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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Diabetes typ-1 är en kronisk sjukdom som kräver en anpassad livsstil efter 

sjukdomens behov samt ett kontinuerligt utförande av god egenvård. Att befinna sig i en ung 

vuxenålder kan vara krävande i sig och strävan efter att leva som andra kan vara stor. 

Problem: Eftersom sjukdomen beräknas öka kommer sjukvården att stöta på patienter med 

diabetes typ-1 allt oftare och behöver därför förståelse och kunskap för hur unga vuxna 

upplever att leva med sjukdomen. 

Syfte: Hur unga vuxna upplever att leva med typ-1 diabetes. 

Metod: Arbetet är en kvalitativ litteraturstudie. Den är gjord som en manifest 

innehållsanalys, baserad på kvalitativa vårdvetenskapliga studier enligt Evans analysmetod. 

Resultat: Unga vuxnas upplevelse presenteras i tre teman; stöd, hantera sin sjukdom och 

gemenskap. 

Slutsats: Det framkommer att unga vuxna upplever sig må väl när de får stöttning från 

omgivningen, hjälp från hälso- och sjukvården, när de accepterar sin diagnos, när de 

förnekar sitt tillstånd samt när de får möta andra individer i liknande livssituationer. 

Nyckelfynd: diabetes mellitus typ-1, hälsa, unga vuxna, upplevelse  

  



ABSTRACT 

Background: Diabetes type-1 is a chronic disease that requires an adapted lifestyle 

according to the illness needs and a continuous managing of good self-care. Being a young 

adult can also be challenging and the struggle to live like normal can be a common problem. 

Problem: Since the disease is expected to increase will the health care meet patients with 

diabetes type-1 more often and therefore needs greater understanding and knowledge of how 

young adults experiences their life with the disease. 

Aim: To describe young adults experiences of living with diabetes type-1. 

Method: The work is a qualitative literature review. It is made by a manifest content 

analysis based on qualitative healthcare scientific studies according to Evans method. 

Result: Young adult’s experiences are presented in three themes: support, feeling of control 

and community. 

Conclusion: It appears that young adults experience health when they receive support from 

the community, help from health care, when they accept their illness, when they negligee 

their diagnosis and when they meet other people in similar life situations. 

Keywords: diabetes mellitus type 1, experience, health, young adults
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1 INLEDNING 

På förslag från avdelning 72 på Mälarsjukhuset i Eskilstuna har vi valt att skriva om typ-1 

diabetes och hur unga vuxna upplever att det är att leva med sjukdomen. Typ-1 diabetes är 

ett sjukdomstillstånd som kan uppkomma i alla åldrar, men sjukdomsdebuten uppträder 

vanligast i ungdomsåren. Sjukdomen påverkar individen både fysiskt och psykiskt därför att 

den kräver reglering och daglig uppmärksamhet av kost och aktivitet för att kunna hålla 

blodsockernivån i balans.  Eftersom vi som skriver litteraturstudien båda befinner oss i en 

ung vuxenålder, kan vi förstå de prövningar och svårigheter som kan uppstå i det här 

åldersskedet. Därför har vi valt att fokusera på att undersöka hur unga vuxna upplever att 

leva med de naturliga prövningarna och svårigheterna som livet för med sig i den åldern och 

då de samtidigt lever med en kronisk sjukdom, vilket i det här fallet är typ-1 diabetes. 

Sjukvården har ett stort ansvar att bidra med relevant information för att unga vuxna med 

typ-1 diabetes ska klara sin vardag. Statistiken visar att Sverige ligger i toppskiktet när det 

gäller antal insjuknanden i typ-1 diabetes och rapporter som tagits fram visar att fler 

individer än tidigare under de nästkommande åren kommer att insjukna i sjukdomen 

(Diabetesförbundet, 2014). Det innebär att vi som blivande sjuksköterskor kommer att möta 

många av de här patienterna framöver och därför är det viktigt att ha kunskap och förståelse 

för hur unga vuxna upplever att det är att leva med typ-1 diabetes. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden kommer en beskrivning av unga vuxna och diabetes mellitus, samt egenvård 

vid sjukdomen och tidigare forskning som är aktuell för problemområdet att föras fram. Ett 

vårdvetenskapligt perspektiv utifrån Katie Erikssons teori om hälsa kommer också att föras 

an för att senare i arbetet kopplas till resultatet. 

2.1 Unga vuxna 

En definition av vilket åldersspann unga vuxna ingår i finns inte idag. Till exempel beskriver 

Ungdomsstyrelsen (2004) i en rapport att det gäller individer i åldrarna 20 till 27. Medan de i 

en annan rapport skriver att det gäller individer i åldrarna 21 till 30 (Ungdomsstyrelsen, 

2003). I denna litteraturstudie kommer unga vuxna att beskrivas som individer i åldrarna 16 

till 38 i enlighet med de valda resultatstudiernas definition. 
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2.2 Sjukdomen diabetes mellitus 

Ordet diabetes härstammar från det grekiska ordet siphon, vilket egentligen innebär de 

huvudsakliga symtomen hos en individ med diabetes, vilka är överdrivet vätskeintag och en 

större urinmängd (Taylor & Batey, 2012). Acharjee m.fl. (2013) skriver att i stora drag kan 

sjukdomen delas in i två huvudtyper: typ- 1 och typ-2. Gemensamt för typ-1 och typ-2 

diabetes är förhöjda blodsockervärden och en ökad risk för komplikationer ju längre tid 

individen haft sjukdomen (Socialstyrelsen, 2010). 

2.3 Diabetes mellitus typ-1 

Diabetes typ-1 är en sjukdom som oftast uppstår hos barn och unga vuxna (Dunning, 2014). 

Enligt Hånas (2008) innebär diagnosen att insulinproduktionen upphör i kroppen. Insulin är 

ett hormon som används för att transportera socker in i kroppens celler så att kroppen kan 

utföra fysiskt arbete. Av någon anledning angriper och förstör kroppens immunsystem de 

insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln, vilket på sikt leder till total insulinbrist 

(American diabetes association, 2010). I en studie gjord av Acharjee m.fl. (2013) visar de att 

orsakerna till att en individ utvecklar diabetes kan kategoriseras i tre typer: att individen 

ärver sjukdomen, att sjukdomen uppstår på grund av infektioner eller att sjukdomen utbryter 

på grund av miljöfaktorer. 

Diabetes typ-1 är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i världen. Idag finns det cirka 

382 miljoner individer i världen som har någon form av diabetes och 45 % av alla dem har 

typ-1 diabetes (Guariguata m.fl., 2013). Utvecklingen av diabetes är oroande och att de nya 

beräkningarna visar att fler och fler individer kommer att utveckla sjukdomen (Whiting m.fl., 

2011). Vidare beskriver Guariguata m.fl. (2013) att utbredningen av sjukdomen kommer att 

fortsätta öka och att mer än 592 miljoner individer kommer att ha drabbats av diabetes år 

2035. 2,5–4,5 % av den svenska befolkningen har någon form av diabetes, vilket utgör cirka 

400 000 individer och av dessa har 50 000 typ-1 diabetes (Diabetesförbundet, 2014). 

Behandlingen vid diabetes innebär tillförsel av insulin, främst för att undvika att ketoner 

bildas och förgiftar kroppen. Ketoner är restprodukter som uppstår när fetter förbrukats, 

vilka används av kroppen när den inte kan förbruka socker på grund av insulinbrist. 

Behandlingen är också viktig för att upprätthålla blodsockernivån och förhindra långsiktiga 

komplikationer (Dennedy & Dinneen, 2010). 

2.4 Egenvård 

Egenvård är något som alla individer oavsett tillstånd utför på sig själva. Dorothea Orem 

förklarar i sin teori om egenvård, att individen genom kunskap har möjlighet att ta hand om 

sig själv och sköta sin egen egenvård. Hon anser att individer strävar efter att så gott som 

möjligt tillfredsställa sina behov för sig själva. Orem beskriver i sin teori begreppen 

egenvårdsbrist och egenvårdsbehov. Egenvårdsbristen uppstår när individen inte själv kan 

sköta arbetsuppgifterna som behövs för att en god egenvård ska uppnås. Egenvårdsbehoven 



3 

är de behov som behövs bevaras för att egenvården ska uppnås. Dessa begrepp kan alltså 

sammanfattas genom att egenvårdsbrist gör att egenvårdsbehoven inte uppfylls (Jahren-

Kristoffersen, 1998). 

Det är livsviktigt att individer med typ-1 diabetes förstår vikten av sin egenvård och 

framförallt kontinuerliga blodsockerkontroller. Upp till 98 procent av diabetesbehandlingen 

kan bedrivas som egenvård, vilket krävs för att förebygga långsiktiga komplikationer av 

sjukdomen (Munt och Hutton, 2012). Därför är det viktigt att individer med typ-1 diabetes 

och även individer som är i riskzonen för att utveckla sjukdomen lever i enlighet med de 

evidensbaserade rekommendationerna för kost. En av de viktigaste näringskällorna som 

individer med typ-1 diabetes ska ta hänsyn till för att kunna hålla en god blodsockernivå och 

blodsockerkontroll är kolhydrater, då kolhydrater höjer blodsockret. Genom en god 

blodsockernivå kan risken för att utveckla komplikationer som sjukdomen orsakar minska 

(Dyson m.fl., 2011). 

Regelbunden fysisk aktivitet hos individer med typ-1 diabetes främjar den psykiska hälsan 

och individens inre välbefinnande (Guenca-Garcia, Jago, Shield och Burren, 2012). 

Regelbunden fysisk aktivitet är även viktigt eftersom det ger en gynnsam effekt på kroppens 

blodfetter, blodtryck och ökar känsligheten för insulin i kroppens celler, detta leder till att 

insulinet som individen administrerar räcker under en längre period och att blodsockret på 

så sätt blir stabilare (Fritz & Krook, 2009). Oavsett kön, ålder, kroppslig fysik eller 

insulindos, bidrar måttlig till kraftig fysisk aktivitet till en bättre blodsockernivå. Motion är 

alltså viktigt i individens egenvård eftersom det ger dem en bättre utgångspunkt i 

hanteringen av deras sjukdom (Yardley m.fl., 2012). Det är viktigt att sträva efter att 

upprätthålla normalt blodsockervärde för att främst undvika akuta problem men långsiktigt 

också kroniska komplikationer (Atkinson, Eisenbarth och Michel, 2014). 

