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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Diabetes typ 1 är en vanlig kronisk sjukdom som kan ge svåra konsekvenser. I 
vårdkontakten behöver sjuksköterskan nå livsvärlden för att kunna stödja och uppmuntra till 
en bra och balanserad livsstil. Tidigare forskning är mest inriktad på fysiska symtom samt 
upplevelser hos barn, ungdomar och deras föräldrar. Därför behövs kunskap och förståelse om 
vuxnas upplevelser. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelser av välbefinnande hos vuxna personer 
med diabetes typ 1. 
Metod: En litteraturstudie med elva artiklar och en kvalitativ innehållsanalys genomfördes.  
Resultat: Fyra kategorier och två underkategorier framkom. Personer med diabetes typ 1 
upplevde välbefinnande på olika sätt, dels genom ökad kunskap, både genom ett eget aktivt 
sökande och från utbildningsprogram. En individuellt anpassad egenkontroll med en balans i 
livet framkom som en annan förutsättning. Även inställningen i form av positiva tankar, 
acceptans och integrering av sjukdomen ökade välbefinnandet. Stöd från vårdpersonal genom 
patientperspektiv och samtal var också viktigt. Även stöd från andra diabetiker och stöd från 
närstående framkom som förutsättningar för att uppleva välbefinnande. 
Slutsatser: Resultatets variation av upplevelser visar på vikten för sjuksköterskan att alltid ha 
patientperspektivet i fokus för att nå de individuella upplevelserna och därmed kunna främja 
hälsa och välbefinnande. 
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BAKGRUND 

 
Diabetes mellitus är en ämnesomsättningssjukdom som innebär att kroppens 
insulinproduktion och/eller insulinets effekt är otillräcklig. Diabetes mellitus huvudgrupper är 
typ 1 och typ 2. Dessa typer har olika orsaker, men liknande symtom och behandling (Agardh, 
u.å.). Denna studie inriktar sig på hur vuxna personer upplever välbefinnande vid diabetes 
mellitus typ 1, vilket kommer att benämnas diabetes typ 1. Begreppet patient kommer att 
användas när personer med diabetes typ 1 befinner sig i vårdsammanhang. Med begreppet 
vårdpersonal menas också sjuksköterska. Personer med diabetes typ 1 kommer i resultatet 
även att benämnas informanter, eftersom samtliga artiklar använt sig av intervjuer. 
 
Insjuknande i diabetes typ 1 har ökat sedan 1990-talet, främst hos barn under 5 år. Ökningen 
har framförallt setts i västvärlden, t.ex. Europa och USA. Studier har gjorts för att utreda 
orsaker till ökningen. Förutom genetiska orsaker tros även livsstils- och miljöfaktorer vara 
orsak till insjuknande i diabetes typ 1. Övervikt och snabbare tillväxt hos barn är den 
livsstilsfaktor som visat starkast samband med insjuknandet. Hur sambandet fungerar i 
kroppen vet man ännu inte (Vehik & Dabelea, 2011). 
 
År 2011 registrerades i Sverige 33 237 personer 18 år och uppåt med diabetes typ 1. Eftersom 
det är frivilligt att lämna uppgifter till Nationella Diabetesregistret är detta en uppskattning 
(Nationella Diabetesregistret [NDR], u.å.). Insjuknande av diabetes typ 1 är vanligast i början 
av puberteten, men förekommer i alla åldrar, dock är det mindre vanligt efter 35 års ålder 
(Agardh, u.å.; Quittenbaum, 2007). 
 
Diabetes typ 1 
Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som innebär att insulinproduktionen i bukspottkörteln 
gradvis minskas pga. kroppens egna immunförsvar. Detta leder till insulinbrist, vilket gör att 
glukos hindras från att ta sig från blodet in till celler. När glukosen inte kan ta sig in i cellerna 
får blodet hög glukoskoncentration. Insulinbrist gör också att kroppens tillväxt hämmas och 
att fria fettsyror ökar, vilket kan leda till lågt pH i blodet. Vanliga symtom vid insjuknande i 
diabetes typ 1 är trötthet, viktnedgång, ökad törst och stora urinmängder. Andra 
förekommande symtom är muntorrhet, återkommande infektioner som t.ex. underlivssvamp, 
akut synnedsättning och ett försämrat allmäntillstånd. Utöver typiska symtom krävs prover för 
att kunna ställa en diagnos. Både fastande-, icke-fastande- och glukosbelastningsprover visar 
förhöjda blodglukosvärden vid diabetes typ 1 (Quittenbaum, 2007). 
 
Insulin är en livsnödvändig behandling. Dosen anpassas individuellt beroende på behov och 
glukoskoncentrationen i blodet, som kontrolleras med hjälp av kapillär provtagning. För att 
tillföra kroppen insulin används främst injektioner i form av insulinpennor eller 
insulinpumpar. Livsstilsförändringar som eventuellt rökstopp, regelbundna måltider med bra 
kost och regelbunden motion är också en viktig del av behandlingen. Förutsättningen för en 
bra behandling är att ha ett bra samarbete mellan patient och vårdpersonal (Agardh, u.å.). 
Patienten måste ha stor kunskap om sin sjukdom och ta ett stort ansvar för sin vård. 
Vårdpersonal ska stödja och uppmuntra till motion, bra kost och rökstopp vilket ska minska 
risken för diabeteskomplikationer (Linnarsson, 2010).  Det finns flera kosthållningar som kan 
rekommenderas till personer med diabetes typ 1 och som är tänkt att anpassas individuellt 
(Petersson, 2011). Det är viktigt med kontroll av glukoskoncentrationen i blodet för att hålla 
detta i balans över dygnet, med t.ex. träning och kost. Hypoglykemi betyder att 
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glukoskoncentrationen är för låg (oftast under 3,5 mmol/l) (Quittenbaum, 2007) vilket kan 
orsakas av för mycket insulin, fysisk aktivitet, för lågt energiintag, kräkning eller alkoholintag 
(Wikström, 2012). Tidiga symtom på detta är svettningar, hunger, skakningar, oro, 
hjärtklappning och svaghet. Sena symtom kan vara irritabilitet, personlighetsförändring, 
sluddrigt tal och kramper (Quittenbaum, 2007). Glukoskoncentration så låg som 1,0-1,7 
mmol/l leder ofta till medvetslöshet. För att åtgärda hypoglykemi ska glukosnivån fort upp 
genom snabba kolhydrater som juice, socker eller frukt. Vid medvetslöshet ges glukos 
intravenöst (Wikström, 2012). Om hypoglykemin vid medvetslöshet däremot inte åtgärdas 
kan det leda till död (Quittenbaum, 2007). Hyperglykemi betyder att glukoskoncentrationen är 
för hög, vilket kan orsakas av för lite insulin, för högt energiintag, feber och stress. Hos 
personer med diabetes typ 1 är symtom som stora urinmängder och törst vanligt. 
Hyperglykemi ska åtgärdas med insulin och vätska (Wikström, 2012). 
 
Att leva med en kronisk sjukdom 
Att leva med en kronisk sjukdom kan begränsa vardagen. Hur stor begränsning människan 
upplever beror på vilket förhållningssätt personen har och vilken hjälp vårdpersonalen ger. 
Människan kan må bra och ha en fungerande vardag trots kronisk sjukdom (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Människor med kronisk sjukdom beskriver omprioriteringar i livet och hur 
det påverkar människans syn på sig själv både positivt och negativt (Charmaz, 2006). En 
negativ påverkan kan vara ett ständigt ansvar över att alltid behöva ha kontroll och alltid 
tänka på sin sjukdom, för att inte riskera välbefinnandet (Audulv, Asplund & Norbergh, 
2010). En positiv omprioritering kan vara att människan gör livsstilsförändringar för att 
främja hälsa, vilket kan öka välbefinnandet (Charmaz, 2006). Detta kan jämföras med 
beskrivning av ett ökat ansvar som genom självhantering av sin sjukdom ökar välbefinnandet 
och förtroendet för vårdpersonalen. En reflekterande hållning med ständig utvärdering av sin 
självhantering och en öppenhet för nya metoder ökar kunskapen. En hållning med rutinmässig 
självhantering leder till att vardagen kretsar mindre kring sjukdomen, vilket upplevs positivt 
(Audulv et al., 2010). 
 
