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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Diabetes typ I är en kronisk sjukdom som innebär att insulinproduktionen i 

bukspottskörteln upphör. Sjukdomen kräver daglig behandling och en anpassad livsstil är 

nödvändig för att undvika komplikationer på både kort och lång sikt.   

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur unga människor i åldrarna 17-38  år upplever 

hur det är att leva med diabetes typ I. 

Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie genomförd med induktiv ansats. De utvalda 

artiklarna analyserades med en manifest innehållsanalys.  

Resultat: Under textanalysen framkom ett antal fenomen och beskrivningar som 

kategoriserades i två huvudkategorier och flera underkategorier. Den första huvudkategorin 

var att sjukdomen påverkar den drabbade individens livsstil på olika sätt, bl.a. genom att 

skapa ett behov av en strukturerad tillvaro. Den andra slutsatsen var att sjukdomen påverkar 

den drabbades sociala liv, inte minst genom att han eller hon påverkas av hur andra människor 

uppfattar diabetes som sjukdom.  

Slutsats: Resultatets två huvudkategorier överensstämde i huvudsak med den etablerade 

forskningen. Författarna pekar på förutom dessa slutsatser också på behovet av individuella 

lösningar inom diabetesutbildningen liksom bättre förberedda övergångar mellan barn-och 

vuxendiabetesvård. Man får inte heller glömma bort gravida diabetessjuka kvinnors behov 

och utmaningar och därmed sjuk-och hälsovårdens behov av att kunna ge stöd till dessa.  
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INLEDNING  

Diabetes mellitus, ”sockersjuka” är en vanlig kronisk sjukdom i Sverige som förekommer 

bland alla ålderskategorier i befolkningen och som dessutom ökar i prevalens. Som 

sjuksköterska både inom och utanför primärvården är det därför viktigt att ha goda kunskaper 

om denna mångfacetterade sjukdom. Författarnas intresse väcktes tidigt för hur patienter med 

diabetes mellitus upplevde och hanterade sin diabetessjukdom, då båda författarna tidigare har 

arbetat nära patienter med denna åkomma. Därför blev det naturligt att välja ett ämne relaterat 

till denna vanliga metaboliska sjukdom som båda författarna träffat på i dagligt 

omvårdnadsarbete.  

BAKGRUND  

En mångfacetterad sjukdom 

Diabetes Mellitus är en kronisk ämnesomsättningssjukdom som finns i flera olika former. 

Förekomsten av diabetes mellitus varierar kraftigt mellan olika delar av världen; Sverige och 

Finland är de två länder där sjukdomen är vanligast förekommande (Quittenbaum, 2007). Det 

bedöms finnas omkring 350 000 personer i Sverige som lever med diabetes mellitus, varav ca 

50 000 har den form som kallas för diabetes typ I. Varje år insjuknar 40/100 000 i åldrarna 0-

14 i diabetes mellitus vilket är ett mycket högt tal jämfört med andra länder (Ericson & 

Ericson, 2012).   

Sjukdomens två huvudformer är Typ-I och typ II-diabetes. Typ II-diabetes, s.k. 

åldersdiabetes, är den typ av diabetes mellitus som står för den större delen av de globala 

fallen av diabetes, ca 90 %. Det är också denna form av sjukdomen som blir allt vanligare 

(Ericson & Ericson, 2012). Typ II diabetes drabbar främst äldre, överviktiga personer snarare 

än de yngre människor i nedre tonåren som vanligen insjuknar i typ I diabetes. Typ I-diabetes 

gick därför tidigare under benämningen ungdomsdiabetes (Mulder, 2009). Här efter i 

uppsatsen avses diabetes mellitus  typ I om inget annat anges.  

Symtom och diagnos av diabetes typ I 

Typiskt för alla former av diabetes mellitus är en förhöjd halt av glukos i blodet, s.k. 

hyperglykemi. Glukos är en sockerart som spelar en mycket viktig roll för kroppens 

ämnesomsättning då den utgör bränsle för alla kroppens celler. En onormalt förhöjd halt av 

blodglukos uppstår pga. brist på insulin eller att vävnaderna i kroppen har nedsatt känsel för 

insulinet. Insulin är ett hormon som styr kroppens ämnesomsättning genom att framför allt 

öka kroppscellernas upptag av glukos. Om insulin saknas så stiger därför blodsockerhalten till 

onormalt hög nivå. Insulin produceras av de s.k. betacellerna som finns i den del av 

bukspottskörtlen som benämns som Langerhans cellöar (Ericson & Ericson, 2012; Mulder, 

2008; Sonesson & Sonesson, 2006) 

Diabetes typ I orsakas av en autoimmun sjukdom som slår ut den största delen av betaceller i 

pankreas vilket leder till en inställd produktion av insulin. Orsaken till typ I-diabetes är inte 

helt klarlagd men med stor säkerhet spelar både miljömässiga riskfaktorer och arv in; diabetes 

typ I är liksom typ II delvis ärftlig (Sonesson & Sonesson, 2006), men i betydligt mindre grad 

än den sistnämnda formen av sjukdomen (Mulder, 2008).  
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Diabetes typ I kan visa sig som flera typer av symtom; onormalt stor törst, trötthet, torr hud, 

viktnedgång och onormalt stor urinproduktion är de typiska symtomen. Dessa symtom 

uppstår p.g.a. de undernäringssymtom som skapas när kroppen inte kan ta upp glukos ur 

blodbanan, vätskeförluster via urinen när glukos lämnar kroppen och drar med sig vätska, 

samt den rubbning av kroppens syra-bas balans som kallas för diabetisk ketoacidos. 