Individer med typ-1 diabetes hanterar till stor del sin sjukdom genom egenvård och de har 

därför ett eget ansvar för att den dagliga skötseln av sjukdomen upprätthålls. Utomstående 

personer, så som vårdgivare och anhöriga involverar sig oftast i individens egenvård när de 

vill hjälpa till och vidareutbilda individen med sjukdomen för att den ska bli bättre på att 

hantera sin sjukdom (Kneck, Klang och Fagerberg, 2010). Till exempel ska en sjuksköterska 

enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) ha förmågan att 

undervisa och stödja patienter och närstående i syfte att främja hälsa och för att förhindra 

ohälsa samt motverka komplikationer i samband med sjukdom. Arah m.fl. (2013) ger 

exempel på vad utomstående individer skulle kunna göra för att hjälpa individen i sin 

hantering av sjukdomen. De skriver bland annat att hjälp med fotvård och stöd till rökstopp 

ger positiv påverkan på egenvården hos typ-1 diabetiker, eftersom det är två faktorer som 

långsiktigt kan orsaka lidande. De skriver också att fysisk aktivitet är en annan faktor som 

utomstående kan stödja och hjälpa individerna i, vilket leder till att risken för hjärt- och 

kärlkomplikationer och förtida död hos de med sjukdomen minskar. Det är också viktigt att 

utomstående har en positiv attityd när de vill hjälpa till och stötta individer i deras hantering, 

vilket är i enlighet med Socialstyrelsens (2010) rekommendationer, att det är av stor vikt för 

deras hälsa hur de upplever kontakten med diabetessjukvården. 



4 

2.5 Tidigare forskning 

Diabetes är ett av de snabbast växande hälsoproblemen i världen (Kneck, Klang & Fagerberg, 

2011). Typ-1 diabetes medför tre till sex gånger högre risk för dödlighet, oftast på grund av 

akuta komplikationer. Mer än en tredjedel av individerna med sjukdomen har rapporterat 

depressiva symtom, vilket kan inverka på hur de upplever sin tillvaro (Balfe m.fl., 2013a). 

Typ-1 diabetes är den enda fysiska sjukdom som är förknippad med ökad risk för utveckling 

av ätstörning (Weaver, 2012). 

Due-Christensen m.fl. (2012) menar att minskad livskvalitet och psykosociala problem är 

vanliga bland individer med diabetes. Förekomsten av psykiska problem, såsom depression 

och ångest är mest förekommande och har anknytning till dålig blodsockerkontroll och ökar 

risken för senare komplikationer. Att leva med och ansluta sig till den komplexa och 

tidskrävande behandlingen för sjukdomen kan ofta påverka individers sociala, känslomässiga 

och ekonomiska livsstil (Hill, Gingras, & Gucciardi, 2013). Rädslan för hypoglykemi, vilket är 

ett akut tillstånd av lågt blodsocker, är ett stort problem bland individer med sjukdomen 

(Barnard & Skinner, 2007). Detta bekräftas även av Due-Christensen m.fl. (2012) som skriver 

att hypoglykemi kan orsaka hälsoproblem såsom förvirring, kramper och medvetslöshet. 

Även tillståndet hyperglykemi kan orsaka lidande hos individer med typ-1 diabetes. 

Alvarsson m.fl. (2010) redogör att hyperglykemi uppstår vid otillräcklig insulintillförsel och 

att symtomen till en början är ökad törst och ökad urinmängd för att i det långa loppet övergå 

i blindhet, njursvikt och hjärt- och kärlsjukdom. 

Wang & Volker (2012) redogör för skolsköterskornas upplevelse i stöttningen av individer 

med typ-1 diabetes i deras egenvård. De upplever att individer som regelbundet får 

handledning i hur blodsockerkontroller ska utföras och hur justeringar av insulindoser 

utförs, har bättre hand om sin sjukdom. Sjuksköterskorna tyckte att diabeteshanteringen 

blev mer effektiv när det fanns ett gott samarbete mellan dem själva och individerna med 

sjukdomen samt deras föräldrar, vilket sjuksköterskorna också tyckte var är viktigt ur ett 

stödperspektiv för individernas diabeteshantering. Individer med typ-1 diabetes kan många 

gånger vara omedvetna om vikten av egenvård, varför sjuksköterskor anser att utbildning är 

det viktigaste verktyget för att öka individers kunskaper om egenvård (Raaijmakers m.fl., 

2013). 

Sjuksköterskan har många gånger en god kapacitet att bedöma individers utbildningsbehov 

och vilja att lära sig om sin egenvård. Detta eftersom sjuksköterskan förmodligen har stor 

tillgång till patienter och pedagogiska möjligheter. Sjuksköterskan har ansvar att förskaffa sig 

nya kunskaper om diabetes typ-1 och hur vården kring sjukdomen ska utföras, för att på så 

sätt kunna ge en så korrekt och kompetent vård som möjligt. Tyvärr har brist på kunskap 

bland hälso- och sjukvårdspersonal bidragit till att individer med sjukdomen får otillräcklig 

undervisning om hur de ska hantera sin egenvård. Genom att ha en tydlig självkritisk 

inställning, bedömer och utvärderar sjuksköterskan sig själv. På så sätt bidrar hon till att 

upprätthålla och förbättra både sina teoretiska och praktiska styrkor och identifierar 

eventuella områden som kan behöva utvecklas ytterligare (Chan & Zang, 2007). Studier har 

visat sjuksköterskor har otillräckliga kunskaper om diabetesvård, speciellt vid behandling av 

hypoglykemi. Nästan 94 % var osäkra på hur hypoglykemi skulle behandlas och ofta saknade 
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sjuksköterskor också förståelse för effekten av insulin och hur hyperglykemi uppträdde och 

skulle behandlas. De flesta sjuksköterskor har dock förståelse för hur allvarlig sjukdomen är 

och inser vikten av att införskaffa sig kunskaper och färdigheter för att på så sätt kunna ge en 

så optimal vård som möjligt till individer med sjukdomen (Hollis, Glaister & Lapsey, 2014) 

2.6 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Eriksson (2000) redogör för hur hälsa kan ses inom vårdvetenskapen. Hälsa är en upplevelse 

av helhet, vilket innebär att kroppen, själen och anden är integrerade. Det finns dock plats för 

en tillfällig uteslutning av någon av komponenterna. Hälsan är relativ, vilket innebär att det 

inte kan ges några exakta mått på hälsan. Upplevelse av hälsa varierar mellan människor och 

kulturer. Hälsan ses som individuell och personlig, vilket innebär att varje människa 

upplever sin hälsa på ett unikt vis. Hälsa existerar alltså när individen själv upplever sig må 

väl. 

Eriksson (2000) beskriver att människan är hälsa och att vi inte kan ge hälsa åt en annan 

människa. Genom att hjälpa andra människor i den process eller faktor där de känner ohälsa 

kan vi stödja andra i att vara hälsa. Hälsan är inte ett statiskt tillstånd, utan hälsan är i 

rörelse, ett dynamiskt skeende, där många faktorer samspelar. Hälsa ses därför som en 

hälsoprocess, vilket innebär att hälsa är en helhet av flera faktorer och det är helheten som 

avgör hur människan upplever sin hälsa. Eriksson, Bondas-Salonen, Fagerström, Herberts 

och Lindholm (1990) redogör att hälsa kan ses som en rörelse mellan tre olika nivåer: 

görandets, varandets och vardandets nivå. På görandets nivå har människan hälsa genom att 

fokusera på ett hälsosamt liv. På varandets nivå strävar människan efter harmoni och balans 

i livet och på vardandets nivå strävar människan efter att bli hel på en djupare nivå. 

Människan kan bli hel genom att försonas med livets omständigheter och sig själv och i detta 

är hon inte främmande för att möta lidande. 

Erikssons (1996) teori om hälsa har exempelvis illustrerats i hälsokorset där hälsa/ohälsa kan 

ta sig i olika uttryck beroende på vilken omfattning subjektiva respektive objektiva tecken på 

ohälsa det finns samt i vilken grad individen upplever välbefinnande. I processen kan 

individen känna verklig hälsa, vilket innebär att den är frisk och upplever sig må bra. 

Individen kan också känna upplevd hälsa, vilket innebär att den är sjuk men upplever sig må 

väl. Individen kan känna upplevd ohälsa, vilket innebär att den är frisk men upplever sig inte 

må väl. Till sist kan individen känna verklig sjukdom, vilket innebär att den är sjuk och 

upplever sig må dåligt. Eriksson (2000) förklarar att substansen för hälsoprocessen består av 

människan som biologisk (kropp), psykologisk (själ) och andlig (ande) helhet. Hälsan följer 

människans livsförlopp från födelse till död. Hälsa innefattar således även dödsprocesser. 

Individens upplevelse av sig själv som sjuk eller frisk kan beror på flera olika faktorer, vilka 

är subjektiva för individen. Det innebär att, trots att andra ser på en dödssjuk människa som 

en individ med ohälsa, kan denna människa samtidigt uppleva välbefinnande och hälsa. 

Hälsa är ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande, men inte 

nödvändigtvis frånvaro av sjukdom. Begreppen sundhet, friskhet och välbefinnande har 

förklarats ur en tolkande analys av hälsobegreppet. Ur det antagandet följer flera 
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delantaganden. Sundhet, friskhet och välbefinnande är en substans i hälsan, alltså individens 

kapacitet och inre stöd. Sundhet, friskhet och känsla av välbefinnande är ett integrerat 

tillstånd, både nödvändigt och tillräckligt för förutsättningen av hälsa. Frånvaro av sjukdom 

är varken nödvändig eller tillräcklig för förutsättningen för hälsa. Hälsa är 

överensstämmande med att individen kan säga sig ha ohälsa trots att hon befinner sig väl. 

