte hade någon kunskap om sjukdomen och dess symtom, upplevdes en känsla 
av osäkerhet i vardagen (Damião et al., 2007). Bristande kunskap hos allmänheten skapade 
irritation (Scholes et al., 2013), då individen inte ville bli ifrågasatt eller retad på grund av sin 
sjukdom (Wang et al., 2010). En känsla av ensamhet och att inte uppleva stöd eller förståelse var 
jobbigt för den som levde med diabetes (Kay et al., 2009). 
  
Påverkan på det praktiska livet 
Att hantera sin diabetes sågs som en kamp, hela dagen varje dag (Babler et al., 2015a; Babler et 
al., 2015b; Damião et al., 2007; Karlsson et al., 2008; Kay et al., 2009). Sjukdomen var 
ytterligare en sak att hantera i vardagen, vilket bidrog till stress som i sin tur påverkade 
blodsockret (Babler et al., 2015a). Behandlingen hindrade en känsla av frihet (Damião et al., 
2007; Wang et al., 2010), de unga kunde inte vara lata och unna sig så som sina vänner (Wang et 
al., 2010), då de var tvungna att anpassa sig till sin diabetes i alla sammanhang (Babler et al., 
2015a; Babler et al., 2015b; Balfe, 2009). Sjukdomen upplevdes kunna skapa begränsningar i 
karriärval och skapa hinder för val av arbete i framtiden (Kay et al., 2009; Scholes et al., 2013). 
 Vården påverkade det dagliga praktiska livet (Damião et al., 2007). Viktiga mål för de unga 
med diabetes var att skapa en balans mellan egenvård och aktiviteter (Balfe, 2009) samt integrera 
sjukdomen i det vardagliga livet (Babler et al., 2015b). När sjukdomen var under kontroll var 
livet bra (Damião et al., 2007). En daglig aktivitet var motion, det kunde upplevas problematiskt 
att hålla en jämn blodsockernivå i samband med detta (Babler et al., 2015a). Unga som lever 
med diabetes upplevde att det var svårt att möta krav och samtidigt kontrollera sitt blodsocker 
upp till varannan timme (Babler et al., 2015a; Balfe, 2009; Damião et al., 2007). 
Blodsockerkontroll kunde innebära rädsla och irritation (Babler et al., 2015b), framförallt i 
samband med att den unga skall sticka sig själv (Damião et al., 2007), vilket kunde utgöra ett 
hinder för oberoende vård (Babler et al., 2015a; Babler et al., 2015b; Damião et al., 2007; 
Karlsson et al., 2008; Maslakpak et al., 2010).  
 De unga som lever med diabetes är i stort behov av att organisera sin tid (Damião et al., 
2007), de upplevde att rutiner underlättade vardagen (Babler et al., 2015a; Balfe, 2009). Unga 
tyckte att det var svårt att komma ihåg sin behandling i samband med måltider (Babler et al., 
2015a; Balfe, 2009; Huus et al., 2007). Det upplevdes som problematiskt med egenvårdsrutiner 
när de inte var hemma (Balfe, 2009). Unga menade att de måste vidta rätt åtgärder för att 
förhindra kriser (Babler et al., 2015b), ibland kunde det även vara nödvändigt med sjukhusvård 
(Babler et al., 2015a).   
 
Tema 3: Omgivningens inverkan på livet  
Tredje och sista huvudtemat, Omgivningens inverkan på livet, innefattar två underteman: En 
kamp för normalitet samt Stöd och påverkan från omgivningen. 
 
En kamp för normalitet 
Att leva med diabetes upplevdes som en känsla av att vara annorlunda och att skilja sig från 
mängden (Babler et al., 2015a; Babler et al., 2015b; Damião et al., 2007; Huus el at., 2007; Kay 
et al., 2009; Wang et al., 2010), vilket kunde leda till stress (Wang et al., 2010). Det fanns en 
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önskan hos de unga med diabetes om att få vara normal (Kay et al., 2009) och att kunna delta i 
samma aktiviteter som alla andra (Balfe, 2009; Maslakpak et al., 2010). De unga försökte passa 
in i gemenskapen (Babler et al., 2015a; Babler et al., 2015b; Balfe, 2009; Kay et al., 2009), bland 
annat genom att förenkla diabetesdieten (Babler et al., 2015a). De unga som fick en insulinpump 
tyckte att den gjorde så att de kände sig mer normala (Wang et al., 2010). Funderingar kring hur 
de uppfattas av andra, om de ses som annorlunda eller normala och om andra ser diabetes som en 
funktionsnedsättning eller inte, förekom hos de unga (Kay et al., 2009).  
 De unga som hade diabetes upplevde sig ha både en annorlunda frigörelseprocess från 
föräldrarna och även strängare föräldrar än sina vänner (Huus et al., 2007). Att bli ompysslad 
upplevdes av de unga som att bryta normaliteten, vilket de hyste en ovilja mot (Babler et al., 
2015a). I skolan upplevde unga en särbehandling till följd av sjukdomen, vilket gjorde att de 
kände sig annorlunda (Huus et al., 2007). 
 Unga människor med diabetes uttryckte att de ville hålla sin diabetes hemlig (Balfe, 2009; 
Maslakpak et al., 2010; Wang et al., 2010) och inte uppmärksamma sjukdomen för att öka 
normaliteten (Babler et al., 2015a; Balfe, 2009; Wang et al., 2010). De unga undvek 
insulinbehandling i sociala situationer, då det tyckte att det kändes obekvämt när vänner tittade 
på. En känsla av genans upplevdes då andra uppmärksammade sjukdomen (Wang et al., 2010). 
De unga var generade över att använda behandlingsutrustningen, och de kompromissade med 
behandling för att kunna passa in (Babler et al., 2015b; Huus et al., 2007; Wang et al., 2010). 
 