Att leva med diabetes typ 1 
Om man blir diagnostiserad som barn har föräldrarna en viktig roll att stötta barnet genom 
delat ansvar. Men att lägga över lite ansvar tidigt på barnet är positivt. Det ger bättre 
möjligheter för barnet att bli mer ansvarsfullt vid vuxen ålder och inställningen till sin 
diabetes kan bli mer positiv genom en förståelse för hanteringen av den livslånga sjukdomen 
(Olinder, Nyhlin & Smide, 2011) vilket kan öka välbefinnandet. 
 
Personer med diabetes ska hålla en jämn blodglukosbalans. Strävan efter balans har visat sig 
vara en svårighet hos vuxna som studerar. De kan uppleva stress i vardagen vid strävan efter 
balans med regelbundna blodglukoskontroller, nödvändiga måltider och insulininjektioner i 
en passande omgivning (Wilson, 2010). Vuxna studenter beskriver svårigheter att sköta sina 
diabetesrutiner. De beskriver även svårigheter i att hitta en balans mellan rutiner och sociala 
sammanhang eftersom rutinerna försvårar deltagandet i sociala sammanhang (Balfe, 2009). 
Vuxna som studerar upplever rädsla som hinder från deltagande i sociala sammanhang vilket 
leder till minskat välbefinnande. Rädsla upplevs av att en låg blodglukosnivå skulle påverka 
deras koncentration och för att undvika detta hölls hellre en högre blodglukosnivå än vad som 
rekommenderas (Wilson, 2010).  
 
Det finns forskning som visar att utbildningsprogram kan öka välbefinnandet för personer 
med diabetes typ 1. I ett utbildningsprogram ingår diskussioner om hur det är att leva med 
diabetes typ 1, med fokus på att räkna intag av kolhydrater och anpassa sina insulindoser efter 
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kosten. Programmets mål är att öka deltagarnas kunskap, självständighet och delaktighet i 
vården av sin egen sjukdom. Programmet visar sig öka välbefinnande, egenkontroll och 
minska diabetesrelaterad stress (Engel & Cummins, 2011). 
 
Diabetes typ 1-patienters tankar om vårdpersonal 
Diabetes typ 1-patienter beskriver en önskan om att vårdpersonalen ska respektera dem som 
individer, lyssna och visa intresse. De beskriver också en önskan om att vårdpersonalen ska 
ha tid för dem och lära känna dem för att kunna skapa en relation (Scott, Vallis, Charette, 
Murray & Latta, 2005). Vidare beskrivs en önskan om att vårdpersonalen ska stötta bättre när 
sjukdomen är i obalans (Scott et al., 2005; Wilson, 2010) genom att tillsammans titta på 
problemet och därmed få tips och råd av vården för att förbättra sina insulindoser (Wilson, 
2010). Personer med diabetes typ 1 beskriver också en önskan om utbildning och möjlighet 
att socialisera med andra med diabetes typ 1 (Scott et al., 2005). 
 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
I vårdvetenskapen ses människan som en helhet, där både kropp, psyke, själ och ande ses 
tillsammans. Människan anses ha kunskap om sig själv och hur hon uppfattar världen 
(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Konsensusbegreppen patient, 
hälsa, miljö och vårdande används för att beskriva vårdvetenskapen. Etiken är viktig och 
sjuksköterskan ska alltid ha en etisk hållning i såväl forskning som kliniskt arbete i mötet med 
både patienter och närstående (Dahlberg & Segesten, 2010). Evidensbaserad vård innebär att 
vården ska byggas på bästa vetenskapliga kunskap (Statens Beredning för medicinsk 
Utvärdering [SBU], 2011). Sjuksköterskan ska ha ett patientperspektiv vilket menas att 
patienten ska ses som expert på sig själv och sin värld. Begreppet livsvärld beskriver hur varje 
människa upplever och förstår sig själv, andra och världen. Livsvärlden är unik för varje 
människa och handlar om känslan av mening och sammanhang. Genom livsvärlden kan 
sjuksköterskan försöka förstå patientens välbefinnande och lidande (Dahlberg & Segesten, 
2010). Livsvärldsteorin kommer i denna studie användas för att kunna förstå och beskriva 
vuxna människors upplevelser av att leva med diabetes typ 1.  
 
Välbefinnande 
Välbefinnande kan upplevas då kroppen fungerar och människan känner en inre balans 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Välbefinnande kan ses som en positiv hälsoutveckling där det 
själsliga står i fokus (Dahlberg, et. al, 2003). För att förstå välbefinnandet krävs även 
förståelse för hur individen förhåller sig till och upplever sin hälsa. Hur hälsa upplevs är 
individuellt och handlar inte enbart om frånvaro av sjukdom utan också om hur människan 
upplever sitt liv. Det handlar om att skapa balans utifrån hela människan, både en inre balans 
och en balans i samspelet med personer i sin omgivning och livet i sig. För att skapa balans 
mellan rörelse och stillhet krävs både fysiska och psykiska aspekter som berör både kropp och 
tanke. Människans hälsa kan minskas genom sjukdom, obalans eller avsaknad av 
meningsfullhet. När hälsan sviktar och andra hinder uppstår i patientens liv ska 
vårdpersonalen stötta och stärka patientens upplevelser av hälsoprocess och välbefinnande 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Även lidande är en naturlig del av människans liv. Att uppleva 
lidande, pga. t.ex. en kronisk sjukdom, betyder inte att det är omöjligt att samtidigt uppleva 
välbefinnande och hälsa. Det är viktigt att människan kan hantera sitt lidande. 
Sjukdomslidande är en sorts lidande som ses i samband med människors sjukdomar genom 
dess fysiska symtom samt psykiska och existentiella påverkan (Dahlberg et al., 2003).  
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Diabetes typ 1 är i dagsläget en kronisk, dvs. långvarig och obotlig, sjukdom (Quittenbaum, 
2007) som kräver bestämdhet med begränsningar i vardagen (Dahlberg & Segesten, 2010), 
exempelvis dagliga glukoskontroller (Agardh, u.å.). Det går att finna frihet i begränsningen 
genom hanteringen av sjukdomen. God vårdpersonal kan hjälpa patienten med att hantera sin 
sjukdom och uppnå välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Det stora antalet personer med diabetes typ 1 i Sverige samt den senare tidens ökning leder till 
en ökad sannolikhet för sjuksköterskan att komma i kontakt med dessa i vården. Diabetes typ 
1 är en kronisk sjukdom som kan ge svåra konsekvenser. Det är av stor vikt att personer med 
diabetes typ 1 har en väl balanserad behandling med dagliga insulindoser och en anpassad 
livsstil. Behandlingen ska sträva efter att hålla sjukdomen i balans för att minska 
komplikationer och främja hälsa. Hur upplever personer med diabetes typ 1 sin ständiga 
insulinbehandling samt behovet av att anpassa sin livsstil och ständigt sträva efter balans i sin 
vardag?  
 
Att som sjuksköterska skapa ett bra samarbete med patienten är en förutsättning för en 
fungerande behandling. Sjuksköterskan behöver lära känna patienten och därmed nå 
livsvärlden för att kunna stödja och uppmuntra till en bra livsstil. Tidigare forskning är dock 
mest inriktad på fysiska symtom samt upplevelser hos barn, ungdomar och deras föräldrar. De 
upplevelser som beskrivs handlar ofta om lidande och svårigheter att leva med diabetes typ 1, 
t.ex. att hålla en balans mellan sjukdom och vardag. Diabetes typ 1-patienters önskan beskrivs 
som att vårdpersonalen ska se dem som individer som är experter på sig själva samt stötta 
dem i behandlingen genom ökad kunskap. 
 
För att sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna främja hälsa för personer med diabetes typ 1 
behövs kunskap och förståelse för deras upplevelser av välbefinnande, både i vardag och i 
vård. Denna studie behövs för att beskriva aktuell forskning om hur personer med diabetes 
typ 1 upplever välbefinnande. 
 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva upplevelser av välbefinnande hos vuxna personer med 
diabetes typ 1. 
 