Hälsa är förenligt med att individen upplever sig vara frisk trots att samhället bedömer henne 

som sjuk. Att samhället ser individen som frisk är varken en nödvändig eller tillräcklig 

förutsättning för hälsa (Eriksson, 1996). 

2.7 Problemformulering 

Typ-1 diabetes är ett kroniskt sjukdomstillstånd som kan drabba individer i alla åldrar men 

vanligtvis debuterar sjukdomen i unga år. Idag finns det cirka 382 miljoner individer i 

världen med diabetes, varav 45 % har typ-1 diabetes, och trenden förväntas enligt forskarna 

fortsätta öka. Diabetes är en komplicerad diagnos som påverkar hela individens livsstil, både 

fysiskt och mentalt. I kombination med de utmaningar som unga vuxna ställs inför i livet 

utgör typ-1 diabetes en stor problematik. Egenvårdsaktiviteter som träning och kostval 

tillsammans med dagliga egenvårdsrutiner som insulintillförsel och blodsockerkontroll 

påverkar hur unga vuxna med sjukdomen upplever sin tillvaro. För att kunna främja unga 

vuxnas hälsa är det viktigt för hälso- och sjukvården att ha kunskap om hur unga vuxna 

upplever det att leva med typ-1 diabetes, så att vård och stöd kan anpassas efter deras 

individuella behov. 

3 SYFTE 

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

4 METOD 

Det här arbetet är en kvalitativ litteraturstudie. Friberg (2012b) menar att med kvalitativa 

studier som grund går det att beskriva hur människor upplever sitt liv samt deras behov. 

Därför valdes endast kvalitativa studier till denna litteraturstudies resultatdel. En manifest 

innehållsanalys användes i analysen, vilket innebär att studierna analyserades och beskrevs 

så likt ursprungstexterna som möjligt, utan att tolka texterna i studierna (Friberg, 2012a). 

Evans (2002) analysmetod användes för att analysera resultatet i denna litteraturstudie. 

Detta innebär att insamling utav ett antal utvalda vetenskapliga studier gjordes som 
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innefattar information som svarar an till litteraturstudiens syfte. Evans analysmetod valdes 

eftersom den kan ge en djupare förståelse av en upplevelse. 

Vidare beskriver Evans (2002) att, för att utveckla ett eget och nytt resultat behöver de mest 

relevanta resultaten i de granskade studierna identifieras av författarna samt att de urskiljer 

hur resultaten kan kopplas ihop till varandra. Efter analysgången utifrån Evans fyra steg 

kommer gemensamma nämnare från de granskade studierna att lyftas fram för att beskriva 

det granskade fenomenet ur ett nytt perspektiv. Utgångspunkten i den här litteraturstudien 

blir att undersöka fenomenet upplevelsen av att leva med typ- 1 diabetes ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. 

4.1 Datainsamling & Urval 

Datan till den här litteraturstudien valdes systematiskt ut genom att använda relevanta 

sökord via CINAHL+. Vid de olika sökningarna kombinerades sökorden genom att använda 

den booleska sökfunktionen AND som används för att koppla ihop två eller fler sökord och 

NOT som användes för att avgränsa sökningarna och få bort exklusionskriterierna. På grund 

av för få funna studier till resultatet gjordes även en manuell sökning. De manuella 

sökningarna gjordes genom att söka i de redan funna resultatstudiernas referenser. Dovey-

Pearce, Doherty och May (2007) och Rasmussen, Dunning och O`Connell (2007) 

identifierades i Kay, Davies-Gamsu och Jarman (2009) referenslista och söktes upp antigen 

via CINAHL+, Discovery eller Google Scholar. Balfe m.fl. (2012) och Leger, Stölten och 

Bolmsjö (2009) identifierades vid en allmän sökning på Google Scholar där de fanns i listan 

över relevanta och liknade de fynd som eftersträvades. Några studier som hade färre än nio 

intervjuade personer valdes bort eftersom färre än nio intervjuade personer inte kan ge en 

tillräcklig trovärdighet för individers upplevelse (Turpin m.fl., 1997). 

Det första som gjordes var att välja studier som skulle svara an till den här litteraturstudiens 

syfte, genom att välja de mest relevanta rubrikerna. Därefter granskades artiklarna mer 

ingående för att göra en bedömning av dess innehåll och kvalité. Den sista delen i urvalet av 

studier handlade om att få en övergripande uppfattning av vad varje studie handlade om 

genom att läsa sammanfattningen, vilket gjordes för att sedan kunna avgränsa ett urval av 

studier och djupare sätta sig in i och kritiskt granska dem (Evans, 2002). Tolv stycken studier 

med relevant innehåll hittades och granskades, se bilaga 2. 

I den här litteraturstudien användes ett antal inklusions- och exklusionskriterier. Detta 

gjordes för att sökningarna skulle få fram studier som svarade an till syftet i den här 

litteraturstudien. Inklusionskriterierna innefattade att artiklarna skulle vara peer reviewed 

och skrivna på engelska. Inte heller några geografiska begränsningar gjordes. Från början 

söktes studier gjorda mellan åren 2009-2014 men på grund av för få funna studier ökades 

spannet till 2007-2014. Sökorden som användes var diabetes mellitus type 1, experience, 

health och young adults. Exklusionskriterierna var att utesluta studier som var gjorda innan 

år 2007, begreppen adolescents, adults samt studier med fokus på diabetes mellitus type 2. 

Inklusions- och exklusionskriterierna finns beskrivna i bilaga 1. 
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4.2 Dataanalys 

Enligt Friberg (2012b) är ett vanligt tankesätt vid kvalitativa analyser att analysarbetet 

beskrivs som en rörelse från helhet till delar som bildar en ny helhet. Då det görs en manifest 

innehållsanalys ska studierna beskrivas så lika ursprungsstudierna som det går (Friberg, 

2012a).  

Då Evans (2002) metod valdes till den här litteraturstudien utgjordes dataanalysen av fyra 

olika faser. Den första fasen var att samla in och göra ett urval av material, vilket beskrevs 

under avsnittet ”datainsamling & urval”. Därefter, i fas två, identifierades nyckelfynd i det 

valda materialet, vilket gjordes genom att läsa varje enskild artikel noggrant flera gånger för 

att få en känsla av studiernas helhet. Läsningen av alla studier gjordes enskilt, för att därefter 

återkoppla och diskutera hur tankegången hade varit. Därefter samlades de nyckelfynd som 

mest svarade an till syftet från varje studie in för att slås ihop till en egen lista. Resultaten 

samlades också in enskilt för att därefter jämföras och diskuteras vidare om de besvarade 

syftet eller inte. Listan utgjorde därefter en sammanfattning av alla studiers nyckelfynd. I fas 

tre bildades gemensamma subteman utifrån den samlade listan av nyckelfynd. Det 

upptäcktes likheter och skillnader mellan nyckelkomponenterna. Skillnaderna tydliggjordes 

genom att färglägga text som betonade liknande saker i samma färger för att få en bra 

överblick över alla nyckelfynd och kunna sortera dem i olika subteman. Det identifierades 

fem stycken olika subteman av nyckelfynden. Utifrån dem skapades tre stycken teman, vilket 

resulterade i en utveckling och förståelse av subteman. Därefter omprövades subteman och 

teman gentemot ursprungsstudierna för att se ifall tolkningen var överensstämmande och 

eventuella fel identifierades. I fas fyra gjordes en kort beskrivning av varje subtema och tema 

med referenser tillbaka till ursprungsstudien för att se om beskrivningen stämde och på så 

sätt få ihop delarna till en helhet igen. Det sista som gjordes var att en resultatsyntes 

utformades som beskriver fenomenet innehållande alla subteman och teman (Evans, 2002). 

Tabell 1 visar ett exempel på analysgången. 

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, subtema och tema 

Nyckelfynd Subtema Tema 
Young adults felt that having 
opportunities to talk to doctors and 
nurses often helped them to 
manage their feelings of diabetes-
related distress. 

Hjälpen från Hälso- och sjukvården Stöd 

participants suggest that in young 
adulthood, having achieved some 
separation and individuation from 
the family of origin, that trusted 
peers, flatmates, work colleagues 
and sports coaches, become key 
sources of support 

Stöttning från omgivningen 

 

4.3 Etiska överväganden 

För att bevara den grundläggande kontexten ur de valda vetenskapliga studierna har använda 

källor översattas så korrekt som möjligt genom att använda en svensk-engelsk ordbok. Polit 
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och Beck (2012) skriver att förförståelse ska sättas åt sidan och att material ska presenteras 

på ett så objektivt sätt som möjligt när en studie ska göras, vilket gäller både våra egna och 

författarnas förförståelse till de vetenskapliga texternas överväganden. Det ska göras för att 

den objektiva informationen ska nå fram och inte den subjektiva. Studierna som ingår i 

denna litteraturstudie är godkända av etiska kommittéer vilket innebär att de är granskade 

och godkända utifrån ett forskningsetiskt perspektiv. Studierna är även granskade enligt peer 

review, vilket betyder att referee´s har granskat dem och att de sedan är publicerade i 

internationella vetenskapliga tidskrifter. Granskningarna ger en garanti för att studierna har 

godkänd vetenskaplig kvalité. Den här litteraturstudien har följt anvisningar gällande de 

etiska ställningstagandena och de använda vetenskapliga studierna är kontrollerade och 

godkända i enlighet med Codex (2013). Där står det bland annat att omvårdnadsforskning 

vägleds av de etiska principerna om autonomi, om att göra gott, och att inte skada och om 

rättvisa. 

5 RESULTAT 

Resultatet presenteras nedan i tre teman med tillhörande fem subteman, vilka är; 

 Betydelsen av stöd 

o Stöd från omgivningen 

o Hjälp från hälso- och sjukvården 

 Att hantera sin sjukdom 

o Acceptans av sin diagnos 

o Förnekelse av sitt tillstånd 

 Att kunna känna gemenskap 

o Att möta andra med liknande erfarenheter 

5.1 Betydelsen av stöd 

Unga vuxna uttryckte att de mådde bra och kände en hög grad av välbefinnande när de fick 

stöttning från familj och vänner i deras vardagliga liv samt när de fick hjälp av hälso- och 

sjukvården, särskilt under perioder av stora förändringar i livet. 