Stöd och påverkan från omgivningen 
De som levde med diabetes upplevde att det var viktigt att veta att någon brydde sig om dem 
(Huus et al., 2007). Det ansågs viktigt att prata med andra i samma situation (Kay et al., 2009), 
då det var svårt för både vänner och släktingar som inte har sjukdomen att förstå innebörden av 
att leva med diabetes (Maslakpak et al., 2010; Scholes et al., 2013).  
 Föräldrarnas närvaro upplevdes skapa en känsla av säkerhet i vardagen (Karlsson et al., 
2008), då föräldrarna stöttade och hjälpte till med behandlingen (Balfe, 2009; Huus et al., 2007; 
Karlsson et al., 2008; Scholes et al., 2013; Wang et al., 2010). En del unga upplevde att 
sjukdomen stärkte familjerelationen (Damião et al., 2007), medan andra upplevde en negativ 
familjesituation till följd av att sjukdomen skapade begränsningar (Maslakpak et al., 2010). 
Påminnelser från föräldrar upplevdes som tjat av en del unga (Karlsson et al., 2008), vilket 
skapade en ovilja till behandling (Babler et al., 2015a). Detta tjat låg till grund för konflikter med 
föräldrarna (Babler et al., 2015a; Babler et al., 2015b; Karlsson et al., 2008). I de fall då de unga 
upplevde att föräldrarna litade på deras förmåga att klara av behandlingen själva, ökade däremot 
både frihet och motivation till egenvård (Karlsson et al., 2008). Även idrottstränares stöd 
upplevdes som en trygghet i förmågan att lära sig att ta hand om sig själv (Huus et al., 2007).  
 Unga upplevde att skolpersonal hade bristande kunskap om sjukdomen, vilket skapade 
försiktighet hos den unga individen med diabetes (Maslakpak et al., 2010). Viss särbehandling 
upplevdes förekomma från både föräldrar, skolpersonal och vänner (Huus et al., 2007). Det 
förekom att vänner avvisade personer med diabetes till följd av en negativ inställning till 
sjukdomen (Maslakpak et al., 2010).  
 Nära vänner upplevdes ge stöd (Balfe, 2009; Damião et al., 2007) och anpassa sig genom 
att de exempelvis också köpte light-produkter (Karlsson et al., 2008). De unga menade att vänner 
som ställde frågor om sjukdomen brydde sig om dem (Huus et al., 2007; Karlsson et al., 2008). 
Nära vänskap fick de unga med diabetes att må bra (Karlsson et al., 2008; Scholes et al., 2013). 
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De unga kände också en säkerhet då de visste att vännerna hade tillräcklig kunskap för att kunna 
hjälpa dem att hantera en krissituation (Karlsson et al., 2008; Wang et al., 2010). 
 Sjukvårdspersonalen upplevdes ha ett auktoritärt förhållningssätt, vilket inte uppskattades. 
Det framkom att de unga upplevde ett bristfälligt stöd från hälso- och sjukvårdspersonal (Scholes 
et al., 2013), samt att den kunskap som gavs inte var anpassad för den unga patienten (Karlsson 
et al., 2008). De unga upplevde obehagliga minnen från sina sjukhusvistelser (Maslakpak et al., 
2010). Andra hade upplevelse av bra läkare som lyssnade, gav råd och kunskap. De unga 
upplevde att diabetesteam uppmuntrade till egna ställningstaganden. De unga menade att när de 
tog åt sig av kunskapen och fick stöd från läkare och diabetesteam underlättades egenvården och 
livet med sjukdomen (Karlsson et al., 2008).  
 
Diskussion 
Metoddiskussion  
En kvalitativ ansats valdes för studien då syftet var att beskriva de ungas upplevelser av att leva 
med diabetes typ 1. Den subjektiva världen av att leva med sjukdomen fångades genom analys 
av kvalitativ forskning där upplevelserna i resultatdelen har granskats och bearbetats för att få 
fram en helhet med teman. Resultaten från de olika studierna var enskilt viktiga, men för att 
skapa en större förståelse av ett fenomen sammanställs de enskilda resultaten till en ny helhet 
(Friberg, 2006).  
 Systematiska sökningar har genomförts i databaserna CINAHL och PubMed, varav 
sökningarna i den förstnämnda databasen genererade flest omvårdnadsvetenskapliga artiklar som 
var användbara i resultatet (Bilaga I). Kompletterande sökningar gjordes i PubMed för att 
kontrollera så att inga relevanta artiklar missades. Databasen PubMed genererade fler artiklar än 
förväntat inom valt område, dock var flera av artiklarna återkommande vilket kan tyda på att 
sökorden som använts var lämpliga och att datamättnad uppnåtts. De återkommande artiklarna 
hade redan valts ut genom databasen CINAHL. Genom att använda ytterligare databaser hade 
möjligen fler relevanta artiklar framkommit, vilka hade kunnat generera mer material till 
resultatet. 
 Sökorden valdes med grund i studiens syfte, där fokus låg på att beskriva upplevelser av att 
leva med diabetes typ 1 som ung. Östlundh (2006) menar att användande av ämnesordlistor kan 
generera ett bredare sökningsresultat genom bredare termer och synonymer. Det var därför ett 
medvetet val att använda diabetes både som ämnesord och enskilt sökord i aktuell studie. Genom 
att använda begränsningar sorteras dokument bort som inte hörde till det valda ämnesområdet 
(Östlundh, 2006). De valda begränsningarna ansågs räcka för att generera ett relevant antal 
träffar. Antalet träffar hade före sökning förväntats bli fler, vilket hade krävt kompletterande 
begränsningar för att nå hanterbart antal artiklar för granskning. Träffresultatet ansågs däremot 
vara både hanterbart och tillräckligt för att generera relevant material för resultatet. Fler sökord i 
andra kombinationer hade kunnat användas för att öka trovärdigheten. Det är dock osäkert om 
det hade genererat fler artiklar, eller om de endast varit återkommande. Giltigheten ökar om 
deltagarna är av olika kön och ålder (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2012). Båda könen 
inkluderades i uppsatsen och deltagarna hade en varierande ålder mellan 10-29 år. Det hade 
kunnat vara en större spridning i ålder, dock hade det då inte speglat syftet och vår definition av 
unga människor. Tillförlitlighet innebär enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) 
frekventa ställningstaganden i analysarbetet. Analysmetoden följer Fribergs (2006) 
femstegsmodell, är väl beskriven och motiverar valen som gjordes. Delaktighet innebär hur 
neutral författaren är i analysarbetet (Lundberg och Hällgren-Graneheim, 2012). Att författaren 
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är delaktig i analysarbetet är något som kan speglas i studiens resultat. Att det är fler än en 
författare som har analyserat och bearbetat texten tillsammans i denna studie är därför av 
betydelse för studiens oberoende. 