 
METOD 
 
För att besvara syftet valde författarna att göra en kvalitativ litteraturstudie med tanken att 
förstå och beskriva upplevelser av välbefinnande (Forsberg & Wengström, 2008). Studiens 
definition av välbefinnande i den teoretiska referensramen, där bl.a. upplevelser av 
livsvärlden, fysisk och psykisk balans lyfts fram, utgjorde grunden till urvalet av artiklar. 
Datainsamlingen gjordes med kritisk granskning, analysering och sammanställning av elva 
artiklar till en ny helhet i denna studies resultat (Forsberg & Wengström, 2008; Friberg, 
2006). En kvalitativ innehållsanalys genomfördes med målet att beskriva upplevelser av 
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välbefinnande och att analysera resultatet i artiklarna förutsättningslöst (Lundman & 
Graneheim, 2012). 
 
Datainsamling 
Sökningar gjordes i databaserna CINAHL, PubMed, SveMed+ och MEDLINE, eftersom 
samtliga är inriktade på omvårdnad. Först gjordes en provsökning för att få en uppfattning om 
forskningsområdet. Sedan gjordes en sökning, med avgränsningar till granskade artiklar som 
gick under ”peer reviewed” i de databaser det var möjligt. Artiklar från år 2004 och framåt 
valdes för att visa på uppdaterad forskning. Sökningen gjordes med olika kombinationer av 
utvalda ämnesord som ansågs passa studiens syfte, t.ex. diabetes type 1, well being, 
experience och qualitative (bilaga 1). Studiens syfte ändrades och avgränsades under studiens 
gång vilket ledde till att många olika sökord användes. Efter råd från bibliotekspersonal 
vidgades vyerna genom sökningar i OneSearch, där artiklar från 47 olika databaser är 
samlade. 
 
Urvalsförfarande 
Först lästes rubrik och abstract och utifrån detta valdes artiklar som passade studiens syfte. 
Artiklarna lästes sedan igenom i sin helhet för att se om de fortfarande passade studiens syfte, 
inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterier var artiklar skrivna på engelska eller 
svenska för att minska risk för missförstånd av texterna. Exklusionskriterier var personer med 
diabetes typ 1 i kombination med andra sjukdomar samt artiklar från länder som inte tillhör 
västvärlden. Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Willman, Stoltz och Bahtsevanis 
(2011) granskningsmall som reviderades av författarna för att bättre passa denna studies 
metod och syfte (bilaga 2). Endast artiklar med medel eller bra kvalitet valdes ut. Elva artiklar 
användes till resultatet (bilaga 3) för att få en bredd av upplevelserna (Axelsson, 2012; 
Lundman & Graneheim, 2012).  
 
Dataanalys 
Artiklarna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys med manifest inriktning, 
eftersom den är lämplig för att beskriva upplevelser. Artiklarna lästes först igenom enskilt av 
båda författarna för att skapa egen förståelse av innehållet och helheten. Sedan valdes 
meningsenheter ut, dvs. meningar som passar syftet. Därefter jämförde författarna 
tillsammans utvalda meningsenheter för att diskutera likheter och skillnader i de båda 
analyserna. Meningsenheterna kondenserades för att de skulle bli mer lätthanterliga. Dessa 
abstraherades till koder, som sedan sammanställdes i kategorier och underkategorier (bilaga 
4) utifrån liknande innehåll och vad som var beskrivet som grunden till välbefinnandet 
(Graneheim & Lundman, 2004). Underkategorier användes endast i de fall meningsenheter 
kunde åtskiljas och passa in under endast en underkategori. 
 
Forskningsetiska aspekter 
I denna litteraturstudie användes endast artiklar som var godkända av en etisk kommitté eller 
som diskuterade etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2008). Studiens metod 
beskrevs tydligt och noggrant och ingen information undanhölls eller lades till för att bättre 
passa studiens syfte (Helsingforsdeklarationen, 2008). Författarna analyserade artiklarna 
förutsättningslöst för att minska tolkning av resultatet och fokuserade istället på det som fanns 
beskrivet (Lundman & Graneheim, 2012). 
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RESULTAT 
 
Utifrån analysen framkom att personer med diabetes typ 1 upplevde välbefinnande på olika 
sätt, vilka presenteras i följande kategorier: kunskap, egenkontroll, inställning och stöd samt 
underkategorier: stöd från vårdpersonal och stöd från andra. 
 
Kunskap 

Egen aktiv kunskapssökning och utbildning visar sig leda till välbefinnande. 

 
Lawson, Lyne, Harvey och Bundy (2005) beskriver hur informanter med diabetes typ 1 som 
aktivt sökte kunskap om sjukdomen kände sig som experter vilket gjorde att de lättare kunde 
hantera sin sjukdom. Även Kay, Davies, Gamsu och Jarman (2009) poängterar aktivt sökande 
efter kunskap som ett sätt att hantera sin sjukdom, vilket ökade det psykiska välbefinnandet. 
Samson (2006) lyfter fram hur informanternas vardagliga öppenhet för ny kunskap gav en 
förbättrad självhantering och en ökad flexibilitet i livet. 
 
Murphy, Casey, Dinneen, Lawton och Brown (2011) beskriver hur ökad kunskap ansågs 
nödvändigt för att kunna hantera sjukdomen. Informanterna hade genomgått en utbildning där 
diskussion om att leva med diabetes gav fördjupade kunskaper om samband mellan kost och 
insulin. Utbildningens syfte var att öka förmågan till självhantering. Informanternas kunskap 
ökade medvetenheten och förenklade besluten gällande kost och insulindos, vilket gav en 
ökad kontroll och färre hypoglykemier. Även Booker, Morris och Johnson (2008) beskriver 
hur informanter fått ökad kunskap genom ett utbildningsprogram som tog upp hur det är att 
leva med diabetes, hjälp till förbättrad glykemisk kontroll samt hjälp till hantering av det 
psykiska lidande som sjukdomen orsakat. Även denna utbildning syftade till att öka förmågan 
till självhantering. Informanter berättade om hur utbildningen underlättat i vardagen genom 
hjälp att anpassa insulindoserna. Ökad kunskap om självhantering fördjupade deras förståelse 
och medvetenhet som ledde till en känsla av empowerment. Empowerment beskrevs som att 
informanterna ansåg sig vara experter på sin sjukdom och att de med en självsäkerhet kunde 
hantera den, vilket ökade möjligheten till förändring i vardagen. En informant berättade om 
ett ökat mod att berätta för vårdpersonalen om sina känslor. Även i studien av Murphy et al. 
(2011) framkommer upplevelser av empowerment efter utbildningen. De berättade om en 
nyvunnen frihet att göra olika livsstilsval och att just själva vetskapen om möjligheten till 
dessa val ansågs vara det viktiga. Murphy et al. (2011) och Booker et al. (2008) menar att 
ökad kunskap från utbildningsprogram resulterade i förbättrade vårdrelationer. Informanter i 
studien av Murphy et al. (2011) berättade att de fick en ökad makt. Detta resulterade i djupare 
och mer jämställda relationer med vårdpersonal som lyssnade och respekterade deras kunskap 
på ett annat sätt än tidigare. Informanterna berättade vidare om hur utbildningens hjälp att 
förebygga komplikationer och förbättra glukoskontrollen motiverade till förbättrad 
självhantering, vilket hjälpt till ökad kontroll över sin diabetes. 
 
Egenkontroll 
Egenkontroll av sin sjukdom genom rutiner och balans visar sig leda till välbefinnande. 
 