5.1.1 Stöd från omgivningen 

Förhållandet med vänner spelade en viktig roll. Många berättade för sina vänner om sin 

diabetes, om blodsockerkontroller och vad vännerna skulle behöva göra om de misstänkte att 

en hypoglykemi var på väg att uppstå. Särskilt manliga unga vuxna lämnade över ett visst 

ansvar rörande diabetesvården till vänner och flickvänner. Upplevelserna av att ha berättat 

om sin diabetes för sina vänner var främst att de fått positiv respons och vännerna hade visat 
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sig villiga att ge stöd och hjälp om det fanns behov, vilket uppskattades av de unga vuxna 

(Leger, Stölten & Bolmsjö, 2009; Dovey-Pearce, Doherty & May, 2007). Att få stöttning från 

omgivningen beskrevs av en ung vuxen, där han som rutin alltid sov hos sin partner vid 

överdriven alkoholkonsumtion eftersom hon var mer noga med att kontrollera blodsockret. 

Detta gjorde att han kände sig trygg i hennes närvaro. 

Unga vuxna hanterade sin diabetes genom att identifiera positiva aspekter rörande 

sjukdomen. En sådan aspekt kunde till exempel vara när anhöriga och närstående visade att 

de brydde sig och ville hjälpa till. (Dovey-Pearce, Doherty & May, 2007; Kay, Davies, Gamsu 

& Jarman, 2009). Unga vuxna beskrev hur relationerna med andra hade haft en inverkan på 

hur de upplevde sig själva ”if I hadn‟t got with him I might still be really negative with it 

because he said to me, look, I still want you here, I want you to look after yourself‟”(Kay, 

Davies, Gamsu & Jarman, 2009, s. 246). Unga vuxna upplevde också oberoendet av familjen 

i ung vuxen ålder som en viktig länk till autonomi. De ville skapa ett liv utan att vara 

beroende av sin familj och på så sätt bli självständiga och självbestämmande individer. 

Vidare redogjorde unga vuxna att de vid behov fann stöd hos vänner (Dovey-Pearce, Doherty 

och May, 2007). En ung vuxen var skeptisk till sitt beroende av familjen och ville därför 

minska den, men kompensera minskningen med att öka stöttningen från vänner; “I can look 

after myself and even if I can‟t, now there‟s some friends of mine that can help”(Dovey-

Pearce, Doherty & May, 2007, s. 83). 

Unga vuxna upplevde ett stöd och kände sig säkrare då de hade kunskap om hur de skulle 

hantera sin sjukdom. Det ökade deras känslor av att ha kontroll över sina liv och förmåga att 

hantera stora förändringar i livet. En ung vuxen berättade att tillgången till internet gav ett 

stöd och gjorde det lättare att ställa frågor kring de faktorer som kunde skapa oro. 

Informationen som tidigare var otillgänglig blev plötsligt tillgänglig. Källor som internet hade 

bidragit till att unga vuxna fått stöd och tillgång till information om egenvård, vilket bringade 

känslor av trygghet. Kunskaper och färdigheter som erhållits hade förbättrat deras 

självuppfattning, tilltro till sin förmåga att hantera sin sjukdom och känsla av självständighet 

(Rasmussen m.fl., 2010). 

5.1.2 Hjälp från Hälso- och sjukvården 

Att ha möjlighet att tala med sjukvårdspersonal hjälpte unga vuxna att hantera den oro som 

framkallades på grund av sjukdomen. De kände sig nöjda när de fick träffa erfarna och 

etablerade sjukvårdsspecialister (Balfe, 2013b; King & Wallard, 2000). Resultatet visar även 

att unga vuxna öppnade sig själva mer för den sjukvårdspersonal som visade empati och 

förståelse för dem och som behandlade dem jämlikt med andra (Rasmussen m.fl., 2010) 

 “My educator did a great job yesterday – she recognised that the first time you see 

somebody you need a lot of time to get to know them a bit and to go through everything. 

She‟s said to me, she wants me to call her or email her on Friday just to keep in contact, 

which was really helpful because I felt she cares … that makes a big difference for me … she‟s 

not leaving me dangling. She‟s actually going with me on the journey, if you like” 

(Rasmussen m.fl., 2010, s. 1988). 
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Att få hjälp och stöd från hälso- och sjukvården var viktigt, eftersom det hjälpte dem att 

hantera sin diabetes samt minskade deras oro angående akuta diabeteskomplikationer såsom 

hypoglykemi (Balfe, 2013b). Resultatet visar också att unga vuxna hade möjlighet att vara 

med i ett diabetesregister, vilket innebar att de fick kontinuerliga besökstider på sina 

vårdcentraler. Deltagandet gav dem regelbundna uppföljningar rörande sin diabetes och 

gjorde att de kände sig nöjda och upplevde ett stöd från sjukvården. Ibland upplevdes dock 

vården som bristfällig och att den gav ett begränsat stöd, men trots det upplevdes det vara 

bekvämt att få hjälp från unga vuxnas lokala vårdcentraler (Perry, Lowe, Steinbeck och 

Dunbabin, 2011). ”They do the best they can do with what they‟ve got and how they‟ve got to 

do it” (Perry, Lowe, Steinbeck & Dunbabin, 2011, s.959). De redogjorde även att de inte 

behövde resa långa vägar för att ha möjligheten att få den vård deras diagnos krävde, vilket 

upplevdes vara positivt (Perry, Lowe, Steinbeck & Dunbabin, 2011). 

De som använde insulinpumpar upplevde dessa som ett stöd i vardagen från hälso- och 

sjukvården. De rapporterade en ökad känsla av kontroll, ökat självförtroende, lägre grad av 

humörsvängningar samt ökat välmående “The insulin pump… it‟s amazing – it‟s like a new 

life for me – it‟s amazing. I‟ve got really good blood sugars and really good control. I think 

I‟m a nicer person because I‟m not so moody”.  (Rasmussen m.fl., 2010, s.1986).  

Unga vuxna beskriver att insulinpumpen ökade deras självförtroende när det kom till att göra 

rätt val, fatta rationella beslut i det dagliga livet samt bistod att stabilisera deras 

blodsockernivå. Insulinpumpen var även hälsobringande då den skapade möjligheten och 

gav stödet att bli förälder. Till exempel beskriver en person att för högt eller för lågt 

blodsocker kunde skada det ofödda barnet och därför var en optimal nivå på blodsockret ett 

måste (Rasmussen m.fl., 2010). 

5.2 Att hantera sin sjukdom 

Unga vuxna beskrev två olika sätt beträffande hur de hanterade sin diabetes. Detta gjorde att 

unga vuxna fick en känsla av kontroll i det dagliga livet. Ofta accepterade de sin sjukdom och 

försökte göra det bästa av sin livssituation genom att följa de generella rekommendationerna 

men ibland valde de att gå emot sjukdomen genom att ta egna beslut, vilka inte alltid föll i 

linje med vad som vore bäst för att minska diabeteskomplikationer på sikt. 

5.2.1 Acceptans av sin diagnos 

Resultatet visar att beroende på vilken bild unga vuxna hade över sin kropp, var avgörande 

för hur de upplevde att leva med sjukdomen. De unga vuxna som accepterade sina kroppar 

för vad de var, trots de negativa aspekterna som sjukdomen förde med sig, upplevde ett 

välbefinnande. Unga vuxna försökte behålla en positiv inställning genom att intala sig själva 

att de inte bar på en ödesdiger sjukdom samt att andra individer kunde ha det mycket värre 

(Rasmussen m.fl. 2010; Kay, Davies, Gamsu & Jarman, 2009).  

Många unga vuxna kände att de klarade av förändringar i livet bättre när de reflekterade 

kring förändringarna och försökte sätta diabetesrelaterade händelser i perspektiv. Att väga 
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för och nackdelar ur ett större perspektiv och att slutligen välja fördelarna var ett sätt att 

finna acceptans i situationen (Rasmussen m.fl. 2010; Kay, Davies, Gamsu & Jarman, 2009). 

“I think one of the major ways that I feel, in these transitions, is just by looking at that big 

picture …. In the world, there‟s a whole lot of horrible things that happen to a whole lot of 

people. I always think about what other things could go wrong … for one thing I‟ve got the 

perspective, if something bad happens, „OK well this is kind of expected, you go to deal with 

it.‟ So I guess, I do weigh up the pros and cons and that helps me.”(Rasmussen m.fl. 2010, 

s.1988). 

Flera upplevde sig må väl när de rekommenderade rutinerna rörande hanteringen av 

sjukdomen passade in i individernas rutinmässiga vardag (Balfe, 2009a). En ung vuxne 

beskriver hur han upplevde det när detta skedde ”Good. Good, cause you‟re doing something 

you know you‟re supposed to, and that you know is good for yourself and for your 

body.”(Balfe, 2009a,  s.2370). Resultatet visar att liknande aspekter också kan ses i en annan 

studie där unga vuxna ansåg att en god hantering av sjukdomen var nödvändig för att må bra 

i nuet, men även ur ett längre perspektiv samt för att hålla sig vid liv (Dovey-Pearce m.fl., 

2007).  

Unga vuxna beskrev att de vid vissa tillfällen kände att de hade en fördel av att leva med sin 

diabetes, då sjukdomen främjade förmågan att känna empati för andra. De upplevde också 

att de även fick bättre självförtroende med åren (Kay, Davies, Gamsu och Jarman, 2009; 

Balfe, 2009a). ”you just prove to yourself over the years that…you can get on with it and 

you can do things” (Kay, Davies, Gamsu & Jarman, 2009, s.247). Unga vuxna berättade att 

de tog ett personligt ansvar för sin egen livsstil och sina diabeteskontroller. De upplevde även 

en stärkt identitet med åren som hjälpte dem att undvika riskfaktorer som inte var bra med 

tanke på deras sjukdom. Till exempel berättar en ung vuxen att på grund av medvetenheten 

om hur rökande påverkar människors lungor negativt rökte han inte. Han berättar att folk 

lägger pengar på sådant som förkortar livet istället för nyttigare hälsofrämjande saker och att 

det inte finns någon mening i att röka tobak. Unga vuxna beskriver vidare att de med åren 

blev mer öppna med sin sjukdom och dess konsekvenser för människor i deras omgivning. 