Genom att begränsa till publiceringsåren 2006 till 2016, användes endast den senaste 
forskningen i studien. Ett bredare publiceringsårsspann hade möjligen kunnat bidra till en större 
variation av upplevelser. Tekniken går framåt och kunskapen i samhället ökar, vilket kan ge 
skillnader i upplevelsen av att leva med diabetes typ 1 som ung och gör att endast ny forskning är 
relevant. 
 Att beskriva hur arbetet utfördes ses som en betydande kvalitetsaspekt, där arbetets helhet 
förklaras och möjliga tolkningsfrågor tas upp. Att låta oinsatta läsare ta del av arbetet kan skapa 
en uppfattning om hur vida texten är kommunicerbar eller inte. Det som ses som självklart av 
författarna kan vara otydligt för den oinsatta läsaren (Friberg, 2006). Kurskamrater samt 
handledare har gett sina synpunkter på texten under arbetets gång. 
 Valet av artiklar gjordes utifrån inklusionskriterier samt exklusionskriterier. Avsikten med 
att välja åldersspannet 10 till 29 år, var att fånga upplevelser från unga människor som enligt 
Antonovsky (2005) lever i en turbulent period av livet. Synen på hur det är att leva med diabetes 
kan skilja sig mycket mellan en tioåring och en tjugonioåring, vilket kan utgöra en splittring i 
resultatet. Ingen avgränsning gjordes gällande kön, då diabetes typ 1 är en sjukdom som drabbar 
båda könen. Det slumpade sig så att majoriteten av deltagarna i studierna var tjejer. I två av 
artiklarna bestod deltagarna endast av tjejer. De två artiklarna uppfyllde dock 
inklusionskriterierna och ansågs svara mot studiens syfte, vilket gjorde att de artiklarna ändå 
inkluderades. Medvetenhet finns om att resultatet eventuellt hade blivit annorlunda om endast 
tjejer eller endast killar inkluderats i studien. Fjorton artiklar valdes ut för granskning, där 10 
valdes ut för att användas i resultatet då de fyra övriga artiklarna inte uppfyllde 
inklusionskriterierna.  

Deltagarna i de valda artiklarna var från flera olika världsdelar; Europa, Asien, Nord- och 
Sydamerika, detta skapade stor spridning bland kulturella bakgrunder och ekonomiska 
förutsättningar. En studies trovärdighet bygger på olika variationer i såväl åldersspann som 
könsfördelning. Detta för att fånga så många olika perspektiv och livserfarenheter som möjligt. I 
det fallet då flera studier, gjorda i olika länder, visar på liknande resultat stärks den egna studiens 
trovärdighet (Lundman & Graneheim, 2012). Då syftet med studien var att beskriva upplevelser i 
livet med diabetes typ 1 lades ingen vikt vid studiernas härkomst. Detta kan ha påverkat 
resultatet då länder har olika förutsättningar, sjukvårdssystem och kulturer vilka har en inverkan 
på individen. De valda artiklarna skildes något åt vad gällde synen på sjukdomen diabetes, 
sociala och kulturella aspekter samt levnadsvanor. Samtidigt var upplevelserna av att leva med 
sjukdomen likartade vilket styrker studiens trovärdighet.  

Överförbarhet innebär att en studies resultat kan överföras till andra situationer eller 
grupper och få likvärdigt resultat. Förutsättningar för bedömning av en studies överförbarhet 
kräver en beskrivning av såväl deltagare, datainsamling, urval, analys samt kontext (Lundman & 
Graneheim, 2012). Det kan vara svårt med överförbarhet från den aktuella studien då diabetes 
typ 1 bland annat innefattar ständig övervakning av blodsockernivån, vilket inte återfinns hos 
andra sjukdomar. Diabetes är en livslång sjukdom utan botemedel, vilket gör att resultatet 
troligen inte kan överföras på grupper som lider av andra sjukdomar som kan botas. Viss 
överföring kan vara möjlig till ett åldersspann som ligger nära åldersspannet för den aktuella 
studien, och som också lever med diabetes typ 1. Gällande personer som lever med diabetes typ 
2, ses också en viss överförbarhet även om levnadsvillkoren för dem ser annorlunda ut. 
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Artiklar skrivna på andra språk än engelska exkluderades, detta för att utesluta fel i 
översättningen. Artiklar som innefattade diabetes i kombination med multisjuklighet 
exkluderades, detta eftersom syftet var att beskriva upplevelserna av att leva med diabetes typ 1. 
Andra sjukdomar kan påverka det psykiska och fysiska livet vilket kan ge ett missvisande 
resultat. Viss information kan ha gåtts förlorad som följd av detta. 

  Med utgångspunkt i mallen för kvalitetsbedömning av kvalitativ forskning skriven av 
Willman et al., (2011) framkom att sju av de valda artiklarna uppnådde hög kvalitet, medan tre 
uppnådde medelkvalitet på grund av att de inte uppfyllde kriterier såsom strategiskt urval, 
datamättnad eller att datainsamlingen inte är tydligt beskriven. Användning av mallen skapar en 
större förståelse för varje artikels innebörd (Friberg, 2006), utifrån detta kunde ställning tas om 
artikeln svarade mot den aktuella studiens syfte och om kvaliteten var tillräckligt god. 

Etiskt resonemang är något som tas upp i alla valda artiklar. Forskare skall utgå från fyra 
etiska kriterier; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet, då en studie genomförs med deltagare (Vetenskapsrådet, 1990). Vi har valt att 
använda ett objektivt synsätt genom hela resultatarbetet för att inte påverka resultatet och för att 
egna tolkningar skall undvikas. Tre breda etiska principer är välgörenhet, respekt för mänskliga 
rättigheter samt rättvisa, vilka används som grund i etiska ställningstaganden (Polit & Beck, 
2012). 
  Författarna har arbetat både enskilt och gemensamt med allt material som använts i studien, 
bearbetning har skett flera gånger för att inte viktig data skulle gå förlorad. Analysen gjordes 
enbart gemensamt för att skapa diskussion. 
 