I studien av Lawson et al. (2005) diskuterades att informanterna undvek att gå till 
diabetesmottagningar eftersom de ansåg sig ha god egenkontroll och att det psykiska 
välbefinnandet bevarades bättre när de inte gick till mottagningarna som ansågs betona 
negativa aspekter. Samson (2006) lyfter fram vikten av informanternas inre kontroll. Watts, 
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O’Hara och Trigg (2010) och Christensen, Borrild och Larsen (2006) beskriver hur kontroll 
över diabetes motiverade till förbättrad hantering gällande livsstilsförändringar och 
förbättrade resultat i skolan. Ridge, Treasure, Forbes, Thomas och Ismail (2012) beskriver en 
informants erfarenhet om att alltid göra sitt bästa och att inte behöva ha perfekt kontroll över 
sin diabetes hela tiden. Samson (2006) menar att kontroll gav framtidstro hos informanterna. 
Lawson et al. (2005) och Samson (2006) beskriver informanters tankar om att de skulle klara 
av att hantera en eventuell motgång. Watts et al. (2010) beskriver att den egna kontrollen 
ansågs positiv som en medvetenhet att felet inte var ens eget om något skulle hända. 
 
Watts et al. (2010) beskriver hur rutiner gav en balans mellan det fysiska och det psykiska och 
att en informant använde sig av fysisk kontroll för att få psykisk kontroll. En annan informant 
beskrev hur rutiner gav en känsla av att vara organiserad, vilket ledde till balans mellan 
sjukdomen och livet i sig. Även i studierna av Ridge et al. (2012) och Christensen et al. 
(2006) beskrev informanter att rutiner gav balans, vilket upplevdes positivt. Watts et al. 
(2010) och Lawson et al. (2005) beskriver att informanter medvetet valde motstridiga 
levnadsvanor än vad som rekommenderats. Livsstilen speglade att de var nöjda med sig själva 
vilket övervägde riskerna till senare komplikationer. Informanterna uttryckte förståelse för 
diabeteskomplikationer utan att oroa sig över dessa eftersom de upplevde god kontroll och bra 
hälsa. I studien av Ridge et al. (2012) framkom balansen mellan sjukdomen och livet i sig 
som viktig gällande livsstil. Informanter berättade om ett medvetet kortsiktigt välbefinnande 
då de ville njuta av livet utan att låta deras diabetes påverka deras livsstilsval. Enligt Samson 
(2006) förbättrades relationen till sjukdomen när informanterna upplevde balans mellan 
livsstil och aktiviteter. Lawson et al. (2005) beskriver hur informanter försökte hålla en balans 
mellan sjukdomen och livet i sig med hjälp av avkoppling, sport, musik, dataspel och att tänka 
på annat än sin diabetes. 
 
Ritholz, Smaldone, Lee, Castillo, Wolpert och Weinger (2007) beskriver hur användandet av 
insulinpump underlättade informanternas glykemiska kontroll, vilket gav en bättre balans med 
färre hypoglykemier och positiv viktminskning. Informanter upplevde ökad flexibilitet och 
frihet, minskad rädsla för hypoglykemier och känsla av att vara normal, t.ex. genom att åter 
känna hungerkänslor. Känsla av att vara normal visade sig även i studien av Rogers, Zoysa 
och Amiel (2012) genom lättnad och glädje över lågt blodglukos som inte ansågs ha några 
långsiktiga nackdelar. En informant beskrev positiva upplevelser av att hålla blodglukosnivån 
under 3 mmol/l. I studien av Lawson et al. (2005) framkom istället kontroll genom att hålla en 
högre blodglukosnivå för att minska risken för hypoglykemi. Ritholz et al. (2007) lyfter fram 
informanter som höll en låg blodglukosnivå som ansåg sig själva som aktiva i kontrollen. En 
informant beskrev tacksamhet över insulinpumpen genom tron att den pga. förbättrad kontroll 
förlängde livet. 
 
Inställning 
Positiv inställning och acceptans av sjukdomen visar sig leda till välbefinnande. 
 
Watts et al. (2010) beskriver en informant som fick diagnosen tidigt som alltid haft en positiv 
inställning och såg diabetes som något intressant och roligt, exempelvis vid 
blodglukoskontroller då syskonen gissade vad resultatet skulle bli. Informanten fann ingen 
mening med att se det utifrån ett negativt sätt eftersom diabetes var en del av livet. 
Informanten såg diabetes som en hanterbar sjukdom och att den positiva strategin hade gett 
framgångar på flera sätt. Informanten upplevde inte sin diabetes som ett hinder eller som 
negativ påverkan på livskvaliteten. Positiv inställning lyfts också fram hos Samson (2006) 
som förbättring av självhanteringen och relationen till sin diabetes. Watts et al. (2010) 
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beskriver vidare att informanten nämnde att diabetes ska tas på allvar men inte kontrollera 
hela livet. 
 
Kay et al. (2009) och Lawson et al. (2005) beskriver att en positiv inställning var ett sätt att 
hantera sin diabetes. Booker et al. (2008) beskriver hur tankar om att förbättra 
självhanteringen gav motivation till att delta i utbildningsprogram, som senare ledde till 
välbefinnande. Informanterna i studien av Murphy et al. (2011) beskrev envishet och 
nyfikenhet som viktiga egenskaper för att få motivation att ta till sig kunskaperna från 
programmet i deras självhantering. Lawson et al. (2005) beskriver att vissa patienter 
hanterade sin situation genom att bearbeta känslomässiga reaktioner med målet att acceptera 
sin situation hellre än att undvika sina känslor. Informanter såg inte diabetes som en sjukdom, 
utan ett tillstånd att leva med. En informant tyckte att diabetes var den bästa sjukdomen att 
drabbas av eftersom den inte medförde smärta och för att den krävde kontroll genom 
hälsosamma livsstilsval. Watts et al. (2010) beskriver en informants talan om att inte försöka 
vinna över sin diabetes, eftersom det inte går att vinna över. Istället fokuserade informanten 
på möjligheter att leva ett bra liv med diabetes genom disciplin och en tidig acceptans av 
situationen. I studien av Ritholz et al. (2007) framkom ökad acceptans med hjälp av 
användande av insulinpump. Informanterna upplevde också minskade skamkänslor samt ökad 
möjlighet till kommunikation. En informant upplevde tydligt att insulinpumpen minskade 
lidandet. En annan informant hade aldrig berättat om sin diabetes för någon förrän 
insulinpumpen började användas vilket gav möjlighet att berätta om sin situation för 
omgivningen eftersom pumpen blev det centrala samtalsämnet. Christensen et al. (2006) tar 
upp att personer med diabetes som ändrade sitt beteende också ändrade sin inställning till 
diabetes. En förutsättning för acceptans var att uppleva en positiv förändring om synen på sig 
själv och omgivningen. Samson (2006) understryker att informanterna som accepterade sin 
diabetes tidigt ökade sin positiva inställning till sjukdomen. En positiv inställning med en 
strategi att skydda sig gav kontroll och minskad oro. Kay et al. (2009) beskriver att diabetiker 
med tiden blev mer bekväma i att hantera sin sjukdom samt fick ökat självförtroende pga. 
goda resultat. Medvetenheten om att kunna göra saker trots sjukdomen gav framtidstro. 
 
Christensen et al. (2006) menar att informanter som valt att ha en positiv inställning till sin 
diabetes fick en förbättrad självuppfattning, självhantering och minskade vardagliga krav.  
Detta förbättrade kommunikationen till närstående och vårdpersonal. En informant upplevde 
att den positiva inställningen och den förbättrade kommunikationen ledde till bättre hälsa. 
Synen på diabetesmottagningar hade förbättrats och informanten fick förståelse för vikten av 
att gå dit.  
 
Stöd 
Stöd från vårdpersonal, andra diabetiker och närstående visar sig leda till välbefinnande. 
 
Stöd från vårdpersonal 
I studierna av Booker et al. (2008), Lawson et al. (2005), Christensen et al. (2006), Murphy et 
al. (2011) och Ridge et al. (2012) framkommer att informanternas självhantering förbättrats 
med stöd från vårdpersonal. I studien av Ridge et al. (2012) berättade en informant om en 
vårdare som visat uppskattning och gett beröm. Murphy et al. (2011), Christensen et al. 
(2006) och Lawson et al. (2005) understryker att samtal med vårdpersonal och möjligheten att 
prata igenom problem ansågs värdefullt. Rogers et al. (2012) beskriver hur vårdpersonal 
hjälpt informanterna att återfå medvetenhet och framtidstro. Informanterna i studierna av 
Lawson et al. (2005) och Richards, Morris och Johnson (2006) uppskattade vårdpersonalens 
patientperspektiv, att de såg varje patient utifrån dennes livsvärld, lyssnade och förstod. 
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Murphy et al. (2011) beskriver hur patienternas kunskap bekräftades när vårdpersonalen 
lyssnade och värdesatte den. Informanterna upplevde ökad makt och ansvar över sin 
självhantering. En informant i studien av Christensen et al. (2006) berättade hur 
vårdpersonalen hjälpt till förbättrad självhantering och acceptans av sjukdomen, vilket lett till 
en ökad öppenhet i kommunikationen med andra. 
 