Unga vuxna blev mer hängivna med åren till att hantera sin sjukdom på ett bra sätt. Detta 

genom att förändra prioriteringarna i livet rörande det som de tidigare ansåg vara viktigt, 

men som stred mot diabetesrekommendationerna, till det som rekommenderades (Kay, 

Davies, Gamsu och Jarman, 2009; Balfe, 2009b). 

En av strategierna beträffande hanteringen av sjukdomen var att söka efter information. 

Unga vuxna berättade att de sökte information för att öka förståelsen för de 

hanteringsmetoder kring sjukdomen som de använde sig av. Unga vuxna uppgav också att de 

kände en inre trygghet och förlitade sig på sin egen förmåga att finna information om sin 

sjukdom med hjälp av internet istället för sjukvårdens hjälp (Kay, Davies, Gamsu och 

Jarmans, 2009; Rasmussen m.fl., 2010)   

”I haven‟t really had much to do with endocrinologists – not because they‟re inherently bad. 

Generally I would only consult one irregularly if I felt out of my depth on a particular issue – 

normally now, with the Internet if there‟s something I wanted to know, I‟d get on-line and do 

it.” (Rasmussen m.fl 2010, s.1988). 
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Unga vuxna förklarade hur viktigt det var med rutiner för att kunna hantera sjukdomen på 

ett bra sätt (Dovey-Pearce m.fl., 2007; Balfe, 2009a). En ung vuxen berättade att hon tidigare 

i livet pendlade mycket mellan att ha en aktiv- och passiv livsstil, vilket försvårade att utföra 

en god egenvård. Efter att ha blivit lite äldre hittade hon egna hanteringsstrategier som 

gjorde att hon upplevde en balans över sitt liv, vilket förbättrade hennes egenvård (Dovey-

Pearce m.fl., 2007). En annan ung vuxen berättade att han upplevde att det var lättare att 

vara en aktiv människa om hans sätt att hantera sjukdomen var goda;  

”Routine helps with my diabetes... it helps kind of keeping my blood sugars more regular 

and stuff. And now that you‟ve got a regular routine you can also fit in sport. For me, sport 

comes first. I see myself as a sportsman. So the quicker you can get into a routine the better 

it is” (Balfe, 2009a, s.2370) 

En annan strategi som användes var att se sjukdomen ur ett positivt perspektiv. En ung 

vuxen berättade att han försökte att vända på det negativa genom att tänka positivt och 

motivera sig att det är möjligt att kontrollera sjukdomen (Kay, Davies, Gamsu och Jarman, 

2009). 

5.2.2 Förnekelse av sitt tillstånd 

Resultatet visade också att unga vuxna var rädda och mådde dåligt över de akuta 

konsekvenserna som deras sjukdom kunde orsaka. Konsekvenserna kunde uppstå på grund 

av att de inte följde diabetesrekommendationerna vid hanteringen av sjukdomen. De lärde 

sig därför att vidta åtgärder för att konsekvenserna inte skulle uppstå och för att de skulle 

känna välbefinnande. Exempelvis valde de att inte ta sitt insulin och få högt blodsocker, 

därför att de inte ville uppleva hypoglykemi vilket de ansåg vara värre än hyperglykemi 

(Wilson, 2010; Leger, Stölten och Bolmsjö, 2009); 

“I hate being hypo because I‟m not in control. You can‟t tell everyone you deal with what to 

do if you are low [blood glucose level]. My doctor said I have to be responsible for my 

diabetes, especially because I‟m away from home. To be honest with you, I find it easier to 

keep a higher blood sugar level than you are supposed to so I don‟t have a hypo. I don‟t 

want to draw attention to myself, so I don‟t want people fussing round me when I‟m ill. 

People don‟t understand why you are different with them [altered behavior when the brain 

is starved of glucose] because you are low and you lose friends. I like to be about 12 or 13 

[mmol/l] because I feel better physically and mentally” (Wilson, 2010, s27) 

Unga vuxna beskrev att de upplevde det som positivt när de till en början upphörde med sitt 

insulinbruk. De berättade att de väldigt snabbt gick ner i vikt utan att uppleva någon specifik 

biverkan samtidigt som de ofta fick beundrande kommentarer från familj och vänner. Unga 

vuxna upplevde en känsla av kontroll när de inte tog sitt insulin. De trodde att de hade listat 

ut ett hemligt recept på att kontrollera sin vikt (Balfe m.fl., 2012); I realised that I was 

getting thinner from doing that and I could manipulate it quite easily. It was like this 

brilliant trick I had (Balfe m.fl. 2012, s.2032). I likhet med detta visar resultatet också hur 

unga vuxna beskrev sig själva som flexibla och att de hade förmågan att frångå de 

rekommenderade metoderna för att hantera vissa motgångar i livet utan att uppleva oro över 

konsekvenserna (Balfe, 2013c). 
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Resultatet visar hur unga vuxna, trots att det egentligen kunde ha en negativ effekt på deras 

liv, valde att ta egna beslut som gick emot de rekommendationer som gavs till dem. Besluten 

gjorde att unga vuxnas självförtroende och känsla av att ha kontroll över sin sjukdom ökade. 

En ung vuxen berättade att hon blev rekommenderad att inte bli gravid för att det skulle 

kunna komplicera hennes tillstånd. Hon valde ändå att frångå de rekommendationerna och 

fick på så sätt två barn, vilket visade att hon levde efter sina egna villkor och att sjukdomen 

inte skulle få hindra hennes önskan om att få barn (King & Wallard, 2007; Rasmussen, 

Dunning & O`Connell, 2007). 

5.3 Att kunna känna gemenskap 

Många unga vuxna upplevde likheter med andra människor som levde med sjukdomen och 

genom att träffa dessa hjälpte det dem att sätta sig själva i ett sammanhang. Upplevelsen av 

att det fanns andra som levde med typ-1 diabetes gjorde att de inte kände sig ensamma, 

utstötta och annorlunda. 

5.3.1 Att möta andra med liknande erfarenheter 

Unga vuxna upplevde det som väldigt viktigt och livsförändrande att få träffa andra 

människor med samma sjukdom (Perry, Lowe, Steinbeck & Dunbabin, 2011; Rasmussen 

m.fl., 2010; Kay, Davies, Gamsu & Jarman, 2009). Att få delta på ett diabetesläger för unga 

vuxna upplevdes som värdefullt då de kände att de fick lära sig mycket av andra som levde 

med samma diagnos;  

“Just getting together with other people my own age that have diabetes and seeing how they 

deal with it and having a gathering where you can get information and still have a good 

time....partners as well... so that they could also learn more about managing it” (Perry, 

Lowe, Steinbeck & Dunbabin ,2011, s.1960).  

Denna gemenskap de upplevde på lägren bringade känslor av att vara mindre isolerad, de 

fick dela sina känslor med andra samt ta del av varandras hanteringsmetoder rörande 

sjukdomen. Unga vuxna såg att andra lyckades hantera sjukdomen på ett bra sätt och vissa 

unga vuxna identifierade förebilder som de försökte efterlikna rörande hur de själva skulle 

hantera sjukdomen. En ung vuxen berättar att det var ögonöppnande att åka på ett läger. De 

fick lära sig väldigt mycket första veckan och bara det att sjukdomen var vanligare än de 

tidigare trott förenklade tillvaron. Han beskriver också att lägret var besökt av så många som 

sextio unga vuxna som hade sjukdomen. Medvetenheten ökade på lägret och förändringarna 

i livsstilen som gjordes på lägret var betydligt större och viktigare än de förändringar som 

gjordes tidigare (Rasmussen m.fl., 2010). 

Unga vuxna beskrev sitt möte med andra som diagnostiserats med typ-1 diabetes så här; “We 

just understand each other on so many different levels than other people understand us” 

(Kay, Davies, Gamsu & Jarman, 2009, s. 246). Upplevelsen av att möta andra med 

sjukdomen beskrevs också såhär; 
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”It was amazing. He said, „I‟m just ringing to say thank you‟ and I said, „that‟s okay, – what 

for.‟ And he said, „thank you… thank you for identifying that it‟s a really hard time. Thank 

you for saying that there‟s hope and thank you for saying that dreams stay alive.‟ I got off 

the phone and I thought, „it‟s been worth having diabetes for 19 years just to have spoken to 

that (Rasmussen m.fl., 2010, s. 1987). 

Resultatet visar att unga vuxna fann alternativa vägar för att få tag på information och 

komma i kontakt med andra som levde med sjukdomen. Bland annat sökte unga vuxna 

kontakt via internet och email, då de var billiga och säkra kanaler som gav dem anonymitet 

och autonomi. Unga vuxna såg också berömda individer som hade sjukdomen som förebilder 

och som en källa till inspiration. En ung vuxen berättar till exempel att det finns skådespelare 

och andra berömda personer som lever med sjukdomen, vilket gjorde att han inte kände sig 

ensam med sin diagnos (Rasmussen m.fl., 2010; Kay, Davies, Gamsu & Jarman, 2009). 

6 DISKUSSION 

I det här avsnittet diskuteras resultat, metod och etik. 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras resultatet i den här litteraturstudien genom att göra 

kopplingar till tidigare forskning, det vårdvetenskapliga perspektivet samt egna reflektioner. 

Resultatdiskussionen är utformad enligt de presenterade temana i resultatet. I varje tema är 

subteman behandlade, redogjorda och diskuterade. 