Resultatdiskussion 
Tema 1. Att leva i en process av anpassning 
Att hantera ett förändrat liv handlar om att unga människor har olika sätt att hantera sin sjukdom. 
En del unga ser sin diabetes som något positivt och andra ser det som något negativt. 
Då det sker förändringar i livet börjar individen reflektera över sin livsvärld (Husserl, 
1978[1970]), exempelvis vid anpassning till en kronisk sjukdom som diabetes. 

Det framkommer att unga människor har en vilja att vända sin diabetes till något bra, 
genom att bland annat se sjukdomen som en gåva. Att ändra sitt sätt att se på sin sjukdom till 
något positivt, gör att hälsotillståndet upplevs som bättre (Hapunda et al., 2015). Att uppleva god 
hälsa behöver inte bara vara frånvaro av sjukdom, utan innebär också ett socialt, psykiskt och 
fysiskt välbefinnande (WHO, 2016). Genom att se på sin sjukdom ur ett positivt perspektiv kan 
de unga förbättra sitt hälsotillstånd trots att de lever med diabetes. En viss förvåning finns då vi 
upptäckte att diabetes kan ses som en gåva, och som något bra, det var inte förväntat.  

Att leva med diabetes upplevs olika utifrån vilka sociala sammanhang som de unga lever i 
samt individens egen kognitiva förmåga. Att ha sjukdomen upplevs som ett ständigt arbete där 
förnekelse till sjukdomen kan vara en chans till vila. Chandra och Desai (2007) menar att förneka 
en allvarlig sjukdom är vanligt förekommande, och kan ses som både positivt och negativt 
beroende på situation. Typ av sjukdom och kulturell bakgrund är faktorer som påverkar om 
förnekelse väljs för att hantera sin sjukdom (Chandra et al., 2007). Förståelse för att vilja förneka 
sjukdomen finns. Författarna menar dock att det kan vara svårt att förneka sjukdomen under en 
längre tid eftersom utebliven behandling medför sjukdom. Det kan vara svårt att acceptera 
sjukdomen i början, men då de unga fått mer förståelse för sin diabetes, kanske de har lättare att 
acceptera den. 
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Unga är måna om att få ta över vården för sjukdomen från föräldrarna, de vill bli 
självständiga i sin sjukdom då föräldrarna skapar begränsningar i de ungas vardag. De upplever 
en dragkamp med föräldrarna om vem som ska bära huvudansvaret för sjukdomen och dess 
behandling. Att självständigt ha ansvaret för sin sjukdom kan också upplevas som riskfyllt och 
osäkert. Viklund och Wikblad (2009) menar att beslutsfattande färdigheter är något som 
utvecklas under de sena tonåren. För att en person ska vara redo för att ta över ansvaret för sin 
egenvård krävs det att personen ska inneha en kognitiv mognad, sociala nätverk samt stöd från 
sina föräldrar. Att ta egna beslut och se konsekvenser av sitt handlande kan därför inte ses som 
en självklarhet i alla åldrar (Viklund et al., 2009). Unga kan själva uppleva att de inte är mogna 
för att ta över ansvaret i dagsläget, men att det inte behöver betyda att de inte kommer att göra 
det i framtiden (Ivey, Wright & Dashiff, 2009). Det finns en problematik i att de unga vill ha 
kontroll, samtidigt som föräldrarna är oroliga. Det är individuellt när unga är redo att ta över 
ansvaret för sin diabetes, och vilket stöd samt kunskap som behövs från omgivningen. Detta gör 
det ännu tydligare varför det är svårt för sjuksköterskor att uppskatta behovet av stöd och 
information till varje enskild individ.  
 
Tema 2. En buffé av utmaningar 
Unga lider av ständig oro för blodsockernivån och för framtida komplikationer samt graviditet. 
Hapunda et al., (2015) menar att unga med diabetes upplever en rädsla för komplikationer i 
samband med sin sjukdom, vilket också skapar en stress. Enligt Freeborn, Dyches, Roper och 
Mandleco (2013) är det betydelsefullt om sjuksköterskor förstår de ungas perspektiv och lyssnar 
på deras oro. Sjuksköterskor kan också hjälpa till att utveckla strategier för att främja hälsa samt 
minska komplikationer (Freeborn et al., 2013).  