Stöd från andra 
Booker et al. (2008) och Murphy et al. (2011) lyfter fram hur informanter uppskattade stödet 
från andra diabetesdeltagare. Genom delade erfarenheter upplevdes gemenskap, förståelse, 
normalitet och glädje samt tips och idéer som sedan kunde omsättas i deras självhantering. 
Även Kay et al. (2009) beskriver känslor av förståelse och gemenskap samt att informanterna 
fått nya idéer genom stöd från andra diabetiker. En informant upplevde bekräftelse av att inte 
vara ensam om sin sjukdom genom inspiration av mediapersoner med diabetes. I studien av 
Murphy et al. (2011) framkom att informanterna kände stöd från närstående. Kay et al. (2009) 
nämnde vikten av att veta att andra alltid bryr sig och ställer upp. Informanter i studierna av 
Samson (2006) och Christensen et al. (2006) beskrev hur närståendestödet hjälpt dem att 
acceptera sin sjukdom. 
 
 
DISKUSSION 
 
I studiens resultat framkommer hur personer med diabetes typ 1 upplever välbefinnande. 
Ökad kunskap visar sig leda till välbefinnande, dels genom ett eget aktivt sökande och dels 
från utbildningsprogram. Även en individuellt anpassad egenkontroll med en balans i livet 
framkommer som förutsättningar för att uppleva välbefinnande. Genom positiva tankar och en 
acceptans och integrering av sjukdomen i det dagliga livet ökar välbefinnandet. Stöd från 
vårdpersonal genom patientperspektiv och samtal visar sig leda till välbefinnande. Även stöd 
från andra i form av delade erfarenheter med andra diabetiker och stöd från närstående 
framkommer som förutsättningar för att uppleva välbefinnande. I alla kategorier framkommer 
förbättrad självhantering som ett sätt att uppleva välbefinnande. 
 
Metoddiskussion 
Den kvalitativa metoden anses vara en styrka i studien eftersom den passar studiens syfte att 
beskriva upplevelser (Willman et al., 2011). En litteraturstudie valdes för att få en förståelse 
för upplevelser i aktuell forskning (Axelsson, 2012). En intervjustudie skulle också kunna 
vara lämplig för att få fram upplevelser (Willman et al., 2011), men eftersom ansökan om 
etiskt tillstånd i så fall vore nödvändigt och tiden var begränsad valdes alternativet bort. 
 
Datainsamlingen gjordes utifrån databaserna CINAHL, PubMed, SveMed+ och MEDLINE 
eftersom inriktningen på omvårdnad ansågs passa studiens syfte. I SveMed+ hittades inga 
artiklar som passade studiens inklusions- och exklusionskriterier. Syftet har ändrats under 
studiens gång vilket syns i sökorden (bilaga 1), eftersom det blev svårt att få träffar på artiklar 
som besvarade syftet pga. brist på aktuell forskning. Syftet ändrades från att hantera diabetes 
typ 1 till att beskriva hur unga vuxna med diabetes typ 1 lever sitt liv till det slutgiltiga syftet 
att beskriva upplevelser av välbefinnande hos vuxna personer med diabetes typ 1. Studiens 
resultat kan ha påverkats av syftningsändringar då vissa artiklar kom till användning för det 
slutgiltiga syftet eftersom de passade trots att de hittats i samband med ett tidigare syfte. 
Innehållet i artiklarna handlar inte enbart om välbefinnande vilket försvårade analysen och 
utarbetningen av kategorier. Resultatet redovisas i fyra huvudkategorier och endast den sista 
huvudkategorin, stöd, har två underkategorier, detta för att texten tydligt kunde avskiljas med 
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stöd från vårdpersonal och stöd från andra. Det var noggrant med att det som står i en kategori 
inte ska kunna passa i andra kategorier. Kategorierna växte fram genom vad som förklarades 
vara grunden till det upplevda välbefinnandet, exempelvis kunskapen, egenkontrollen, 
inställningen eller stödet. Sökord och synonymer togs fram och kontrollerades mot 
ämnesordlistor i databaser. Sökordet diabetes typ 1 kombinerades med andra sökord så som 
well being men gav inga användbara träffar medan andra sökord som bl.a. interview, 
experience och qualitative var mer användbara (bilaga 1). Strategier med avgränsningar, 
exklusions- och inklusionskriterier som användes anses öka giltigheten (Lundman & 
Graneheim, 2012). Diskussion om databaser och sökord angående få träffar gjordes med 
bibliotekspersonal som är expert på området. Sökningen utökades då till OneSearch för att 
öka möjligheten att hitta lämpliga artiklar. Majoriteten av artiklarna som framkom i 
sökningarna var kvantitativa och ett bristande utbud av kvalitativa artiklar sågs. För att 
underlätta kunde sökningarna exkluderat kvantitativa artiklar. Artiklarna som passade syftet 
återfanns i flera olika databaser, vilket tillsammans med det bristande utbudet av kvalitativa 
artiklar kan ses som en mättnad i datasökningen. 
 
Kvalitetsgranskningen som användes reviderades för att passa studiens syfte, vilket anses som 
en styrka (Willman et al, 2011). Tillförlitlighet och trovärdighet anses öka då författarna först 
granskade artiklarna var för sig för att sedan jämföra resultatet med varandra. 
Tillförlitligheten ökade också genom att liknande bedömningar gjordes (ibid). 
 
I en artikel beskrivs att något tillstånd från etisk kommitté inte behövdes eftersom studien var 
kvalitativ och ingen biomedicinsk intervention. Eftersom diskussionen ansågs vara svag så 
kontrollerades tidskriften som publicerat artikeln. Tidskriften har en etisk policy vilken även 
artiklar som publiceras ska följa, vilket författarna anser väga upp artikelns svaga etiska 
diskussion. I en annan artikel fanns informanternas välbefinnande med som ett bifynd, men 
författarna valde ändå att ha med artikeln eftersom den stärkte andra artiklar samt att den höll 
en bra kvalitet vid granskningen. En artikel som använts till resultatdiskussionen är från år 
2002, alltså 2 år äldre än vad som i denna studie anses vara aktuell forskning. Eftersom 
artikelns innehåll passar väl att jämföra med denna studies resultat anses detta väga upp 
artikelns ålder. 
 
Giltigheten stärks genom att författarna valde ut meningsenheter för att besvara syftet. 
Tillförlitligheten stärks genom en noggrann beskrivning av hur metoden genomförts och 
exempel på hur analysen gått till. Tillförlitligheten ökar då båda författarna först läst var för 
sig och sedan tillsammans då reflektion om tolkning diskuterades (Lundman & Graneheim, 
2012). 
 
Studien är tänkt att ge ökad kunskap och förståelse för aktuell forskning om hur vuxna 
personer med diabetes typ 1 upplever välbefinnande. För att öka möjligheten för 
överförbarhet valdes artiklar från länder som tillhör västvärlden där levnadsförhållanden är 
jämförbara. Enligt Polit och Beck (2006) ska läsaren själv bedöma om studien är överförbar 
till andra sammanhang, vilket författarna har försökt underlätta genom noggrann beskrivning 
av metod och analys.  
 