Resultatet visade att unga vuxna upplevde välbefinnande när de fick stöd och hjälp ifrån olika 

personer i deras omgivning. Relationen med vänner och familj spelade en viktig roll då de 

gav stöd och hjälp i hanteringen av sjukdomen. Positiva aspekter innefattade att närstående 

brydde sig och ville hjälpa till. Ett annat stöd som unga vuxna redogjorde för var tillgången 

på information eftersom det ökade känslan av att ha kontroll, ökade förmågan att hantera 

övergångar i livet och minskade känslorna av ensamhet. Utifrån resultat såg författarna till 

den här litteraturstudien att viktiga sociala faktorer i hantering av typ–1 diabetes var stöd och 

hjälp från familj och vänner, vilket deltagarna använde för att kunna integrera sjukdomen i 

sin vardag. Kneck, Klang och Fagerberg (2010) beskrev att utomstående personer, så som 

närstående och vårdgivare främst involverade sig i en individs egenvård när de ville hjälpa 

dem att förbättra deras sjukdom. I resultatet visade det sig att närstående involverade sig 

genom att ge stöd och omsorg till unga vuxna med diabetes. Eriksson (2000) skriver att 

upplevelsen av hälsa är individuell och personlig. Det innebär att närstående till en ung 

vuxen med typ-1 diabetes inte kan känna hälsa åt dem, men de kan stötta dem genom att 

hjälpa till i hanteringen av sjukdomen. Dyson m.fl. (2011) redogör för att närstående till 

individer med diabetes skulle kunna stötta dem genom att äta samma kost och på så sätt 
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verka som förebilder. Närstående skulle kunna vara stöttande genom att exempelvis 

tillgodose den rekommenderade diabeteskosten till samtliga måltidsgäster vid en måltid och 

inte endast till den unga vuxna, vilket skulle kunna göra att den inte kände sig ensam och 

annorlunda och då skulle hälsa kunna upplevas.  

Eriksson (2000) anför att människan är hälsa. Hon menar att det innebär att vi inte kan ge 

hälsa åt en annan människa. Däremot kan vi stödja en annan människa i att vara hälsa 

genom att hjälpa till i den process eller med den faktor som den känner ohälsa i. Resultat 

visade att unga vuxna med hjälp och stöd från vänner och familj hade det lättare att hantera 

sjukdomen. Stödet skulle vidare kunna minska de depressiva symtom som sjukdomen enligt 

Due-Christensen m.fl. (2012) kan orsaka. Det har framkommit i studier gjorda av Barnard 

och Skinner (2007) att rädslan för lågt blodsocker kan vara ett stort problem för individer 

med typ- 1 diabetes. Resultatet visade dock att en trygghet för unga vuxna kunde skapas 

genom att de fick stöd från vänner och familj samt om de fick berätta om känslorna som 

tillståndet kunde orsaka. Detta ledde till minskad oro och rädsla för att hypoglykemi skulle 

uppstå. Resultatet visade också att rädslan och oron över sjukdomen kunde minska när unga 

vuxna fick mer information och ökad kunskap. Författarna till den här litteraturstudien tror 

därför att ökad kunskap tillsammans med god stöttning av närstående har stor betydelse för 

unga vuxna i hanteringen av deras tillstånd och i det förlängda loppet också deras välmående 

och hälsoupplevelse. 

Möjligheten att få kontakt med sjukvårdspersonal reducerade unga vuxnas oro som deras 

sjukdom skapade. Unga vuxna kände sig nöjda och tillfredsställda när sjukvårdpersonalen 

visade empati, förståelse och behandlade dem jämlikt alla andra. Undersökningar visar att 

behandlingen som typ-1 diabetiker behöver genomgå kan bidra till att minska deras 

livskvalité på grund av att individen ofta behöver förändra sin livsstil på flera plan (Hill, 

Gingras, & Gucciardi, 2013). Däremot framkom det i resultatet att unga vuxna kände sig 

säkra och att ensamheten minskade när de via sjukvårdpersonal fick ta del av mer 

information om hur egenvården skulle hanteras. Eriksson (1996) redogör i sin teori att hälsa 

är ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande, vilka alla är en substans i 

hälsan och utgör individens inre stöd. I enlighet med detta anser författarna till denna 

litteraturstudie att hjälp och stöd från hälso- och sjukvården kan hjälpa unga vuxna med typ-

1 diabetes. Det skulle kunna göra att de känner en högre grad av självförtroende i 

vardagshanteringen och göra livet med sjukdomen lättare att hantera. 

Eriksson (1996) illustrerar hälsa i hälsokorset och menar att hälsa och ohälsa kan ta olika 

uttryck. Det beror dels på hur individen upplever välbefinnande och dels på hur andra 

bedömer individen. Resultatet visade att unga vuxna befann sig i ett sjukdomstillstånd, 

utifrån samhällets perspektiv. Dock berättade unga vuxna att de upplevde sig må väl tack 

vare det stöd som sjukvårdpersonalen och närstående gav dem. Utifrån Erikssons teori om 

hälsokorset och att hälsan ständigt är i rörelse anser författarna till den här litteraturstudien 

att hälso- och sjukvården är en viktig aspekt i det totala hälsoperspektivet hos unga vuxna. 

Hälso- och sjukvården är den del i samhället som ska hjälpa, stötta och fånga upp unga vuxna 

med typ-1 diabetes och på så vis försöka se till att de utifrån Erikssons teori, främjar unga 

vuxnas upplevelser av hälsa.  
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Resultatet visade att unga vuxna kunde acceptera sin sjukdom och alla de negativt uppfattade 

aspekterna som den förde med sig. Unga vuxna försökte hålla, och jobbade utifrån, ett 

positivt synsätt i förhållande till sjukdomen. De beskrev också att reflektion och att sätta 

förändringarna i perspektiv behövdes, för att underlätta tillvaron och hjälpa dem i 

hanteringen av sjukdomen. Två av strategierna som beskrevs av unga vuxna var sökandet 

efter information om diagnosen och att ha goda rutiner kring hanteringen av sjukdomen. 

Unga vuxna beskrev också att de fick bättre självförtroende, tog personligt ansvar och till och 

med kände att de hade en fördel av att leva med typ-1. Författarna till den här 

litteraturstudien anser att upplevelserna som unga vuxna förklarade visade på att de hade 

accepterat sin sjukdom, att de hade kommit till ett stadie av välmående där de upplever sig 

må väl trots den livslånga sjukdomen. 

Eriksson (2000) förklarar att individens upplevelse av sig själv som sjuk eller frisk beror på 

flera olika faktorer, vilka är subjektiva. Författarna till den här litteraturstudien såg 

exempelvis i resultatet att unga vuxna upplevde hälsa när deras fysiska kroppar såg ut som de 

hade föreställt sig. Det skulle kunna beskriva hur en subjektiv upplevelse påverkar en person 

att se sig själv som frisk eller sjuk. Alltså accepterade unga vuxna sin sjukdom eftersom deras 

kroppar var anpassade efter deras ändamål och skulle inte kroppen se ut som de ville, skulle 

de se sig själva som sjuka. Eriksson (2000) skriver att hälsan är en upplevelse av helhet, 

vilket innebär att kroppen, själen och anden ska vara integrerade med varandra för att hälsa 

ska uppnås. Det kan dock vara så att en av komponenterna inte är integrerad utan att 

upplevelsen av hälsa blir rubbad. Författarna till den här litteraturstudien kunde se att trots 

att unga vuxna emellanåt tappade en av hälsans komponenter gjorde deras positiva attityd 

och goda självförtroende att de relativt snabbt återhämtade sig helt och hållet. Exempelvis 

när de hade hypo- eller hyperglykemi och den kroppsliga komponenten var störd, såg de till 

att kompensera störningen och få en god och effektiv återhämtning. Eller till exempel om de 

inte förstod något som hade med sjukdomen eller sjukdomens konsekvenser att göra, såg de 

till att leta upp information och ändra sina rutiner för att kunna uppleva hälsa ur ett 

helhetsperspektiv. Att unga vuxna hade accepterat sitt tillstånd skulle också kunna ses ur 

Erikssons teori, vilket Eriksson, Bondas-Salonen, Fagerström, Herberts och Lindholm (1990) 

beskriver som att hälsa kan ses som en rörelse mellan tre olika nivåer: görandets, varandets 

och vardandets nivå. Författarna till den här litteraturstudien anser att unga vuxna i 

acceptansens skede befinner sig i varandets nivå där de har kommit så långt att de strävar 

efter harmoni och balans i livet. De har alltså accepterat sin sjukdom och söker vidare efter 

högre mål, vilket gör att de kan hantera sjukdomen på ett kontinuerligt sätt och kan lägga 

större delen av fokuset på att kunna leva ett liv utan ständiga komplikationer och med goda 

framtida förutsättningar. 

Författarna till den här litteraturstudien ser i bakgrunden i avsnittet tidigare forskning 

mycket negativa aspekter på sjukdomen och hur den förhindrar människor att leva ett vanligt 

liv. Till exempel skriver Weaver (2012) att typ-1 diabetiker löper större riska att drabbas av 

ätstörningar och att det kan leda till psykiatriska problem och Due-Christensen m.fl. (2012) 

menar att typ-1 diabetiker har lägre livskvalité och högre grad psykosociala problem främst 

på grund av dålig blodsockerkontroll. Resultatet visar dock att unga vuxna med typ-1 

diabetes faktiskt har och kan uppleva hälsa trots deras krävande vardag genom att  de tar tag 

i sina problem och gör det till något positivt. Munt & Hutton (2012) belyser i sin rapport att 
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98 % av diabetesbehandlingen kan göras på egen hand, dock är det essentiellt att ha 

förståelse för hur viktigt det är att ha en god egenvård, exempelvis genom att ta dagliga 

blodsockerkontroller. 

Resultatet visar också att unga vuxna är oroliga över konsekvenserna som sjukdomen kunde 

orsaka, exempelvis hypoglykemi eller ofrivillig viktuppgång. Åtgärden de ibland gjorde för att 

undvika följderna var att inte ta sitt insulin, vilket gjorde att konsekvenserna försvann på kort 

sikt. Unga vuxna beskriver vidare att de ville ta beslut på egna villkor och inte följa någon 

annans rekommendationer, vilket ökade deras självförtroende och känsla av att vara i 

kontroll över sig själv och sin sjukdom. Unga vuxna beskrev sig också finna välbefinnande 

när rädslan försvann och upplevde det som positivt när de upphörde med sitt insulinbruk. 