Ketoacidos kan obehandlat leda till medvetslöshet följt av döden. Svår ketoacidos måste 

därför ofta behandlas på intensivvårdsavdelning (Ericson & Ericson, 2012).  

Diagnosen diabetes mellitus typ I ställs som regel efter olika prover: kontroll av 

blodsockernivån genom ett blodprov, plasma (p-)glukos, är det vanligaste och viktigaste 

provet. Onormalt hög plasmaglukos vid flera olika tillfällen är ett tydligt tecken på diabetes 

mellitus. En annan typ av prov som kan vara relevant är glukosbelastning där individens 

glukostolerans testas (Ericson & Ericson, 2012 ). Urinprov var länge ett viktigt prov för att 

mäta glukoshalten i blodet men används idag sällan för detta syfte (Quittenbaum, 2007). 

Behandling av diabetes typ I  

Syftet med behandlingen vid konstaterad diabetes typ I är att hålla blodsockernivån så normal 

som möjligt och därigenom undvika akuta komplikationer som hypo- eller hyperglykemier på 

kortare sikt och att minska risken för sena komplikationer på längre sikt (Mulder, 2008). 

Hypoglykemi innebär ett för lågt värde av glukos i blodet. Hypoglykemi leder till sänkt 

medvetande och till sist medvetandeförlust (insulinkoma) när hjärnan inte får tillräckligt med 

glukos för att uppfylla energibehovet. (Ericson & Ericson, 2012; Wikström, 2012). 

Diabetespatienter får efter utbildning av sjukvården själva ta stort ansvar för behandlingen av 

sin sjukdom (Quittenbaum, 2007). Behandlingen består av kontroll av blodsockernivån och 

reglering av denna nivå med insulininjektioner via spruta eller pump. Denna måste vid typ-I 

diabetes göras flera gånger per dag. Det är också viktigt med anpassad kost och motion för att 

minska svängningarna i blodets glukosnivåer (Ericson & Ericson, 2012; Sonesson & 

Sonesson, 2006). Ett viktigt prov för att utvärdera behandlingen av diabetes mellitus är 

HbA1c. Detta prov visar vilken nivå som blodsockret varit på de senaste veckorna (Mulder, 

2008). 

Enligt både Ericson & Ericson (2012) och Wikström (2012) kan hyperglykemi under lång tid 

ge komplikationer senare i livet. Skador och förändringar på kroppens större blodkärl 

(makroangiopati) kan uppstå och ge en kraftigt ökad risk för hjärtinfarkt, stroke och perifer 

kärlsjukdom. Även kroppens mindre blodkärl kan påverkas (mikroangiopati) och resultera i 

skador på njurar eller ögonen. Av dessa skäl är det viktigt att diabetespatienten upprätthåller 

normala glukosnivåer för att minska risken för dessa komplikationer senare i livet (Ericson & 

Ericson, 2012).  

En behandling präglad av svårigheter 

Då sjukdomen är av kronisk natur och varar livet ut så ställer diabetes höga krav på den 

drabbade patienten och dennes egenbehandling. T.ex. täta kontroller av blodsockret och 

tillförsel av insulin kräver planering av vardagslivet vilket ofta upplevs som besvärligt. En typ 

av livsmedel som kan kräva planering och omtanke är alkohol, som ökar risken för 

hypoglykemier när större mängder konsumeras (Ericson & Ericson, 2012). Detta kunde vara 

problematiskt när unga typ I-diabetespatienter ägnade sig åt berusningsdrickande och därmed 

tog stora risker i hanteringen av sin sjukdom ( Leger, Stölter, & Bolmsjö,2009) . 
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Det finns ett samband mellan egenbehandlingen av typ I diabetes och depressioner bland 

ungdomar och unga vuxna som påverkade blodglukoshalten negativt när en person med 

diabetes även hade den senare av dessa två diagnoser (Hillege, Beale & MacMaster, 2011,) 

Det är alltså ett välkänt faktum att egenbehandlingen av diabetes mellitus kan vara 

problematisk för den enskilda individen. Rasmussen, Ward, Jenkins, King & Dunning (2011) 

anser att unga vuxna diabetiker bl.a. har problem med att hantera sin diabetes under 

övergången mellan tonår och vuxenlivet. Rasmussen och medförfattarna beskriver hur 

övergången mellan dessa ålderskategorier skapar stress och kräver att diabetikerna skapar 

någon form av strategi. Dessa strategier kan t.ex. vara att diabetikerna väger för- och 

nackdelarna av de saker som de vill göra och söker ny information på internet. (Rasmussen et 

al, 2011). Också andra anser att övergången mellan tonåren och vuxenlivet kan vara 

problematisk och pekar på behovet av ökad kunskap och individualiserade lösningar inom 

sjukvården för att stödja patienterna under denna tidperiod (Sparud-Lundin, Öhrn, & 

Danielson, 2010 & Price et al., 2011). Ytterliggare ett exempel på de svårigheter som kan 

uppstå vid egenbehandlingen av diabetes mellitus är att unga kvinnor med typ I diabetes 

enligt studier löper dubbelt så stor risk som kvinnor i motsvarande ålder att utveckla 

ätstörningar (Balfe et al, 2012; Hillege, Beale, & MacMaster, 2008). Det finns 

sammanfattningsvis stora svårigheter för den enskilde, drabbade personen som hanterar sin 

sjukdom.  

 

TEORETISK REFERENSRAM  
 

Denna studie baseras på vårdvetenskapen och grundar sig på de vetenskapliga artiklar som 

författarna valt ut. Vårdvetenskapen är enligt Dahlberg & Segesten (2010, sid. 19) den 

vetenskapliga disciplin som syftar till att med patienten i fokus beskriva och analysera 

vårdandet med målet att stärka och stödja hälsa.  