Resultatdiskussion 
Välbefinnande genom kunskap 
Aktiv kunskapssökning visar sig leda till bättre självhantering (Kay et al., 2009; Lawson et 
al., 2005; Samson, 2006). Även Rankin, Heller och Lawton (2011) menar att den egna 
kunskapssökningen är grunden till förbättrad kunskap medan aktiv kunskapssökning hos 
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vårdare inte anses vara användbar. För att ta till sig sjukdomen och öka sin självständighet 
menar Debono och Cachia (2007) att utbildning ska ske kontinuerligt med kunskap om hur 
vardagen ska hanteras. Utbildning lyfts fram som källa för ökad kunskap och medvetenhet 
som förenklar självhanteringen (Booker et al., 2008; Murphy et al., 2011). Även Rankin et al. 
(2011) understryker att självhanteringen förbättras efter utbildning medan Debono och Cachia 
(2007) menar att känslomässigt välbefinnande uppnås. 
 
Studiens resultat tillsammans med annan forskning visar att kunskap leder till välbefinnande i 
form av bättre självhantering. Sjuksköterskan skulle kunna arbeta både med patientutbildning 
och att motivera patienten till att själv söka ny kunskap, för att anpassa vården individuellt. 
 
Välbefinnande genom egenkontroll och inställning 
Hur välbefinnande upplevs genom egenkontroll beskrivs som något individuellt (Christensen 
et al., 2006; Lawson et al., 2005; Ridge et al., 2012; Ritholz et al., 2007; Rogers et al., 2012; 
Samson, 2006; Watts et al., 2010), vilket även framkommer i studien av Haugbølle, Devantier 
och Frydenlund (2002) genom olika strategier för insulinreglering. Ökad kontroll visar sig 
leda till en förbättrad självhantering (Christensen et al., 2006; Watts et al., 2010) och 
framtidstro (Lawson et al., 2005; Ritholz et al., 2007; Rogers et al., 2012; Samson, 2006; 
Watts et al., 2010) som även stöds i studien av Haugbølle et al. (2002). En förbättrad 
självhantering kan jämföras med Dahlberg och Segestens (2010) mening att rätt hantering kan 
öka välbefinnandet. Debono och Cachia (2007) lyfter fram hur diabetiker med bristande 
kontroll drabbas av ohälsa och Nafees , Lloyd, Martin och Hynd (2006) visar hur de upplever 
rädsla för hypoglykemier. En balans mellan sjukdomen och livet i sig är en förutsättning för 
välbefinnande (Lawson et al., 2005; Ridge et al., 2012; Samson, 2006; Watts et al., 20120), 
vilket också stöds av Haugbølle et al. (2002). Eftersom välbefinnande och hälsa hör ihop kan 
detta jämföras med balansen utifrån hela människan och balansen mellan rörelse och stillhet 
som en förutsättning för att uppleva hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Nafees et al. (2006) 
och Debono och Cachia (2007) poängterar lidande som ett resultat av förändrad livsstil pga. 
krav om ökad kontroll. Detta kan ses som sjukdomslidande eftersom sjukdomen kräver en 
ökad kontroll som påverkar människans fysiska och psykiska hälsa negativt (Dahlberg et al., 
2003). Acceptans av sjukdomen visar sig leda till ett bättre och mer öppet liv (Christensen et 
al., 2006; Lawson et al., 2005; Ritholz et al., 2007; Samson, 2006; Watts et al., 2010). Lundin, 
Öhrn och Danielson (2009) beskriver välbefinnande i form av att acceptera sjukdomen och 
acceptans från omgivningen med syfte att bli omtyckt.  
 
Studiens resultat tillsammans med annan forskning visar att anpassning av egenkontroll, 
strävan efter balans och acceptans av sin sjukdom är förutsättningar för välbefinnandet. 
Sjuksköterskans uppgift är att se patientens individuella behov och helheten av livssituationen 
för att kunna stödja patienten till bättre välbefinnande.  
 
Välbefinnande genom stöd 
Stöd från vårdpersonal genom patientperspektiv (Lawson et al., 2005; Richards et al., 2006) 
och samtal (Christensen et al., 2006; Lawson et al., 2005; Murphy et al., 2011;) visar sig leda 
till välbefinnande. Bristande stöd från vårdpersonal visas i studien av Nafees et al. (2006) leda 
till försämrad självhantering och i studien av Debono och Cachia (2007) till diabetesrelaterade 
problem. Haugbølle et al. (2002) däremot, lyfter fram belåtenhet över stödet genom att 
vårdpersonalen ger bekräftelse på att självhanteringen och hälsan är bra. Rankin et al. (2011) 
beskriver att diabeteskliniker för vuxna har sämre vårdrelationer, kontinuitet, 
patientperspektiv och information jämfört med barnkliniker. Debono och Cachia (2007) tar 
upp att vårdpersonalen genom att skapa en relation med ett patientperspektiv kan stödja 
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patienten till ansvar över sitt liv med hjälp av individuella mål och självhantering. 
Välbefinnande visar sig också genom stöd från andra i form av delade erfarenheter med andra 
diabetiker (Booker et al., 2008; Kay et al., 2009; Murphy et al., 2011). I studien av Lundin et 
al. (2009) framkommer både positiva och negativa upplevelser av delade erfarenheter med 
andra diabetiker, då vissa unga vuxna visar uppskattning medan andra känner det som ett 
tvång att träffa andra diabetiker. Även stöd från närstående visar sig leda till välbefinnande 
(Christensen et al., 2006; Kay et al., 2009; Murphy et al., 2011; Samson, 2006). Detta 
beskrivs även av unga vuxna i studien av Lundin et al. (2009) med fokus på stöd från 
föräldrar som steg för steg överfört ansvaret till dem. Rankin et al. (2011) visar stöd från 
närstående både som negativt och positivt. Personer med diabetes typ 1 berättar om föräldrar 
som tagit för stort ansvar vilket lett till svårigheter att som vuxen ta till sig kunskap vilket 
försvårat självhanteringen.  
 
Studiens resultat tillsammans med annan forskning visar återigen att patientperspektivet är 
kärnan till välbefinnande genom bra vård. Sjuksköterskan ska ge möjlighet för stöd, både 
individuellt och i grupp. Sjuksköterskan bör se både patienten och närstående, eftersom de 
påverkar varandra, för att kunna stödja dem utifrån en helhetssyn. 
 
Fortsatt forskning 
Eftersom forskning angående upplevelser vid diabetes typ 1 mest är inriktat på barn och 
ungdomar följt av unga vuxna, ges förslag till fortsatt forskning att studera hur äldre vuxna 
med diabetes typ 1 upplever välbefinnande. Pga. bristande forskning inom området anses en 
intervjustudie vara lämplig. 
 
Slutsatser 
Utifrån resultatet visas hur ökad kunskap, egenkontroll, inställning och stöd kan öka 
välbefinnandet hos personer med diabetes typ 1. Resultatets beskrivningar av olika 
upplevelser visar på vikten för sjuksköterskan att alltid ha patientperspektivet i fokus för att 
nå den unika livsvärlden och därmed kunna främja hälsa och välbefinnande.
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Type 1 diabetes 
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reviewed, ålder 19-
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reviewed, ålder 19-
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Mellitus, Type 1”) 
AND (MM 
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Mellitus, Type 1”) 
AND (MM 
“adaption”) 

0 0 2012-11-18 
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2012) 

Diabetes type 1 
(major) AND 
perception AND 
qualitative study 

 

11 0 2012-11-19 

PubMed (2004-
2012) 

Diabetes type 1 
(major) AND 
perception AND 
adult AND well 
being 

55 0 2012-11-19 

PubMed (2004-
2012) 

Diabetes type 1 
(major) AND 
experience NOT 
child AND well 
being 

95 0 2012-11-19 

OneSearch (2004-
2012, peer 
reviewed) 

Diabetes type 1 
AND wellness 

5 0 2012-11-20 

OneSearch (2004-
2012, peer 
reviewed) 

Diabetes type 1 
AND perception 

10 0 2012-11-20 

OneSearch (2004-
2012, peer 
reviewed) 

Diabetes type 1 
AND everyday life 
activities 

0 0 2012-11-20 

OneSearch (2004-
2012, peer 
reviewed) 

Diabetes type 1 
AND adaption 

0 0 2012-11-20 

OneSearch (2004-
2012, peer 
reviewed) 

Diabetes type 1 
AND psychosocial 

17 0 2012-11-20 

OneSearch (2004-
2012, peer 
reviewed) 