Att leva med diabetes upplevs som ännu en sak att hantera i vardagens alla måsten. Enligt 
Hapunda et al., (2015) upplever unga människor som lever med diabetes en stress över 
vardagens begränsningar i samband med blodsockerreglering. Att organisera sin tid och vardag 
anses viktigt för de unga, då de upplever att det skapar rutiner som underlättar i vardagen. Unga 
anser att det är svårt att alltid minnas sina injektioner i samband med måltider. Cheung et al., 
(2006) menar att personer som har diabetes måste komma ihåg dagliga injektioner med insulin, 
exempelvis vid måltider, att regelbundet utföra kontroller av sitt blodsocker och följa såväl 
motions- som dietschema. Detta kräver både planering och prioritering. En diskussion förs om 
att tjejer generellt sett mognar snabbare och är mer organiserade än killar i de unga åren. Tjejer 
skulle kunna dra nytta av detta i sin anpassning till sin sjukdom. Dock är inte detta något som 
framkommer i analysen, och bekräftar alltså inte våra fördomar. 
  Unga människor med diabetes upplever en kamp mot hälsa, och ser sjukdomen som ett 
negativt påhopp på dem själva. Detta kan leda till förändrad kroppsuppfattning och förändrat 
ätbeteende. O’Neil, Jonnalagadda, Hopkins och Kicklighter (2005) menar att unga med diabetes 
har en positiv uppfattning om sin livskvalitet och god kunskap om sin sjukdom. Kunskap och 
livskvalitet påverkas av flera faktorer, såsom ålder och upplevd hälsa. Dessa faktorer kan 
påverka hur de unga hanterar sjukdomen och dess behandling (O’Neil et al., 2005). Att uppleva 
god livskvalitet ger en känsla av välbefinnande (Marcel, 2014). Inställningen till livskvaliteten 
baseras på individens förväntningar och mål, och påverkas av personliga förmågor samt psykiskt 
tillstånd (WHO, 1997).  
 De unga som lever med diabetes upplever ett känslomässigt kaos och att det är svårt att lära 
sig att hantera sjukdomen, vilket skapar obenägenhet till behandling. Det känslomässiga kaoset 
kan även leda till ångest och nedstämdhet, vilket i sin tur kan leda till tankar om suicid. Enligt 
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Folkhälsomyndigheten (2015) besväras fler kvinnor än män av psykisk ohälsa. Detta innebär att 
studiens resultat troligtvis skulle sett annorlunda ut om endast ett av könen hade inkluderats. Van 
der Ven (2003) menar att det finns ett akut behov av effektiva psykosociala insatser för att hjälpa 
människor med diabetes i det dagliga livet. Eftersom behandlingen är krävande skapas stora 
beteendeförändringar hos individen, vilket ställer krav på psykosocialt stöd i dessa förändringar. 
Detta för att kunna optimera god livskvalitet (Van der Ven, 2003), då livskvalitet påverkas av det 
psykiska tillståndet och individens personliga förmågor (WHO, 1997). De unga upplever ett 
bristfälligt engagemang från sjuksköterskorna, men ett gott stöd från läkare och diabetesteam. 
Sjuksköterskan i sin profession ska uppvisa medkänsla och lyhördhet i mötet med patienten 
(ICN, 2014), det är därför oroväckande att de unga upplever ett bristande engagemang från 
sjuksköterskorna. 
 
Tema 3. Omgivningens inverkan på livet 
Faktorer som är viktiga för vårdpersonal, lärare och föräldrar, såsom karriärplanering och att 
förebygga långsiktiga komplikationer, behöver inte vara lika viktigt för de unga. Familj, vänner, 
och skola nämns som viktiga faktorer för god hälsorelaterad livskvalitet hos unga med diabetes 
(Walker & Bradley, 2002). Att få en kronisk sjukdom kan göra att unga oroar sig för framtiden, 
gällande komplikationer och risker. Det är sjuksköterskans ansvarsområde att informera om så 
väl behandling som framtida komplikationer (SFS 2014:821). Föräldrar har en stor del i att 
behandla de unga med diabetes likadant som sina syskon trots risken för komplikationer, för att 
inte särbehandling ska uppstå och bryta normaliteten (Rostami et al., 2014). Enligt Eriksson 
(2000) kan hälsan upplevas som god trots att individen lever med en kronisk sjukdom, det 
handlar enbart om hur den subjektiva världen upplevs.  

 Unga människor upplever att det är viktigt med nära vänner som ger dem stöd, detta fick 
dem att må bra. Unga känner också en säkerhet av att veta att deras vänner har kunskap nog om 
diabetes för att vara behjälpliga i en krissituation. Enligt Cheung et al., (2006) är sociala 
relationer med vänner betydelsefullt för unga människor, och då särskilt i frigörelseprocessen 
från föräldrarna. God kommunikation med vänner och klasskamrater anses vara en bra källa till 
stöd (Rostami et al., 2014). Vänner har en viktig roll för att de unga ska uppleva trygghet, 
eftersom de unga är tvungna att förlita sig på sina vänners kunskap då det uppstår en kris 
kopplad till sjukdomen. Författarna menar att vänner är av betydelse även för unga som inte 
lever med diabetes. Förmodligen är vänner av ännu större betydelse för de som lever med 
diabetes då deras vänner som har kunskap om diabetes faktiskt kan rädda deras liv i kritiska 
situationer. Sociala relationer med nära vänner påverkar livskvaliteten på ett positivt sätt 
(Cheung et al., 2006). Livskvaliteten påverkas av miljön som vi lever i, i vilken vänner har en 
betydande roll (Nordenfelt, 1991). 
  De unga upplever en känsla av att vara annorlunda och har en önskan om att passa in. 
Enligt Freeborn et al., (2013) vill inte unga vara annorlunda än sina vänner, de är oroliga att 
deras vänner ska sluta vara deras vänner på grund av sjukdomen. Sjuksköterskan har en central 
del i att minska känslan av att vara annorlunda och ensam (Freeborn et al., 2013). Normaliteten 
är något som belystes som viktigt i flera av de valda artiklarna. Det beskrivs en rad åtgärder och 
en stark vilja om att få passa in i samhället. Detta är både förväntat och oväntat, då författarna 
har en tanke om att det kanske skulle framkomma någon sådan åsikt, men inte i så stor 
omfattning. Det är inte heller förväntat att normaliteten i så hög grad skulle påverka 
upplevelserna av att leva med diabetes. 
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  Det är av betydelse för unga människor att få prata med jämnåriga i samma situation och 
genom att hjälpa andra personer som har diabetes, upplever de unga att de mår bättre själva. Van 
der Ven (2003) menar att diabetesläger är en välkänd källa till utbildning som kan hjälpa unga 
med diabetes att hantera de påfrestningar som de möter i samband med diabetesbehandling och 
förbättra den psykosociala funktionen. Läger genererar också möjligheter till att skapa relationer 
med jämnåriga och bidra till en god livskvalitet (Van der Ven, 2003). Att ta hjälp av stödgrupper 
i olika former är vanligt i dagens samhälle. Unga som lever med diabetes är villiga att dela sina 
upplevelser och kunskaper gällande sin sjukdom. Detta anser författarna är bra både på 
individnivå och kostnadsmässigt för samhället, då individerna drar nytta av varandra istället för 
att legitimerad personal anställs för var och en av dem. 
  I mötet mellan sjuksköterska och patient bör fokus ligga på patientens sjukdomsupplevelse, 
då detta är något som påverkar sjuksköterskans förståelse av patientens livsvärld. De unga 
upplever ett bristande stöd från sjukvårdspersonalen, dessutom uttrycktes det att kunskapen är 
dåligt anpassad till den unga individen. För sjuksköterskan är det viktigt att vara medveten om 
hur unga uppfattar kontakten med sjukvårdspersonalen. Det visar hur viktigt det är att öka 
sjuksköterskans förståelse av de unga individernas situation.  