 

Livsvärld. Som Dahlberg & Segesten (2010) konstaterar så måste hälsa kopplas till 

patientens perspektiv. Patientperspektivet kan fördjupas genom att tillämpa livsvärldsteorin; 

livsvärlden blir genom detta perspektiv ett centralt vårdvetenskapligt begrepp som beskriver 

hur världen erfars av en enskild person (ibid, 2010). Livsvärlden fungerar som en slags ”lins” 

som personen ifråga ser livet och världen igenom. Genom att förstå hur t.ex. en sjukdom 

påverkar livsvärlden kan man bättre förstå hur en patient upplever t.ex. en sjukdom och hur 

sjukdomen påverkar honom eller henne. Dahlberg & Segesten (2010) menar 

sammanfattningsvis att människans livsvärld vissligen präglas av både tid och rum men inte 

kan skiljas ifrån den person som lever i den.  

 

Hälsa. Även hälsan är ett centralt begrepp inom vårdvetenskapen. Hälso-och sjukvårdslagen 

(HSL) beskriver i § 2 att målet med hälso-och sjukvården ”är en god hälsa och vård på lika 

villkor för hela befolkningen”(HSL, SFS 1982:763). Det är ett allmänt vedertaget faktum att 

hälsa inte bara innebär frihet ifrån sjukdom utan inbegriper ett vidare helhetsperspektiv: 

Nortvedt & Grimen (2009) menar att moderna definitioner av hälsa innehåller holistiska 

antaganden, i likhet med antikens uppfattning om hälsa- och sjukdom. Dahlberg & Segesten 

(2010) är av en liknande uppfattning och konstaterar att i vårdvetenskapen är hälsa att se som 

något mer än intakta biologiska funktioner; ”hälsa innebär att må bra och att vara i stånd till 
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att genomföra det som man anser vara av värde i livet, både i stort och i smått”(ibid, 2010, 

s.52). Hälsan kan sammanfattningsvis ses som ett mångdimensionellt begrepp som måste 

sammankopplas med en individs unika situation av välmående och inte bara kan ses som 

friheten ifrån sjukdom (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009).  

 

Välbefinnande. Ett begrepp som är nära sammankopplat till hälsa är välbefinnande. Hedelin, 

et al (2009) beskriver välbefinnandet som en del av hälsan som exempelvis är att må bra och 

känna sig stark såväl som att uppleva andra behagliga förnimmelser ifrån kroppen. Dahlberg 

& Segesten (2010) skriver att alla vidare beskrivningar av hälsa också inkluderar någon form 

av välbefinnande som man kan uppnå trots en allvarlig sjukdom, dvs. traditionell ”ohälsa”. 

Detta välbefinnande kan lättare uppnås med hjälp av professionella vårdare (ibid, 2010).  

Författarna skriver vidare att hälsa som begrepp är sammankopplat med förmågan att 

genomföra det som man anser vara av värde i ens liv (Dahlberg & Segesten, 2010). Det 

sistnämnda kan vara problematiskt vid diabetes typ I, och detta kan skapa en form av lidande.  

 

Lidande. Eriksson (1994) menar att i vårdandets mening så finns det tre typer av lidanden: 

sjukdomslidandet; som är i lidandet i relation till eventuell sjukdom och behandlingen av 

denna, vårdlidandet som kopplas till vårdsituationen och slutligen livslidandet; det lidande 

som upplevs i relation till det egna och unika livet. 

Även andra vårdvetenskapliga akademiker menar att lidandet skall ses som något i grunden 

ofrånkomligt, t.ex. Wiklund (2009) som skriver att lidande är en oskiljaktig del av det 

mänskliga. Också Dahlberg & Segesten (2010) beskriver lidande utifrån Erikssons begrepp 

och stödjer påståendet att vårdlidande är något frånkomligt som kan och skall undvikas. Vid 

diabetes typ I så medför sjukdomen och behandlingen sjukdomslidande genom de olika 

komplikationerna och genom behandlingen med frekventa insulininjektioner. Dessutom så 

medför sjukdomen restriktioner att arbeta inom vissa yrken som t.ex. sjöfart och järnvägen 

(Quittenbaum, 2007) vilket också kan påverka patientens psykosociala tillstånd. Då patienter 

med diabetes typ I besöker sjukvården och får kontakt med sjukvårdspersonal så finns det en 

risk för att vårdlidande uppstår om patienten bemöts på ett dåligt sätt, eller som Dahlberg & 

Segesten (2010) beskriver det, på ett icke-vårdande sätt.  

 

 

Vårdrelation. I alla kontakter mellan vårdare och patienter, oavsett hur länge och ofta dessa 

två personer träffar varandra så finns det någon form av vårdrelation. En vårdrelation är en 

typ av mellanmänsklig relation mellan en vårdare och patient och har som syfte att främja 

patientens hälsa och välbefinnande. För att detta ska kunna ske måste vårdaren vara öppen 

och följsam för patientens upplevelser och låta patienten vara delaktig, samtidigt som 

vårdaren tar ansvaret för relationen och den interaktion som denna relation innehåller 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Möten är en mycket viktig del av vårdrelationen. Mötet mellan 

vårdare och patient måste innehålla flera saker för att bli positivt; Snellman (2009) utgår ifrån 

Martin Bubers relationsfilosofi och menar att detta goda möte kännetecknas av bl.a. 