Diabetes type 1 
AND mental 
processes 

0 0 2012-11-20 

OneSearch (2004-
2012, peer 
reviewed) 

Diabetes type 1 
AND mental health 

4 0 2012-11-20 

OneSearch (2004-
2012, peer 
reviewed) 

(“diabetes type 1” 
OR “diabetes 
mellitus type 1” OR 
“type 1 diabetes”) 
AND motivation 
AND adult* 

91 0 2012-11-20 
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OneSearch (2004-
2012, peer 
reviewed) 

(“diabetes type 1” 
OR “diabetes 
mellitus type 1” OR 
“type 1 diabetes”) 
AND qualitative 

17 1 (Rogers et al, 
2012) 

2012-11-20 

OneSearch (2004-
2012, peer 
reviewed) 

(“diabetes type 1” 
OR “diabetes 
mellitus type 1” OR 
“type 1 diabetes”) 
AND adult* AND 
life style 

63 0 2012-11-20 

OneSearch (2004-
2012, peer 
reviewed) 

(“diabetes type 1” 
OR “diabetes 
mellitus type 1” OR 
“type 1 diabetes”) 
AND mental health 

160 0 2012-11-20 

OneSearch (2004-
2012, peer 
reviewed) 

(“diabetes type 1” 
OR “diabetes 
mellitus type 1” OR 
“type 1 diabetes”) 
AND adult* AND 
mental processes 

5 0 2012-11-20 

OneSearch (2004-
2012, peer 
reviewed) 

(“diabetes type 1” 
OR “diabetes 
mellitus type 1” OR 
“type 1 diabetes”) 
AND adult* AND 
psychosocial AND 
qualitative 

79 0 2012-11-20 

OneSearch (2004-
2012, peer 
reviewed) 

(“diabetes type 1” 
OR “diabetes 
mellitus type 1” OR 
“type 1 diabetes”) 
AND adult* AND 
adaption 

1 0 2012-11-20 

OneSearch (2004-
2012, peer 
reviewed) 

(“diabetes type 1” 
OR “diabetes 
mellitus type 1” OR 
“type 1 diabetes”) 
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OneSearch (2004-
2012, peer 
reviewed) 

(“diabetes type 1” 
OR “diabetes 
mellitus type 1” OR 
“type 1 diabetes”) 
AND adult* AND 
perception 

19 0 2012-11-20 

OneSearch (2004-
2012, peer 
reviewed) 

(“diabetes type 1” 
OR “diabetes 
mellitus type 1” OR 
“type 1 diabetes”) 
AND adult* AND 
(“daily life”) 

19 0 2012-11-20 

OneSearch (2004-
2012, peer 
reviewed) 

(“diabetes type 1” 
OR “diabetes 
mellitus type 1” OR 
“type 1 diabetes”) 
AND adult* AND 
wellness 

19 0 2012-11-20 

OneSearch (2004-
2012, peer 
reviewed) 

(diabetes type 1 OR 
type 1 diabetes) 
AND adult NOT 
child AND 
qualitative method 
AND interviewing 

14 1 (Ridge et al, 
2012) 

2012-11-22 

 

Förklaringar angående sökning:  

MeSH = ämnesordlista  

Major = vad artikeln fokuserar på 

MM = begreppet ska finnas med i titeln 

* = trunkering = söker varianter av ett ord, en ordstam, t.ex. sjukskö* ger träffar : sjuksköterska, 
sjuksköterskeyrket, sjuksköterskor m.m. 

AND = kombinerar sökorden 

NOT = exkluderar icke relevant material 

OR = artiklar innehållande antingen begreppet före OR eller efter OR eller både och 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

      Bilaga 2 
 
Granskningsmall - Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod, Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011). 
 
Beskrivning av studien (Ja= 1 p. Nej/vet ej = 0 p. Max: 15 p.) 
 
Tydlig avgränsning/ problemformulering? Ja Nej Vet ej 
 
Ålder………………….. 
 
Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej 
 
Etiskt resonemang? Ja Nej Vet ej 
 
Urval 
- Relevant? Ja Nej Vet ej 
- Strategiskt? Ja Nej Vet ej 
 
Metod för 
- Urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej 
- Datainsamling tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 
- Analys tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 
 
Giltighet 
- Är resultatet logiskt, begripligt? Ja Nej Vet ej 
- Råder datamättnad? Ja Nej Vet ej 
- Råder analysmättnad? Ja Nej Vet ej 
 
Kommunicerbarhet 
- Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej 
- Redovisas resultatet till en teoretisk referensram? Ja Nej Vet ej 
 
Huvudfynd 
-Vilket/-n fenomen/ upplevelse/mening beskrivs? (1 p för relevans för studien) 
 
-Är beskrivning/ analys adekvat? Ja Nej Vet ej 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
Bra (>80%) Medel (70-80%) Dålig (<70%) 
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Författare 

 

Titel Syfte Metod 

Etik 

År  

Land 

Tidsskrift 

Resultat  
Kvalitet 

Booker, S., 
Morris, M. & 
Johnson, A. 

 

Empowered to change: 
evidence from a 
qualitative exploration 
of a user-informed 
psycho-educational 
programme for people 
with type 1 diabetes. 

Att utvärdera effekterna 
av ett utbildningsprogram 
med psykologisk 
inriktning hos personer 
med diabetes typ 1. 

Kvalitativ metod. N= 
24 personer med 
diabetes typ 1 
intervjuades och 
skrev dagbok före 
och efter programmet 
i studien. 

Etiskt godkännande 

2008 

Storbritannien 

Chronical Illnes 

Informanterna fick ökad kunskap och 
kände stöd från andra genom 
programmet. Detta ledde till 
välbefinnande genom bl.a. känsla av 
empowerment, förbättrade vårdrelationer 
och förbättrad självhantering som 
underlättade i vardagen. 

 
Medel 

Christensen, 
M. D., Borrild, 
L. & Larsen, 
K. 

 

Perception and 
integration of people 
living with type 1 
diabetes: An empirical 
study. 

Att beskriva ett kvalitativt 
forskningsprojekt som 
syftar till att utforska 
vuxna som har förbättrat 
sin metaboliska kontroll, 
uppfattning om acceptans, 
kunskap, socialt stöd och 
relationer med vårdgivare. 

Kvalitativ metod. 

N= 10 personer med 
diabetes typ 1, som 
har levt med diabetes 
över 3 år. 

Diskussion om att 
etiskt godkännande ej 
var nödvändigt. 

2006 

Danmark 

European 
Diabetes Nursing 

Informanterna upplevde välbefinnande 
genom positiv inställning som förbättrade 
kommunikation, självhantering och 
självuppfattning. De upplevde också 
välbefinnande genom stöd från 
vårdpersonal och närstående. 

 
Bra 

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

 

An Exploration of the 
Experiences of Young 
women Living with 
type 1 Diabetes.  

Att undersöka unga 
kvinnors erfarenheter av 
att leva med typ 1 
diabetes.  

 

Kvalitativ metod. 

N = 9 kvinnor med 
diabetes typ 1 
intervjuades. 

Etiskt godkännande 

 

2009 

Storbritannien 

Journal of Health 
Psychology 

Informanterna upplevde välbefinnande 
genom positiv inställning, ett aktivt 
sökande efter kunskap och stöd från andra 
diabetiker och närstående. 

 
Medel 
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Författare 

 

Titel Syfte Metod 

Etik 

År  

Land 

Tidsskrift 

Resultat Kvalitet 

Lawson, V. L., 
Lyne, P.A., 
Harvey, J. N. 
& Bundy, C. E 

 

Understanding why 
people with type 1 
diabetes do not attend 
for specialist advice: A 
qualitative analysis of 
the views of people 
with insulin-dependent 
diabetes who do not 
attend diabetes clinic.  

Att identifiera samband 
med att diabetiker under 
längre tid inte närvarat vid 
diabetes mottagningar. 

Kvalitativ metod. N= 
12 diabetiker med typ 
1 intervjuades, som 
under mist 18 
månader inte gått till 
diabetesmottagning. 