 Sjuksköterskan är ansvarig för att patienten får information som är anpassad och korrekt 
utifrån vad patienten är i behov av och vilka förutsättningar som patienten har (ICN, 2014). 
Andra unga upplever att läkarna ger både kunskap, gott stöd och att de lyssnar på dem samt att 
diabetesteamet uppmuntrar till egna beslut. Det främsta målet är att anpassa diabetesvården till 
de ungas verklighet genom att individen som har diabetes är involverad i varje del av 
beslutsprocessen (Meetoo et al., 2010). 

 
Slutsats 
Resultatet visar att de unga som lever med diabetes typ 1 upplever att det krävs en anpassning av 
livet till sjukdomen, vilket ställer krav på individens egenskaper. Att bli självständig i sin 
sjukdom ses som ett mål hos de unga. En upplevelse av både fysiska och psykiska utmaningar 
finns, vilket innefattar dagliga utmaningar i det praktiska livet. Det finns en önskan om att vara 
normal och att kunna jämföra sig med andra, då det är en viktig del i de ungas sökande efter en 
egen identitet. Omgivningen i form av föräldrar, vänner och andra personer i individens vardag 
anses påverka dem på olika sätt, där stödet från omgivningen upplevs som värdefullt.  
  Slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är att diabetes typ 1 begränsar de ungas 
vardag. Omgivningen har överlag för lite kunskap för att kunna förstå innebörden av att leva med 
sjukdomen diabetes. Kunskap om sjukdomen är viktig för att kunna förstå de ungas situation. 
Sjukvårdens stöd anses ibland vara bristfälligt, vilket gör att de unga inte alltid får den 
omvårdad, information och stöd som de behöver. 
 
Praktiska implikationer  
Genom att beskriva de ungas upplevelser av att leva med diabetes typ 1 kan studien bidra till att 
öka förståelsen för hur det är att leva med sjukdomen. Studiens resultat kan komma till nytta i det 
praktiska vårdarbetet genom att öka sjukvårdspersonalens förståelse för de ungas situation och 
belysa vilket behov som de unga har av stöd, information och kunskap. Genom att dela med sig 
av sin kunskap hjälper de unga både andra och sig själva till ett bättre välmående. Genom delad 
kunskap kan information om diabetes nå ut i samhället. För att kunna ge individuellt anpassat 
stöd måste omgivningen i form av sjukvårdspersonal, familj, vänner och skola, kunna förstå 
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individens livsvärld. I förlängningen är aktuell studie ett bidrag till att skapa en bättre livskvalitet 
och hälsa hos den unga individen som lever med diabetes typ 1. 
 
Förslag till fortsatts kunskapsutveckling 
Förslag till fortsatt forskning som är av intresse för oss, och även till nytta för professionen är att 
undersöka upplevelser hos de olika könen var för sig, då majoriteten av de artiklar som användes 
i aktuell studie innefattade båda könen. Detta för att förtydliga separata upplevelser, då de olika 
könen kan ha skild syn på hur det är att leva med diabetes. Att undersöka mer exakt vilket stöd 
som efterfrågas hos unga människor med diabetes i sjukvården är även ett förslag. Ytterligare 
förslag på fortsatt kunskapsutveckling är att undersöka hur upplevelser av att leva med diabetes 
typ 1 förändras över tid.  
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                Bilaga I 
Tabell med sökhistorik av den systematiska artikelsökningen 
 

 

 

1. Cinahl 
161026  

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 Diabetes 93566     
#2 Challenge* 77189     
#3 Adolescent* 57434     
#4 #1 AND #2 

AND #3 
112     

Begränsningar 
 
 

Engelska 
Peer review 
2006-2016 

70 70 15 2 1 

2. Cinahl 
161031 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Läst 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 (MH 
”Diabetes 
Mellitus, 
type 1”) 

11282     

#2 (MH ”Life 
experience”) 

12371     

#3 #1 AND #2 64     
Begränsningar 
 
 

Engelska 
Peer review 
2006-2016 

38 38 10 4 3 

 
3. Cinahl 
161031 

Sökord Träffar Lästa titlar Lästa 
abstrakt 

Läst 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 (MH 
”Diabetes 
Mellitus, type 
1”) 

11282     

#2 Experience* 186148     
#3 Adolescent* 57463     
#4 #1 AND #2 

AND #3 
112     

Begränsningar 
 
 

Engelska 
Peer review 
2006-2016 

59 59 9 3 2 

 

 



  

4. Cinahl 
161031 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 (MH 
”Diabetes 
Mellitus, type 
1”) 

11282     

#2 Experience* 186148     
#3 ”Liv* with” 131731     
#4 #1 AND #2 

AND #3 
126     

Begränsningar 
 
 

Engelska 
Peer review 
2006-2016 

73 73 20 2 2 

 

 
 

5. Cinahl 
161031 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 Diabetes 
NOT ”type 2” 

60946     

#2 (MH ”Quality 
of life”) 

47547     

#3 Adolescent* 57463     
#4 #1 AND #2 

AND #3 
105     

Begränsningar 
 
 

Engelska 
Peer review 
2006-2016 

67 67 13 1 1 

6. PubMed 
161031 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Läst 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 ”Diabetes 
Mellitus, type 
1” [MeSH] 

21418     

#2 Experience* 408510     
#3 Adolescent* 622617     
#4 ”Livning 

with” 
22782     

#5 #1 AND #2 
AND #3 AND 
#4 

29     

Begränsningar 10 år 21 21 3 2 1 

 



  

                  Bilaga II 
Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod   
Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod hämtad från 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  
Patient- (informant-) karaktäristika:    