ömsesidighet, jämlikhet och bekräftelse ifrån båda parter. Viktigast är dock en god vilja och 

engagemang ifrån vårdarens sida gentemot patienten vilket också Dahlberg & Segesten 

(2010) pekar på. Denna goda vilja kan visa sig som att vårdaren visar sig engagerad, talar till 

patientens ansikte och ögon och använder ett bra kroppspråk när han eller hon pratar med 

patienten. När ett vårdande engagemang saknas, så skapas en dålig vårdrelation vilket skapar 

lidande hos patienten (ibid, 2010).  

 



5 
 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Diabetes mellitus typ I är en vanlig sjukdom i Sverige (Ericson & Ericson, 2012). 

Sjukdomens höga prevalens i Skandinavien i kombination med de allvarliga komplikationer 

som sjukdomen kan resultera i gör att allmänsjuksköterskan måste ha goda kunskaper om 

sjukdomen och hur den behandlas. Det finns i nuläget mycket forskning tillgängligt om 

sjukdomen inom både de medicinska och vårdvetenskapliga disciplinerna, och därför så finns 

det ett behov av en sammanställning av den existerande forskningen snarare än fler studier 

gjorda i ett redan tämligen välsatuerat ämne.  En sammanställning kan bidra med att 

förtydligta det som forskningen redan påvisat eller etablerat och därigenom skapa den 

förståelse som en allmänarbetande sjuksköterska behöver för att förstå, vårda och behandla de 

människor som är drabbade av sjukdomen.  

 

Diabetes mellitus typ I är den mindre vanliga formen av sjukdomen som främst drabbar barn 

och unga människor (Sonesson & Sonesson, 2006) och som också är den form av sjukdomen 

som alltid kräver insulinbehandling för att ersätta förlusten av det behövliga hormonet 

(Mulder, 2008). Då som regel unga människor, som inte har etablerat sin karriär, familj eller 

andra saker som tillhör livet, kanske påverkas mest av allt som hör sjukdomen till så har 

författarna valt att studera denna patientgrupps upplevelser. Författarna definierar ”unga 

människor” i den här studien som personer i åldersspannet 17-38 år. Ingen form av diabetes 

mellitus kan i nuläget botas, och detta, liksom faktumet att även barn i låga åldrar kan 

insjukna gör att sjukdomen kommer att förbli vanligt förekommande även en lång tid 

framöver. Detta skapar ett kunskapsbehov hos allmänsjuksköterskan som även inkluderar en 

viss kännedom om hur diabetespatienter upplever sin livssituation och de krav som 

sjukdomen ställer på dessa för att kunna vårda patienter med denna åkomma på bästa möjliga 

sätt.  

 

SYFTE  
 

Syftet med studien var att beskriva hur unga vuxna i åldern 17-38 år upplever hur det är att 

leva med diabetes mellitus typ I utifrån tidigare gjorda vetenskapliga studier.  

 

METOD  
 

Denna litteraturstudie genomförs med en kvalitativ, induktiv ansats. Kvalitativ ansats syftar 

enligt Paulsson (2008) till att skapa kunskap om mänskliga fenomen som tankar, erfarenheter 

och upplevelser. Med induktion menas att forskaren förutsättningslöst samlar in fakta från sitt 

problemområde och därefter försöker låta resultatet i sig bli till grund för nya teorier eller 

slutsatser, till skillnad från deduktion där forskaren arbetar ifrån en förutbestämd hypotes 

(Forsberg & Wengström). Detta examensarbete bygger på vetenskapliga artiklar publicerade i 

diverse ämnesdatabaser som analyserats och kategoriserats med hjälp av en s.k. manifest 

innehållsanalys. Manifest innehållsanalys innebär att man tolkar en text ”som det står”; dvs. 

att författaren tar till sig det uppenbara och det textnära i ett textstycke istället för att ”läsa 
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mellan raderna” och därmed tolka textens underliggande mening (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).   

 

Datainsamling 

 

Studien är baserad på befintliga vetenskapliga orginalartiklar. Dessa orginalartiklar har funnits 

via ämnesdatabaser där olika sökord används för att frambringa relevanta sökträffar.   

Ämnesdatabaserna som användes var etablerade databaser inom omvårdnadsforskningen 

enligt Forsberg & Wengström (2013); Cinahl; som innehåller artiklar om främst omvårdnad, 

PubMed som i först hand täcker medicin, odontologi, och omvårdnad samt PsycINFO som 

innehåller artiklar om psykologisk forskning inom många olika ämnen, inklusive omvårdnad. 

Även Axelsson (2008) anser att dessa ämnesdatabaser är relevanta för omvårdnadsforskning.  

 

De primära sökorden som användes för att finna artiklar var olika variationer av ”diabetes 

mellitus type I ”och ”young adults”. Andra sökord som har ändrats under sökningens gång var 

t.ex. ”treatment”, ”coping ”, ”adolescent”. Gemensamt för alla sökord som användes är att de 

valdes ut för att termerna ifråga ansågs spegla examensarbetets mål och syfte.  

 Forsberg & Wengström (2013) nämner att s.k. ”booleska operatorer”, hjälpsöktermer som 

man kan använda vid sökningen, kan vara mycket hjälpsamma för att begränsa eller utvidga 

en söknings resultat. Författarna har under sökningens gång använt en rad olika boolesker och 

sökord för att få fram relevanta resultat och ”sålla” bland stora mängder resultat (se bilaga 1).  