Etiskt godkännande 

2005 

Storbritannien 

Journal of Health 
Psychology 

 

Informanterna upplevde välbefinnande 
genom positiv inställning, bearbetning av 
känslor, aktivt kunskapssökande, strävan 
efter balans och stöd från vårdpersonal. 

 
Bra 

Murphy, K., 
Casey, D., 
Dinneen, S., 
Lawton, J. & 
Brown, F. 

 

Paricipants’ perceptions 
of the factors that 
influence Diabetes Self-
Management Following 
a Structured Education 
(DAFNE) programme. 

Att förstå deltagarnas 
erfarenheter från 
DAFNEprogrammet och 
identifiera faktorer som 
har påverkat utförandet av 
självhanteringen. 

 

Kvalitativ metod 
Intervjuer 30-60 min 
långa och kvalitativ 
analys användes.  

N = 40 deltagare. 

Etiskt godkännande 

2011 

Storbritannien  

Journal of 
Clinical Nursing 

Informanterna fick ökad kunskap och stöd 
från andra diabetiker och vårdpersonal 
genom utbildningsprogram. Detta ledde 
till välbefinnande genom förbättrad 
självhantering, känsla av empowerment, 
förbättrade vårdrelationer och 
gemenskap. 

Bra 

Richards, G., 
Morris, M. & 
Johnson, A. 

 

What do people with 
type 1 diabetes find 
helpful in health 
professionals? Results 
from a focus group 
study.  

 

Att förklara vad personer 
med diabetes typ 1 tycker 
är hjälpsamt av 
professionella vårdare.  

 

Kvalitativ metod. 

N = 60 personer med 
typ 1 diabetes förde 
diskussion i små 
grupper som spelades 
in. 

Etiskt godkännande 

2006 

Storbritannien 

Practic Diabetes 
Int 

 

Informanterna upplevde välbefinnande 
genom att vårdpersonalen hade ett 
patientperspektiv, lyssnade och var 
förstående. 

Bra 
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Författare 
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Etik 

År  

Land 

Tidsskrift 

Resultat Kvalitet 

Ridge, K., 
Treasure, J. 
Forbes, A., 
Thomas, S. & 
Ismail, K. 

 

Themes elicited during 
motivational 
interviewing to improve 
glycaemic control in 
adults with Type 1 
diabetes mellitus.  

 

Att identifiera hinder och 
motivationsfaktorer till 
bättre självvård för 
diabetes typ 1-patienter. 

 

Kvalitativ metod där 
motiverande samtal 
användes för att 
förbättra den 
glykemiska 
kontrollen.   

N = 47 deltagare. 

Etiskt godkännande 

2011 

Storbritannien 

Diabetes 
Medicine 

 

Informanter upplevde välbefinnande 
genom rutiner, balans och stöd från 
vårdpersonal.  

Bra 

Ritholz, M. D., 
Smaldone, A., 
Lee, J., 
Castillo, A., 
Wolpert, H. & 
Weinger, K.  

Perceptions of 
Psychosocial Factors 
and the Insulin Pump. 

Att identifiera 
psykosociala frågor som 
rör personer med diabetes 
typ 1, egenvårdsmetoder, 
självuppfattningar och 
social påverkan av 
insulinpump. 

Kvalitativ metod. N = 
30 deltagare. 
Diskussioner -
antecknat och 
bandinspelat. 

Etiskt godkännande 

2007 

USA 

Diabetes Care 

 

Informanterna upplevde välbefinnande 
genom användande av insulinpump 
som resulterade i förbättrad kontroll, 
balans, självhantering, flexibilitet och 
acceptans. 

Bra 

Rogers, H.A., 
Zoysa, N. & 
Amiel S-A. 

 

Patient experience of 
hypoglycaemia 
unawareness in type 1 
diabetes: Are patients 
appropriately 
concerned? 

Att ta reda på vad typ 1-
diabetiker med omedveten 
hypoglykemi vet, känner 
och förstår om deras 
tillstånd. 

Kvalitativ metod.  

N = 17 deltagare 
intervjuades. 
Bandinspelning 

Etiskt godkännande 

2012 

Storbritannien 

Diabetic 
Medicine 

 

Informanterna upplevde välbefinnande 
genom stöd från vårdpersonal och en 
lägre blodglukosnivå. 

Bra 
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Samson, J. 

 

Exploring young 
people’s perceptions of 
living with type 1 
diabetes.  

 

Att undersöka och 
beskriva uppfattningar av 
att leva med diabetes typ 
1 som ung vuxen. 

 

Kvalitativ metod. 

N = 8 typ 1-
diabetiker blev 
intervjuade om sitt 
liv. 

Etiska överväganden. 

2006 

Storbritannien 

Journal of 
Diabetes Nursing 

 

Informanter upplevde välbefinnande 
genom acceptans och integrering av sin 
diabetes, kontroll, balans, positiv 
inställning, närståendestöd och 
förbättrad självhantering som de fick 
genom ökad kunskap.  

Bra 

Watts, S., 
O’Hara, L. & 
Trigg, R. 

 

Living With Type 1 
diabetes: A by-person 
qualitative exploration. 

 

Att fånga varje informants 
relation till sin diabetes 
och deras erfarenteher av 
att leva med diabetes typ 
1. 

 

Kvalitativ metod. 

N = 4 typ 1 diabetiker 
intervjuades. 

Etiska överväganden. 

2010 

Storbritannien 

Psychology and 
Health 

 

Informanterna upplevde välbefinnande 
genom acceptans, positiv inställning, 
eget ansvar, rutiner, balans och 
livsstilsval. 

Medel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analysexempel          Bilaga 4 

Meningsenhet Kondensering Abstrahering Kategori Under-
kategori 

“Increased knowledge had impacted hugely on their diabetes 
management as it enabled them to make informed choices about food, 
appropriate adjustments to insulin and manage hypoglycaemic events 
effectively.” 

Ökad kunskap möjliggjorde rätt val 
gällande kost, insulindoser och hantering 
av hypoglykemier. 

Förbättrad 
självhantering pga. 
ökad kunskap. 

Kunskap  

Diabetes provides Kate with a tangible illustration, very early in life, 
that good control and personal discipline can lead to improvements in 
performance. This has a motivational effect. Whether it is a blood 
sugar test or a school test, exactly the same principles are applicable: 
‘Organisation + Disciplined Control = Good Results’. 

Kontroll och disciplin motiverade till 
förbättrade resultat. 

Kontroll och disciplin 
motiverade 

Egenkontroll  

“Kate was diagnosed young. This changed her life, but she has ‘never 
thought of it in a negative way’ (93–94). From the outset, ‘I ((laughs)) 
kind of enjoyed it as well’ (88). When she tested her blood sugars, her 
brothers and sisters would try ‘to guess what it would be (0.4), so 
exciting ((laughs))’ (92–93). There is, she says, ‘no point having a 
negative attitude about it because . . . that’s my life, I can’t change it’ 
(830–831)”. 

 

Diagnostiseringen förändrade livet, dock 
aldrig tänkt negativa tankar. Gjorde 
kontrollen rolig och spännande. 
Accepterat diabetesen i sitt liv och har en 
positiv attityd.  

 

Acceptans och positiva 
tankar 

 

Inställning 

 

 

“The support of health professionals was also valued by 
participants…Participants described how the ability to talk through 
issues and problems with a health professional really made a 
difference” 

Uppskattning av vårdpersonalens stöd 
med möjlighet till samtal 

Stöd från vårdpersonal Stöd Stöd 
från 
vård-
personal 

“very positive impact of contact with other people with type 1 
diabetes…..normalized the experience of living with it, allowed 
experiences to be shared, and allowed participants to experience their 
lives with diabetes and management techniques as unremarkable and 
commonplace. This meant that they left the intervention feeling part of 
a community and affirmed.” 

Positiv inverkan av att träffa andra 
personer med diabetes. Gav känslor av att 
vara normal genom delade erfarenheter 
om livet med diabetes och självhantering. 
Gav gemenskap och bekräftan. 

Positiv inverkan av 
andra personer med 
diabetes. 

Stöd 

 

Stöd 
från 
andra 
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