- Antal   
- Ålder 
- Man/kvinna   

Beskrivning av studien      
Finns det ett tydligt syfte?    Ja    Nej   Vet ej 
Är kontexten presenterad?    Ja    Nej   Vet ej   
Finns etiskt resonemang?    Ja    Nej   Vet ej     

Urval            
Relevant?                          Ja    Nej   Vet ej   
Strategiskt?            Ja    Nej   Vet ej   

Metod för            
Är urvalsförfarandet tydligt beskriven?Ja   Nej   Vet ej   
Är datainsamling tydligt beskriven?  Ja    Nej   Vet ej   
Är analys tydligt beskriven?    Ja    Nej   Vet ej   

Giltighet             
Är resultatet logiskt och begripligt?   Ja    Nej   Vet ej   
Råder datamättnad?      Ja    Nej   Vet ej   
Råder analysmättnad?     Ja    Nej   Vet ej   

Kommunicerbarhet             
Är resultatet klart och tydligt?    Ja    Nej   Vet ej   
Redovisas resultatet i förhållande  
till  teoretisk referensram?    Ja    Nej   Vet ej   
Genereras teori?      Ja    Nej   Vet ej   

Huvudfynd    
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?   
Sammanfattande bedömning av kvalitet:    Hög   Medel   Låg    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

                 Bilaga III 
Översikt av analyserad litteratur 

 
Författare 
Årtal 
Land 
Titel 

Problem 
och syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrup
p 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
gransknin
g 

Babler, E., & 
Strickland, C. J. 
(2015a) 
USA 
 
Moving the 
Journey 
Towards 
Independence: 
Adolescents  
Transitioning to 
Successful 
Diabetes Self-
Management 

Få en större 
förståelse 
för ungdo-
mars 
erfarenhe-
ter av att 
leva med 
typ 1-
diabetes 
mellitus 
och skapa 
ett 
teoretiskt 
paradigm.  

Metod: 
Grounded 
theory som 
beskrivits av 
Glaser 
användes. 15 
djupintervj-
uer genom-
fördes. Data 
samlades in; 
transkriberas, 
kodades och 
analyseras 
och resultaten 
var grundad i 
citat från 
deltagarna. 

Ungdomar 
i åldern 11-
15 med 
diabetes 
typ 1. 

En teoretisk 
modell skapades 
med begreppet 
"normalisera". 
Normalisering 
definierades som 
förmågan att 
integrera diabetes 
i sitt dagliga liv 
för att göra 
diabetes "del av 
mig". Fas fyra av 
modellen var 
"Flytta resan mot 
självständighet" 
och inkluderade: 
1) att ta över 
vård, 2) upplever 
konflikt med 
föräldrar, och 3) 
att inse diabetes 
är svårt.  

Hög 

Babler, E. & 
Strickland, J.  
(2015b) 
USA 
 
Normalizing-
Adolescent 
Experiences 
Living With 
Type 1 
Diabetes. 

Syftet med 
denna 
studie var 
att få en 
större 
förståelse 
för 
ungdomarn
a som lever 
med 
diabetes 
upplevelser 
och bygga 
ett 
teoretiskt 
paradigm 

Klassisk 
grounded 
theory 
användes; 15 
djupintervjuer 
spelades in 
och transkri-
berades 
ordagrant. 
Data 
analyserades. 
Koder 
kopplades för 
att skapa 
paradigm. 

11 
ungdomar i 
åldrarna 11 
till 15 med 
typ 1 
diabetes. 

Teman som 
framkom: "En 
del av mig." (1) 
Erkännandet livet 
förändras, (2) 
åtgärder för att 
förhindra en kris, 
(3) avslöjar att 
engagera stöd, 
(4) tar på sig 
bördan av vård, 
(5) att acceptera 
den "nya 
normala", och (6) 
hoppas på en 
normal framtid. 

Hög 

 



  

Balfe, M.  
(2009)  
Storbrittanien 
 
Healthcare 
routines of 
university 
students with 
Type 1 diabetes 

Att 
undersöka 
de fördelar 
som 
universi-
tetsstud-
erande med 
typ 1-
diabetes 
associerar 
med 
egenvårds 
rutiner, och 
de hinder 
som de 
upplever i 
egenvården 
pga. rutiner 
i universit-
etsmiljön. 

En kvalitativ 
metod valdes 
för att 
undersöka 
elevernas 
egna 
perspektiv. 
Intervjuer och 
dagböcker 
analyserades 
med 
kvalitativa 
metoder.  
 

17 
studenter 
med 
diabetes 
intervjuade
s två 
gånger, och 
skrev en 
forsknings 
dagbok 
under en 2-
veckors 
period. 
Ålder: 18-
25 

Fem teman 
identifierades: 
(1) identitet och 
blodsockerkontro
ll: fördelarna 
med egenvårds 
rutiner, (2) 
svårigheter för 
egenvårds rutiner 
under det första 
året på 
universitetet, (3) 
lära sig att skapa 
egenvårds rutiner 
på universitetet, 
(4) svårigheter 
med egenvårds 
rutiner under de 
senare åren på 
universitetet och 
vid tider av 
stress, (5) ovilja 
eller oförmåga 
hos studenter 
som nyligen 
diagnostiserats 
med diabetes att 
rutinlägga sina 
egenvårdsmetod-
er.  

Medel 

Damião E. & 
Pinto C.  
(2007) 
Brasilien 
 
Being 
transformed by 
illness: 
adolescents' 
diabetes 
experience 

Syfte att 
förstå 
upplevel-
sen hos 
ungdomar 
som lever 
med en 
kronisk 
sjukdom 
som 
diabetes 
mellitus typ 
1.  

Symbolisk 
interaktion-
ism och 
Grounded 
Theory 
används båda 
som teoretiska 
och 
metodologisk
a ramar. Detta 
genom semi-
strukturerade 
intervjuer. 

7 
ungdomar 
deltog i 
studien; 3 
flickor och 
4 pojkar, 
med åldrar 
mellan 12 
och 18 år. 
Ungdomar-
na hade 
haft 
diagnosen 
typ 1-
diabetes 
mellitus  

Tre teman 
identifierades: 1) 
Att känna 
diagnosen 
diabetes; 2) 
Omvandlas av 
sjukdomen 3) 
vara i ett skarpt 
liv. 