 

Urvalsförfarande 

 

Om en intressant artikel som hade en titel som verkade motsvarade syftet hittades så började 

författarna med att läsa sammanfattningen. Om denna sammanfattning sedan bedömdes som 

relevant så kontrollerades artikelns publiceringsår. Om artikeln inte var för gammal (åtta år 

högst) och om artikeln i övrigt besvarade studiens syfte så gick författarna vidare genom att 

läsa artikelns sammanfattning ännu en gång och kontrollerade att tidskriften som publicerat 

artikeln granskade artikeln ifråga (s.k. ”peer-review”) innan den publicerades. Författarna 

använde därför tidsskriftdatabasen Ulrichsweb för att manuellt kontrollera olika tidskrifter i 

de fall där sökmotorerna inte hade denna form av granskning som sökkriterium eller där 

osäkerhet uppstod.  Andra inklusionskriterier som författarna tillämpat har varit att bara välja 

ut artiklar på engelska, har haft ett visst format med tydlig början, huvudtext och avslutning. 

Ytterligare ett kriterium har varit att artiklar skall ha haft ett etiskt resonemang eller tillstånd 

från relevant etikkommitté. På detta sätt har man försäkrat sig om att den forskning som 

inkluderats i denna litteraturstudie inte skapat obehag eller lidande för deltagarna i 

källmaterialet. Författarna har som ålderskriterium valt spannet mellan 18-38 år för artiklarnas 

informanter. Detta ålderskriterium valdes för att studier med något äldre såväl som något 

yngre informanter skulle kunna övervägas. Syftet med detta kriterium vara att begränsa 

studien i förhållande till åldern hos deltagarna i de olika inkluderade studierna.  

 

Kvalitetsgranskning 

 

För att granska kvalitén på en artikel som var intressant för denna studies resultat så använde 

författarna förutom de aktuella kriterierna också de riktlinjer som Forsberg & Wengström 

(2013) beskriver. Deras checklista redogör för hur man kan granska en kvalitativ artikel; detta 

utifrån bl.a. syfte, undersökningsgrupp, metod för datainsamling, dataanalys och utvärdering 

med ett antal underkategorier. Författarna kontrollerade aktuella artiklar utifrån denna 
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checklista efter det att de fastställt att artikeln ifråga uppfyllt de aktuella kraven för att kunna 

inkluderas. Om en artikel inte bedömdes som tillräckligt bra efter denna kvalitetsgranskning 

så användes den inte i uppsatsens resultatdel.  

 

 

 

Analys  

 

Om en artikel hittats och bedöms som intressant, och om den har uppfyllet de aktuella 

kriterier som nämnts tidigare, så har båda författarna läst igenom denna flera gånger och om 

den har ansetts vara relevant så har den valts ut som källa till arbetet. Författarna har använt 

sig av den formen av manifest innehållsanalys som Lundman & Hällgren Graneheims (2012) 

beskriver. Lundman & Hällgren Graneheims schema för kvalitativ innehållsanalys innebär i 

korthet att man bryter ned en text i meningsbärande enheter. Detta görs olika steg. Först av 

allt så har författarna för översiktens skull delat upp resultatdelen av utvalda artiklar i flera 

olika delar, vanligen två till fem stycken som sedan lästs igenom och fått meningsbärande 

enheter i texten markerade/och/eller understrukna varefter dessa har blivit inskrivna som en 

egen kort text i form av kondenserade meningsartiklar i ordbehandlingsprogram (Microsoft 

Word) eller på papper. Dessa kondenserade meningsartiklar har sedan blivit förkortade till 

koder, enstaka ord eller korta meningar som i sin tur klassificeras som rubriker, 

underkategorier. Dessa har sedan samlats ihop, jämförts och tagits bort eller slagits ihop om 

de varit lika och sedan lagts in under två ursprungliga huvudkategorier. I den slutliga 

versionen presenteras resultatet som två stycken huvudkategorier med totalt sex stycken 

underkategorier som framkommit efter ovanbeskrivna analys (för exempel, se bilaga 3).  

 

Förförståelse 

 

Dahlberg & Segersten (2010) menar att det alltid finns någon form av förförståelse hos alla 

människor som dock inte skall påverka öppenheten och följsamheten gentemot en patient i en 

vårdkontext. Detta stödjer Forsberg & Wengströms (2013) påstående att ”varken kvantitativ 

eller kvalitativ forskning är förutsättningslös. Forskare har som alla människor olika 

kunskap, värderingar och referensramar”. Under arbetets gång så har författarna försökt att 

inte låta sin förförståelse påverka resultatet av studien och istället arbeta förutsättningslöst för 

att skildra diabetespatienternas berättelse som den beskrivs i de olika utvalda artiklarna. Detta 

har skett genom att granska resultatet tillsammans och genom att ha varit noga med att inte 

vinkla resultatet i texten efter den befintliga förförståelsen.   

 

FORSKNINGESTISKA ASPEKTER 
 

Författarna har under hela studien varit av åsikten att det är viktigt att upprätthålla en god 

etisk standard. Då studien inte i sig baserar sig på forskning som inkluderar människor så har 

denna standard i praktiken bestått av att tillämpa Helsingforsdeklarationen (2013) indirekt på 

de artiklar som valts ut. Detta inkluderar att bl.a. återge och korrekt referera till de artiklar 

som har valts ut, samt att författarna inte förvränger innehållet i de artiklar och källor som 

nyttjas. Det har varit betydelsefullt att alla de artiklar som denna studie använde sig av har 

haft någon form av etisk diskussion eller godkännande av en relevant etisk kommitté och att 

informanter lämnat någon form av samtycke.  

 

Vidare så har författarna under arbetets gång sökt att följa de etiska riktlinjer som Forsberg & 

Wengström (2013) tagit upp i sin bok. Dessa inkluderar att bl.a. välja ut studier som fått 
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godkännande av en etisk kommitté eller där författarna gjort ett tydligt etiskt övervägande och 

att redovisa alla artiklar och källor som varit med i den aktuella uppsatsen, och som 

därigenom bekräftar Helsingforsdeklarationens (2013) förhållningsregler.  