Författarna till den här litteraturstudien ansåg att unga vuxna trots att de frångick de 

rekommenderade direktiven, kunde uppleva sig må väl genom att göra som de själva 

behagade. Att göra tvärtemot vad riktlinjerna beskriver påverkade deras autonomi och 

självbestämmanderätt på ett positivt sätt. Hälsan är relativ och därför kan inga exakta mått 

anges på hälsan. Hälsan är även individuell och personlig, vilket innebär att varje individ 

upplever hälsa på sitt eget sätt och den existerar bara när den enskilda individen upplever sig 

må väl (Eriksson, 2000). Författarna till den här litteraturstudien såg att unga vuxna 

medvetet valde att genomförda riskabla handlingar för att känna att de var i kontroll över sitt 

eget liv och att inte sjukdomen var i kontroll över dem. Det spelade alltså ingen roll om att 

det fanns långsiktiga konsekvenser som skulle kunna förändra deras liv drastiskt. Unga 

vuxna beskriver till exempel i resultatet att de kände sig flexibla och kunde hantera 

motgångar utan att känna någon oro över konsekvenserna. 

Barnard och Skinner (2007) skriver i sin studie att rädslan för hypoglykemi är ett stort 

problem bland individer med sjukdomen och Alvarsson m.fl. (2010) skriver att hyperglykemi 

kan orsaka allvarliga hälsoproblem på sikt, så som blindhet och njursvikt. Trots information 

om hur allvarligt det kan vara att ha hypoglykemi och hyperglykemi, väljer de att fortsätta 

med riskbeteendet. Författarna till den här litteraturstudien upplever att unga vuxna känner 

att sjukdomen och de dagliga rutinerna de måste följa styr över deras vardag. Detta är en 

situation som de inte trivs i eftersom de själva vill ha kontroll över sin situation och de anser 

att de vill leva i nuet och inte i framtiden. Vilket kan kopplas till Erikssons (2000) teori om 

att hälsa inte är ett statiskt tillstånd utan är i rörelse och att det är helheten som avgör när 

individen upplever hälsa. Unga vuxna kände kanske att de vill frångå den rekommenderade 

normen gällande typ-1 diabetiker, för att kunna utföra handlingar som annars inte är möjliga. 

De är trots allt relativt unga människor som genomgår livets kanske största omställningar. 

Unga vuxna upplevde det viktigt och livsförändrande att träffa andra med samma sjukdom.  

De kände sig mindre isolerade när de kunde få dela sina känslor och ta del av andras 

hanteringsmetoder. De identifierade förebilder både i vanliga och berömda människor med 

sjukdomen. Unga vuxna fann alternativa kommunikationsmedel så som internet och 

elektronisk post, för att få kontakt med andra som levde med typ-1 diabetes. Författarna till 

den här litteraturstudien ansåg att sökandet efter gemenskap, och vetskapen av att de inte 

var ensamma med sin sjukdom, tycktes göra att unga vuxna kände välbefinnande och 

upplevde sig må väl. 



19 

Människans hälsa är en upplevelse av helhet som består av komponenterna kroppen, själen 

och anden (Eriksson, 2000). Utifrån resultatet skulle unga vuxnas upplevelse av helhet 

kunna stimuleras genom att själen stärks i samband med att de unga vuxna samspelar med 

andra individer som också lever med sjukdomen. Detta då själen kan associeras som det 

psykologiska perspektivet där individens tankar synliggörs, därför upplever författarna till 

den här litteraturstudien att unga vuxna i umgänge med personer i liknande situation såg sig 

mer tillhöra ett sammanhang. De kände sig inte ensamma och tänkte, kan andra så kan jag 

också. Författarna till den här litteraturstudien tror att gemenskapen som unga vuxna 

beskriver skulle kunna hjälpa dem i det som Zoffmann, Vistisen och Due-Christensen (2014) 

och Balfe m.fl. (2014) förklarar som en utmanande tid. De beskriver att det är utmanande 

och krävande att leva med och hantera typ-1 diabetes på grund av den psykosociala stressen 

som är vanlig i ung vuxenålder. De förklarar att det kan uppstå på grund av att många unga 

vuxna övergår från trygga stabila miljöer till nya miljöer där det finns mindre struktur och 

stöd.  

Erikssons (1996) redogör för att sundhet, friskhet och välbefinnande är en substans i hälsan 

och individens kapacitet och inre stöd. Utifrån den redogörelsen anser författarna till den här 

litteraturstudien att det inre stödet förstärks hos unga vuxna när de får socialisera med andra 

som är i en liknande situation genom att de, i enlighet med vad resultatet visar, inte känner 

sig ensamma. De kan då uppleva en högre grad av sundhet, friskhet och välbefinnande. Det 

inre stödet kan i sin tur sedan exempelvis hjälpa unga vuxna att hantera sin sjukdom genom 

att de utför en god egenvård i det som Dyson m.fl (2011) beskriver som en grundläggande 

hantering. Vilket är en fungerande nutrition i kombination med bästa möjliga 

blodsockerkontroll som är viktig för att minimera risken för långvarig vävnadsskada. 

6.2 Metoddiskussion 

Eftersom den här litteraturstudien har som syfte att undersöka hur unga vuxna upplever att 

leva med typ-1 diabetes har författarna valt att endast ha med kvalitativa studier. Friberg 

(2012a) skriver att kvalitativa studier syftar till att inge ökad förståelse, vilket i det här fallet 

skulle ge en ökad förståelse för hur unga vuxna upplever att leva med typ-1 diabetes. För att 

få ett bredare perspektiv och en djupare förståelse ville författarna till den här 

litteraturstudien använda så många studier som kunde hittas som passade in i syftet. Ganska 

snabbt märktes det att gruppen unga vuxna som valdes, inte är en vidare undersökt grupp. På 

grund av att det inte fanns så mycket forskning inom området har urvalet varit lågt, vilket 

kan ses som en svaghet då ett större urval hade ökat trovärdigheten till litteraturstudien. För 

att undvika medicinska studier så gott som det gick gjordes från början endast sökningar 

efter studier i databasen CINAHL+. Detta eftersom författarna till den här litteraturstudien 

visste att den främst innehöll vårdvetenskapliga studier. På grund av för få funna studier 

bestämdes det att manuella sökningar skulle påbörjas. Relevanta referenser i de sökta 

studierna identifierades och söktes upp manuellt, antigen via den tidigare valda databasen 

eller via Discovery och Google Scholar. Tolv studier som kunde användas för att besvara 

syftet hittades och valdes till resultatanalysen. Ett större antal studier hade ökat 

trovärdigheten till resultatet. Från början begränsades sökandet av artiklar till fem år bakåt i 
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tiden för att få ett så korrekt och tidsenligt resultat som möjligt. Det upptäcktes dock att 

urvalet av studier var för litet för att ge tyngd i resultatet. Därför bestämdes det att 

begränsningen skulle utökas med ett år i taget tills det hittades tillräckligt många studier. 

Den äldsta studien som inkluderades var från år 2007, vilket innebär att spannet mellan 

studierna blev sju år. Åldersspannet mellan studierna skulle kunna ses som en svaghet 

eftersom behandlingsmetoderna rörande diabetes med åren kan ha förändrats, vilket skulle 

kunna påverka unga vuxnas upplevelse av att leva med sjukdomen. 

Det bestämdes att endast studier skrivna på engelska skulle vara med, vilket föll sig naturligt 

i och med att sökorden var utformade och översatta enligt MeSH-termer. Vid översättning av 

nyckelfynd till svenska gjordes en så korrekt översättning som möjligt utan någon avsikt att 

omtolka. Vid obegripliga termer användes en svensk-engelsk ordbok för att få en korrekt 

översättning. Det gjordes inte heller några geografiska begränsningar på vart studierna var 

utförda, dock visade det sig att alla valda studier var gjorda i ett västerländskt land där 

förstaspråket är engelska bortsett från en studie som var gjord i Sverige. Eftersom studierna 

var gjorda i länder med ungefär samma ekonomiska standard och liknande kulturer ansåg 

författarna till den här litteraturstudien att skillnaderna inte hade någon särskild påverkan 

på resultatet. Det förekom att antalet intervjuade i de valda studierna var relativt få vilket 

gjorde att några studier fick sorteras bort. Det lägsta antalet intervjuade i de granskade 

studierna var nio personer, vilket enligt Turpin m.fl. (1997) är ett godkänt antal för 

kvalitativa forskningsstudier. Många av de valda studierna har olika uppfattning angående 

vilka åldrar begreppet ”unga vuxna” innefattar. Vid en undersökning angående hur unga 

vuxna definierades ur ett åldersperspektiv upptäcktes det att de är en grupp människor som 

inte har någon vedertagen definition. Därför har författarna till den här litteraturstudien, 

utifrån resultatstudiernas beskrivning av unga vuxna inkluderat individer i åldrarna 16-38 i 

olika kombinationer. Det kan uppstå problematik kring valet av åldrar då spannet mellan kan 

anses som stort, därför har författarna till den här litteraturstudien valt att inte se åldrarna ur 

ett kronologiskt perspektiv utan utifrån ett personligt perspektiv där individerna själva avgör 

hur och när de kan anses som unga vuxna eller inte. 

I analysen återkopplades de nyckelfynd som kunde gå under flera teman till 

ursprungsstudierna för att se det ur en helhet och sedan återigen kategorisera dem. 

Författarna till den här litteraturstudien anser att trovärdigheten i resultatet som framförts i 

den här litteraturstudien har ökat på grund av den manifesta innehållsanalysen, eftersom 

tolkning av valda studier inte gjordes. Valet att göra en manifest innehållsanalys gjordes för 

att undvika personliga tolkningar och kanske omtolka en redan tolkad studie. Det har till och 

från upplevts problematiskt att vara så objektiv som en manifest innehållsanalys kräver. Det 

kan dels bero på förförståelsen som författarna till den här litteraturstudien har och den 

eventuella tolkningen som gjordes vid översättningen till svenska och dels på grund av att det 

inte fanns tillgång till originalintervjuerna från de valda studierna. Författarna till den här 

litteraturstudien arbetade dels enskilt där alla resultatstudier lästes igenom, någorlunda lika 

nyckelfynd hittades och kategoriserades i ungefär samma teman och subteman och dels 

arbetade författarna till den här litteraturstudien tillsammans under arbetsgången där en 

kontinuerlig diskussion angående tillvägagångssätt och framförande gjordes. Författarna till 

den här litteraturstudien anser att trovärdigheten i den här litteraturstudien ökade i och med 
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att det var två personer dels enskilt och dels tillsammans utförde analysen och kom fram till 

relativt lika resultat. 