Hög 

 



  

åtminstone 
ett år. 

Huus, K., & 
Enskär, K. 
(2007) 
Sverige 
 
Adolescents' 
experience of 
living with 
diabetes. 

Att 
beskriva 
ungdomars 
erfarenhet 
av att leva 
med typ I-
diabetes. 

Intervjuer 
som inleddes 
med en öppen 
kvalitativ 
fråga. En 
fenomeno-
logisk metod 
inspirerad av 
Giorgi 
användes i 
analysen. 

6 flickor 
och 2 
pojkar i 
åldern 
mellan 14 
och 18 år 
intervjuade
s 

Fem teman 
framkom: 1) att 
vara annorlunda, 
2) ska behandlas 
annorlunda, 3) att 
leva ett vanligt 
liv, 4) att känna 
sin kropp, 5) att 
ta hand om sig 
själv. 

Medel 

Karlsson, A., 
Arman, M., & 
Wikblad, K. 
(2008) 
Sverige 
 
Teenagers with 
type 1 diabetes - 
a  
phenomenologic
al study of the 
transition 
towards 
autonomy in 
self-
management. 

Syftet var 
att belysa 
upplevda 
erfarenhe-
ter, med 
fokus på 
övergången 
till 
självständ-
ighet i 
egenvård av 
diabetes 
bland 
tonåringar 
med typ 1-
diabetes.  

Data samlades 
in med hjälp 
av intervjuer 
och en 
kvalitativ 
fenomenologi
sk ansats 
valdes för 
analys. 

32 
tonåringar 
(18 
kvinnor 
och 14 
män) i 
åldrarna 
13-17 år. 

Tema 1) Svävar 
mellan enskilda 
åtgärder och stöd 
av andra. Tema 
2) Bekräftelse av 
andra 
 

Hög 

Kay, C., Davies, 
J., Gamsu, D., 
& Jarman, M.  
(2009)  
England 
 
An exploration 
of the 
experiences of 
young women 
living with type 
1 diabetes 

Syftet, att 
undersöka 
unga 
kvinnors 
upplevelse 
av att leva 
med typ 1-
diabetes.  
 

Semi-
strukturerade 
intervjuer. 
Data 
analyserades 
genom  
Tolkande 
fenomeno-
logisk analys. 

9 kvinnor i 
åldern 18 
och 24 år. 

Fyra huvudteman 
framkom; 1. 
Relationen med 
kroppen, 2. 
Personliga 
utmaningar, 3. 
Effekterna av 
relationer, 4. 
Ändra och 
anpassa.  

Hög 

Maslakpak, M. 
H., Anoosheh, 
M., Fazlollah, 
A., & Ebrahim, 
H.  

Att utforska 
iranska 
unga flickor 
med 
diabetes, 

En kvalitativ 
design med 
innehålls-
analys 
tillämpas med 

20 flickor i 
åldern 13-
18 år med 
typ 1-
diabetes. 

Två kategorier 
visar effektiva 
hinder för god 
livskvalitet: (1) 
yttre världen 

Hög 

 



  

(2010) 
Iran  
 
Iranian diabetic 
adolescent girls’ 
quality of life: 
perspectives on 
barriers. 

perspektiv 
på hinder 
av att ha en 
bra 
livskvalitet. 

semistruktur-
erade 
intervjuer.  

Deltagarna 
rekryterade
s genom 
provtagnin
g  

hinder för god 
livskvalitet 
(problem i 
familjen, socialt 
perspektiv om 
diabetes och 
problem i 
skolan), (2) 
Enskilda hinder 
för god 
livskvalitet 
(negativ känsla 
mot behandling 
och vård, 
negativa effekter 
av diabetes och 
osäkerhet om 
framtiden). 

Scholes, C., 
Mandleco, B., 
Roper, S., 
Dearing, K., 
Dyches, T., & 
Freeborn, D.  
(2013)  
USA 
 
A  
qualitative study 
of young 
people's 
perspectives of 
living with type 
1 diabetes: do  
perceptions vary 
by levels of 
metabolic 
control?. 

Att 
undersöka 
om unga 
människor 
med högre 
och lägre 
nivåer av 
metabolisk 
kontroll av 
typ 1-
diabetes har 
olika 
uppfattning
ar om deras 
liv och 
sjukdom.  

Kvalitativt 
beskriv-ande 
genom 
intervjuer om 
uppfattningen 
av att leva 
med typ 1-
diabetes.  

14 
deltagare i 
åldrarna 
11-22. 

Deltagare med 
höga och låga 
metaboliska 
kontrollnivåer 
rapporterade 
liknande teman 
1) Familj 
2) Människor 
utanför familjen 
3) Sjukvårds-
personal 
4) Kunskap om 
diabetes  

Medel 

Wang, Y-L,. 
Brown, S,. & 
Horner, S.  
(2010) 
Taiwan 
 
School-based 
lived 

Syftet var 
att få en 
första 
uppfattning 
om skol-
baserade 
upplevda 
erfarenhet-

Fenomen-
ologisk ansats 
fungerade 
som 
filosofiska 
underbygg-
nad för denna 
studie. Semi-

Två 
taiwanesisk
a 
ungdomar i 
åldrarna 
14-15 år 
med 
Diabetes 

Fyra 
sammanvävda 
teman 
upptäcktes: (a) 
att lära sig att 
vara herre över 
sin sjukdom, (b) 
att lära sig att 

Hög 

 



  

experiences of 
adolescents with 
type 1 diabetes: 
a preliminary 
study. 

er av 
ungdomar 
med 
Diabetes 
Typ 1  
 

strukturerade 
intervjuer 
genom-fördes. 
Ordagranna 
transkript 
analyserades 
genom 
hermeneu-tisk 
cirkel. 

typ 1 var 
rekryterade
. 

hitta sätt att 
känna sig 
bekväm, (c) lära 
sig att inte vara 
annorlunda, (d) 
att lära sig att 
inte låta andra 
(särskilt 
föräldrar) oroa 
dem. 
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