 

 

 

 

RESULTAT  
 

Författarnas analys av de tio utvalda artiklarna (för detaljer, se bilaga 2) enligt Lundman & 

Hällgren Graneheims (2012) modell producerade totalt två huvudkategorier. Dessa var, ett- 

sjukdomens påverkan på livsstilen, och två- sjukdomens sociala påverkan och sex 

underkategorier under dessa. 

 

 

Huvudkategorier Underkategorier 
  

1. Sjukdomens 

påverkan på 

livsstilen  

1.1 Den strukturerade tillvarons betydelse 

 1.2 Hur livsstilen påverkas av övergången mellan olika 

vårdformer 

 1.3 Psykisk stress och oros påverkan på livsstilen  

2. Sjukdomens sociala 

påverkan  

2.1 Social påverkan ifrån personer i omgivningen  

 2.2 Identitet och sårbarhet  

 2.3 Betydelsen av gott bemötande och stöd ifrån 

vårdpersonalen 

 

Huvudkategori ett/Sjukdomens påverkan på livsstilen   

Diabetes typ I är en sjukdom som har en omfattande påverkan på den drabbade personens 

livsstil. Personen ifråga måste kontrollera och reglera sin blodsockernivå med frekventa 

blodprov och insulininjektioner och dessutom vara särskilt noga med detta i samband med 

måltider och fysiska aktiviteter. Detta påverkar givetvis det dagliga livet i varierande 

utsträckning. Detta tas upp i följande tre underkategorier. 

 

 

 

 

 

1.1 Den strukturerade tillvarons betydelse  

Ett återkommande tema inom flera artiklar är betydelsen av rutiner som en del av en 

strukturerad tillvaro. Denna struktur hjälper patienten med att hantera sjukdomen och dess 

behandling. Rutinerna gjorde egenbehandlingen systematiserad och hjälpte bl.a. patienten 

ifråga att undvika en del komplikationer som uppträder vid blodsockersvängningar, t.ex. 

hypoglykemier (Balfe, 2009). Dessa strukturerade rutiner ansågs dock vara svårare att 

genomföra i en okänd eller ostrukturerad miljö än i en omgivning som patienten hade 

erfarenhet av. Sådana miljöer kunde vara högre lärosäten eller arbetsplatser där tillvaron i 
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varierande utsträckning kännetecknades av jämförelsevis mindre struktur och av psykologisk 

press.  

“Having a routine always helps. Changes always bring some kind of fluctuation in 

bloodsugar levels. (Balfe et al. 2014, sid. 185).  

 

Av samma skäl kunde den ostrukturerade tillvaron under en period av arbetslöshet försvåra de 

rutiner som hörde egenbehandlingen till (Balfe et.al. 2014).  Förhållandena på högre 

utbildningar och arbetsplatser kunde genom sin ostrukturerade natur och genom sina 

prestationskrav skapa en tidspress som fick diabetespatienten att prioritera bort delar av, eller 

rentav hela egenbehandlingen (Balfe et. al. 2014; Wilson, 2010). Tidspressen på arbetsplatser 

kunde också påverka möjligheten och motivationen att lägga arbetstid på att göra rutinbesök 

hos diabetessjukvården. (Balfe et. al., 2014). Också varierande tidscheman på arbetsplatser 

och högre utbildningar kunde vara svårt att hantera; t.ex. skiftarbeten gjorde det särskilt svårt 

att sköta egenbehandlingen medan jämförelsevis strukturerade arbeten med fasta arbetstider 

gjorde det lättare att strukturera egenvårdsrutinerna (Balfe et al. 2014). Också Rasmussen, 

O´Connell, Dunning, & Cox (2007) beskrev ett liknande fynd: unga kvinnor som är nya i 

arbetslivet kan ha svårt med att reglera blodsockeret pga. det ostrukturerade arbetsschemat 

samt svårigheten att lämna möten och sammanträden.  

Tidspressen på arbetet påverkade också hur diabetespatienterna förhöll sig till sin fysiska 

träning och motion. Balfe et. al. (2014) beskriver hur informanter i studien i allmänhet hade 

svårt att få tid till träning även om de visste om hur betydelsefull den var. Informanter hade 

särskilt ont om tid till träning om de färdades till och från arbetsplatsen med buss. Samma 

studie (ibid, 2014) nämner också att det var särskilt svårt att hinna motionera för informanter 

med två samtidiga arbeten. Också kosten kunde påverkas avbristande rutiner och strukturer. 

Unga kvinnor med typ I-diabetes som går ut i arbetslivet kunde upplevde daglig frustration 

över svårigheterna att äta hälsosamt (Key, Davies, Gamsu & Jarman, 2009).  

Förutom tidspress kunde typ I-diabetiker under högre utbildning också konfronteras av andra 

problem som kunde utmana deras egenbehandlingsregim. Balfe (2007) skriver att 

alkoholkonsumtion i varierande mängd ingår i studentkulturen på universiteten och att det 

därmed i varierande grad påverkar de typ I-patienter som går på universitetet. De flesta 

studenterna i Balfes (2009) studie drack mycket första tiden på universitetet men började 

uppnå en slags balans efter det första året på en högre utbildning där studenterna hade börjat 

”rutinisera” sin tillvaro: 

 ”The further through first year you got the more you got used to university life and the more 

you got used to routines in university. So the better control you’d get with your diabetes.”        

-Balfe, 2009; sid.2371.   

Samme författare skriver i en tidigare studie (Balfe, 2007) att typ I-diabetikers 

alkoholkonsumtion på universitetet blir rutin efter ett antal år, då personen ifråga vänjer sig 

vid att hantera sin sjukdom under alkoholdrickande.  