6.3 Etisk diskussion 

Eftersom redan publicerat material användes för att besvara syftet, hur unga vuxna upplever 

att leva med sin sjukdom, behövdes inte något etiskt tillstånd för den här litteraturstudien. 

Studierna har översatts med största möjliga noggrannhet, dock kan en viss feltolkning i 

översättningen inte uteslutas. För att undvika feltolkning har citaten fått behålla sitt 

originalspråk. 

7 SLUTSATS 

Författarna till den här litteraturstudien fann att de unga vuxna upplevde sig själva som 

vanliga människor som levde ett vardagligt liv med vissa annorlunda egenskaper. Med hjälp 

och stöd från familj, vänner, hälso- och sjukvården och andra individer med sjukdomen, 

kände unga vuxna att de kunde må bra och finna styrkan att hantera sin sjukdom på ett 

handlingskraftigt sätt ur ett långsiktigt perspektiv. Det underlättade mycket när det fanns en 

organiserad struktur omkring dem, eftersom de i sin sjukdom var beroende av vardagliga 

rutiner. Alla dessa faktorer visade sig vara grundläggande delar för att unga vuxna med typ-1 

diabetes skulle ha möjligheten att uppleva sig må väl. Ett bifynd som uppkommer i resultatet 

är att unga vuxna i de granskade studierna hade positiva minnen från sina barnkliniker. Vad 

som inte beskrevs i resultatet var att en del unga vuxna upplevde övergången till 

vuxenvården som negativ och att vuxenvården inte uppfyllde deras behov lika bra som 

barnvården gjort. Det skulle vara intressant att studera vidare varför barnvården upplevdes 

som bättre än vuxenvården, eftersom barnvården eventuellt skulle kunna hjälpa till att 

utveckla arbetssättet inom vuxenvården. 

Utifrån den samlade informationen från bakgrundsartiklarna märktes att det fanns en tydlig 

social- och samhällslinje som genomsyrade de flesta studier som valdes, vilken var att 

individerna med typ-1 diabetes var sin diagnos och att det var diagnosen som styrde deras liv. 

Resultatet visade på att när det var tvärtom, då unga vuxna var individer som hade en 

diagnos och det var de som styrde över diagnosen och över hur händelseförloppet skulle vara, 

upplevde de sig må väl. Författarna till den här litteraturstudien anser att människorna i 

samhället kan ha behov av att lära sig mer om hur individer med typ-1 diabetes lever, så att 

de kan passa in utan att känna sig annorlunda. De har trots allt en sjukdom som de kommer 

ha resten av deras liv. Därför behövs ett fortsatt fokus på hur människor med typ-1 diabetes 

upplever sin tillvaro. Detta kan göra att olika människor kan ta del av evidensbaserad 

kunskap i syfte att påverka synen på typ-1 diabetes och ändra de samhällsnormer som finns 

idag. Det märktes också att gruppen unga vuxna är en relativt dåligt undersökt grupp. Kanske 



22 

på grund av att det egentligen inte finns någon vedertagen definition om vilka som tillhör den 

gruppen. För att bättre förstå hur det är att vara ung vuxen och leva med typ-1 diabetes skulle 

fler studier behövas göras. En ökad förståelse för deras livssituation skulle kunna underlätta i 

sjuksköterskans arbete som till stor del innebär att främja hälsa trots sjukdom 
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7 4 2 
 
Artiklar: 
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Health,  
AND Young adults 
 

47 7 1 
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A, B, I 
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Peer reviewed, 
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Clinical 
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vuxna med typ-1 
diabetes upplevelse av 
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telefonintervjuer 
genomfördes med 26 
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av hälso- och sjukvårdspersonal. 
Det andra temat var att vården 
inte var åldersanpassad för unga. 
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B Rasmussen, 
B., Ward, G., 
Jenkins, A., 
King, J.K., & 
Dunning, T. 

Young adults’ 
management of 
Type 1 diabetes 
during life 
transitions 

Journal of 
Clinical 
Nursing, 
2010, 
Australia 
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experiences of 
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diabetes 
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& May, C 
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diabetes upon 
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qualitative study 

British 
Journal of 
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United 
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Att beskriva och förstå 
influenserna av 
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psykosociala 
utvecklingen. 
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intervjuer med individer i 
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Sex teman beskrevs. Diabetes kan 
inverka på den personliga 
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F Leger, A., 
Stölten, C., & 
Bolmsjö, I. 

Experiences of 
alcohol drinking 
among Swedish 
youths with type 1 
diabetes” 

Eur 
Diabetes 
Nursing, 
2009, 
Sweden 

Att undersöka 
upplevelsen av 
alkoholkonsumtion 
bland unga vuxna med 
typ-1 diabetes.  

Semistrukturerade 
intervjuer med tio 18 
åringar med typ-1 
diabetes. 

Studiens resultat illustrerade att 
deltagarna strävade efter 
trygghet, självständighet och 
kontroll. Rädslan för hypoglykemi 
var en betydande oro och följden 
till det var dålig diabeteskontroll. 

G Balfe, M The Body Projects 
of University 
Students 
With Type 1 
Diabetes 

Qualitative 
Health 
Research, 
2009, 
United 
Kingdom 

Att undersöka de 
psykosociala  
faktorer som påverkar 
egenvården av 
diabetes  
bland 
universitetsstudenter i 
åldrarna 18 till 25 med 
typ-1 diabetes 

Semistrukturerade 
intervjuer. Sex svarande 
var män och 11 var 
kvinnor. Respondenternas 
ålder varierade från 18 till 
25. 

Respondenterna försöker vara 
normala genom att delta i det som 
Shilling refererar till som 
"kroppsprojekt”. Var och en av 
projektet som studenterna deltog 
i involverar att utveckla ett syfta 
till att producera en viss typ av 
normal förkroppsligad identitet 
som är oberoende av diabetes. 

H Balfe, M Healthcare 
routines of 
university 
students with 
Type 1 diabetes. 

Journal of 
Advanced 
Nursing, 
2009, 
Ireland 

Att undersöka nyttan 
som 
universitetsstudenter 
med typ-1 diabetes 
förknippade med 
egenvårdsrutiner av 
diabetes samt de 
hinder de upplever 
med 
egenvårdsrutinerna i 
skolmiljön. 

17 studenter med typ-1 
diabetes intervjuades två 
gånger. 

Studenterna upplevde svårigheter 
att kunna följa egenvårdsrutiner 
på ett universitetsområde. 
 

I Balfe,M., 
Doyle, F., 
Smith, D., 
Sreenan, S., 
Conroy, R., & 
Brugha, R. 

Dealing with the 
devil: weight loss 
concerns in 
young adult 
women with type 
1 diabetes 

Journal of 
Clinical 
Nursing, 
2012, 
Ireland 
 

Att undersöka 
kvinnliga unga vuxnas 
oro kring 
viktminskning vid typ-
1 diabetes. 

En kvalitativ studie. 
intervjuer med 35 
kvinnliga unga vuxna 
mellan 23-30 år med typ-1 
diabetes. 

De flesta kvinnliga intervjuade 
var bekymrade över svårigheterna 
att gå ner i vikt på grund av 
diabetesen.  

J Kay, C., Davies 
Gamsu, D., & 
Jarman, M 

An Exploration of 
the Experiences 
of Young Women 
Living with Type 

Journal of 
Health 
Psychology, 
2009, 

Att undersöka unga 
kvinnors upplevelse av 
att leva med diabetes 
typ-1 

Nio unga kvinnor i 
åldrarna 18-25 deltog i en 
semistrukturerad intervju. 
Analysmetoden var att 

Resultatet visar att kvinnor med 
typ-1 diabetes har en dålig 
självbild av sina kroppar, oroliga 
över framtida komplikationer, 



 

 

1 Diabetes United 
Kingdom. 

 tolka fenomenologin.   tycker att individer underskattar 
de på grund av deras tillstånd. 

K Balfe, M., 
Doyle, F., 
Smith, D., 
Sreenan, S., 
Brugha, R., 
Hevey, D., & 
Conroy, R. 

What`s 
distressing about 
having type 1 
diabetes? A 
qualitative study 
of young adult`s 
perspectives 

BMC 
Endocrine 
Disorder, 
2013, 
Ireland 

Att identifiera 
orsakerna till 
diabetesrelaterad 
ångest bland unga 
vuxna med typ-1 
diabetes. 

Semistrukturerad intervju 
med 35 individer med typ-
1 diabetes i åldrarna 23-30 
år. 

Resultatet visar att 
diabetesrelaterad ångest är vanlig 
bland unga vuxna med typ-1 
diabetes. 

L King, R., & 
Wallard, S. 

Juggling type 1 
diabetes and 
pregnancy in 
rural Australia 

Midwifery, 
2009, 
Australia 

Att undersöka 
upplevelser av kvinnor 
med typ-1 diabetes, 
samtidigt som de 
förberedda sig för 
graviditet och 
förlossning. 

Sju kvinnor i åldrarna 26-
35 år med typ-1 diabetes 
intervjuades om sina 
erfarenheter vid graviditet 
och förlossning. 

Kvinnor behöver information och 
stöd för att kunna skilja mellan 
vad som är normala och onormala 
kroppsliga förändringar i 
samband med graviditet och 
diabetes. 

M Rasmussen, 
B., Dunning. 
P., & 
O`Connell, B 

Young women 
with diabetes: 
using Internet 
communication 
to create stability 
during life 
transition 

Journal of 
Nursing and 
Healthcare 
of Cronic 
illness in 
association 
with Journal 
of Clinical 
Nursing, 
2007,  
Australia 

Att undersöka och 
beskriva strategier 
som unga vuxna med 
typ-1 diabetes 
användar för att 
hantera 
livsövergångar. 

Intervjuer med tjugo 
kvinnor i åldrarna 18-36 
med typ-1 diabetes 

Resultatet visar att kvinnorna 
värderar sin självständighet samt 
att ha kontroll över hur de såg 
tecken på hur sjukdomen 
förändrades vid livsövergångar. 
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