1.2 Hur livsstilen påverkas av övergången mellan olika vårdformer 

Diabetes mellitus typ I uppkommer vanligen i jämförelsevis låg ålder (Mulder, 2008) vilket 

gör att de drabbade personerna sannolikt måste leva med sjukdomen under de flesta av livets 

övergångsperioder och skiften, t.ex. perioden mellan tonår och vuxenliv. Under denna tid så 

går patienten ifråga ibland över ifrån barndiabetesvård till vuxenvård vilket kunde innebära 

stora förändringar.  

Informanter upplevde stora skillnader mellan dessa vårdformer; en av dessa var faktumet att 

många personer som går över till vuxenvård ifrån tidigare barndiabetesvård upplever en brist 

på koordination i vuxendiabetesvården jämfört med den tidigare barndiabetesvården (Perry, 

Lowe, Steinbeck & Dunbabin, 2012). Också Garvey et al. (2014) noterade att få deltagare i 

dessas studie upplevde någon formell koordination mellan de olika vårdformerna, något som 
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enligt Balfe et al. (2013) var en av flera vårdrelaterade problem som kunde skapa frustration 

bland typ I-patienter. Andra informanter med typ I-diabetes som upplevde sig tyngda av 

tidspress på arbetet kunde t.o.m. hoppa över dessa besök helt om koordinationen hos vården 

upplevdes som dålig (Balfe et al, 2014).  

Andra saker som kunde orsaka huvudbry för unga patienter med typ I-patienter under 

transitionen mellan de två olika vårdformerna var långa väntetider. Dessa bokade tider kunde 

också vara på tider som inte passade (Balfe et. al., 2013, Perry et al, 2012). Dessutom kunde 

långa resetider vara ett problem för de studerande som studerade på en annan ort än den 

kliniken eller vårdcentralen låg i (Wilson, 2010). Det gjorde att informanter hade svårt att 

passa de tider som fanns (ibid, 2010).  

En annan sak som typ I-patienter kunde reagera på i och med inträdet i vuxenvården var den 

stora mängden patienter med typ II-diabetes; enligt Perry et al(2012) var de allra flesta andra 

patienter som unga vuxna såg på vårdinrättningarna äldre människor med denna form av 

diabetes mellitus. Detta förde med sig att unga patienter med typ I-diabetes kunde uppleva sig 

malplacerade eller bli överväldigade av den fokus på sena diabeteskomplikationer som fanns 

på denna typ av diabetesvård (Balfe et al. 2013; Garvey et al, 2014; Perry et al , 2012). I 

samband med dessa fynd så pekade också Balfe et al. (2013) och Garvey et al. (2014) på att 

själva åsynen av patienter med sena komplikationer kunde skapa ett obehag eller oro för den 

egna framtida hälsan.  

”I ´d be sitting there beside an old man with a leg amputated and another blind woman 

beside you. It was so depressing. What the hell like? (Balfe et al, 2013, sid 7/14)  

I samband med övergången till vuxenvården kunde också unga vuxna patienter få känslan att 

sjukvårdspersonalens fokus låg på att behandla patienter med diabetes typ II snarare än på typ 

I (Perry et al, 2012). Detta var en del av ett större problem då detta kunde minska unga vuxna 

människors intresse för att besöka sina diabeteskliniker: Garvey et. al. (2014) menade på att 

patienterna i deras studie inte upplevde sina typiska diabetesrelaterade besök i vården som 

relevanta, i huvudsak för att inte relevanta ämnen för personer i deras ålder togs upp. Vidare 

så nämner författarna (ibid, 2014) att många deltagare var tvungna att hitta sin nya 

diabetesvårdgivare för vuxna på egen hand. Detta var inget som uttryckligen kunde finnas i 

andra artiklar men Perry et al. (2012) beskrev hur bristen på specialistpersonal såsom 

specialistläkare (endokrinologer) påverkade informanterna negativt, inte minst i fråga om 

begränsade tillgängliga tider.   

 

 

1.3 Psykisk stress och oros påverkan på livsstilen 

Oro och psykiska påfrestningar relaterat till diabetes-sjukdomen var ett tema som togs upp i 

varierande utsträckning såväl som med olika formuleringar och ordval. Den kanske vanligaste 

uttryckta formen av oro eller stress var rädslan för akuta komplikationer och svängningar i 

blodsockernivån. Detta upplevdes som en kännbar begränsning bland artiklarnas informanter. 

Rädslan eller oron för hypoglykemier, eller den mildare formen insulinkänningar, nämndes 

och beskrevs i flera olika artiklar (Wilson, 2010; Balfe, 2007; Rasmussen, O´ Connell, 

Dunning & Cox, 2007). Informanterna fruktade känslan av att framstå som påverkade av 

alkohol eller narkotika, känna hjälplöshet och känslan av att inte vara i kontroll över sin egen 

kropp (Balfe, 2007; Rasmussen, O´Connell, Dunning & Cox, 2007).  

 

 Hos universitetsstudenter så nämnde informanter den specifika oron för hypoglykemi delvis 

orsakad av konsumtionen av alkohol. Informanterna menade att hypoglykemins symtom och 

effekt kunde förväxlas med berusning vilket gjorde det särskilt farligt (Balfe, 2007).  

Ett annat fenomen som togs upp var rädslan för en osäker framtid där komplikationer till 

sjukdomen togs upp. Detta togs upp av bl.a. Kay et al. (2009) som också beskrev hur 
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kvinnliga diabetes typ I-patienter upplevde att vara gravida. Kvinnorna i studien nämnde t.ex. 

risken och oron för att deras barn kunde ärva sin moders diabetes (ibid, 2009). Balfe et al. 

(2013) nämner att kvinnliga informanter kan känna oro för missfall och för att deras barn skall 

bli storväxta (vilket försvårar förlossningen). Ett annat graviditetsrelaterat ämne som togs upp 

var de kvinnliga informanternas behov av att hålla en låg och kontrollerad nivå av blodsocker 

för att undvika komplikationer som kunde vara skadliga för fostret. Detta utgjorde ett ansvar 

och en begränsning; de nödvändigt låga blodsockernivåerna gjorde informanterna extra 

sårbara för hypoglykemier vilket de upplevde som svårt och besvärligt (Rasmussen, 

O´Connor, Dunning & Cox, 2007; Balfe et al, 2013).  

 

I varierande grad så påverkade oron för framtiden och för de sena komplikationerna de 

diabetesdrabbades mående. Många informanter i olika studier var oroliga för om eller hur de 

skulle bli drabbade av olika komplikationer (Balfe et. al., 2013; Balfe et.al., 2014.; Kay et al, 

2009). Informanterna upplevde att deras oro för komplikationer ökade i takt med att de blev 

äldre och att en medvetenhet om konsekvenserna av dålig blodsockerkontroll blev tydligare 

(Balfe et. al, 2013).  Kvinnliga unga typ-I diabetiker kunde därför ibland medvetet injicera sig 

med för mycket insulin efter att ha ätit oregelbundet på arbetsplatsen pga. rädslan för 

hyperglykemi och sena komplikationer (Balfe et al., 2014). Rädslan för amputationer var 

enligt Balfe et al (2013) en särskilt fruktad komplikation bland informanterna.  

En informant ur denna studie beskrev detta som följande:   

 

“I have printed pictures of somebody who’s had their leg amputated up on my fridge. Any 
time I feel like having something bad I look at that and say, that will be you in twenty years 

time (sic!) if you don’t keep yourself in check”  ( Balfe et al, 2013; sid. 7/14) 

 

Andra komplikationer som nämndes förutom hypoglykemier och amputationer var 

ögonkomplikationer och blindhet (Rasmussen, O´Connell, Dunning & Cox, 2007).  

Förutom en rutinartad egenbehandling så användes olika tillvägagångssätt för att hantera 

sjukdomen psykologiskt och socialt. I en studie så upplevde informanterna att de upplevde ett 

ökat välmående när blodsockret var under kontroll och att detta välmående var viktigt för 

motivationen som behövdes för att kunna bemöta sjukdomen (Rasmussen, O´Connell, 

Dunning & Cox, 2007). En annan studie kom fram till ett liknande resultat: Rasmussen, 

O´Connell & Dunning (2007) menade att kvinnliga informanters kontroll över sin diabetes 

påverkades positivt av ökat självförtroende då dessa studiedeltagare kände att de hade större 

förmåga över sina liv och sin diabetes. En metod för den enskilda studiedeltagaren att göra 

detta var att söka information (Kay et al, 2009) eller att gå på någon form av strukturerade 

diabeteskurser för att lära sig mer (Balfe et al., 2013).  

 

Informanter, kunde förutom att hålla själva blodsockret inom angivna gränser, också bli 

hjälpta psykologiskt av att tänka positivt (Balfe et. al, 2013; Kay et al, 2009). Patienter 

drabbade av typ I-diabetes kunde också känna sig hjälpta av att jämföra sin egen situation 

med dem som var svårare drabbade av diabetes eller någon annan svår eller dödlig sjukdom 

(Balfe et al., 2013; Rasmussen, O, Connell, Dunning & Cox, 2007)   

Unga kvinnor med diabetes kunde känna att det var en besvärligt att leva den hälsosamma 

livsstil som sjukdomen kräver och att det fanns en känsla av att vara missgynnad eller att vara 

begränsad i jämförelse med dem som inte har samma sjukdom (Kay et al, 2009). Också Balfe 

et al. (2013) beskriver hur större delen av informanterna i deras studie ansåg att sjukdomen 

var en begränsning som tvingade dem att lägga mycket tid på att hantera sjukdomen, dess 
behandling och som påverkade deras dagliga aktiviteter. 
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”I don´t think people really understand what´s involved. It´s pretty much on my mind the 

whole time. There´s no day off from it.  

Balfe et al, (2013, sid.6/14) 

 

 Även om den övervägande majoriteten av de olika studiernas informanter upplevde sig mer 

eller mindre tyngda av sin diabetessjukdom så var det ett fåtal som inte ansåg sig särskilt 

besvärade av sin sjukdom; Balfe et al. (2013) noterade att fyra informanter inte tyckte att de 

hade några större problem. Dessa informanter beskrev sig själva som flexibla och att de 

anpassade sig snabbt till sjukdomen samt att de var psykologiskt starka.  

 
 

Huvudkategori två. Sjukdomens sociala påverkan.  

 

Diabetes typ I är en sjukdom som vanligen kräver kontroller av blodsockernivån och 

uppföljning via insulininjektioner eller något att äta flera gånger varje dag och som påverkar 

relationerna till andra människor. Detta gör att typ I-diabetiker ibland tvingas ta ställning till 

om de vill berätta för sina bekanta eller arbetskamrater att de har sjukdomen vilket kan skapa 

intressekonflikter och dilemman. Detta var ett av ämnena som redovisas under denna 

underkategori.  

 

2.1 Social påverkan ifrån personer i omgivningen 

 

Andra människors syn på diabetespatientens sjukdom kunde i varierande grad påverka 

diabetespatientens egen inställning till sjukdomen. T.ex. Kay et al. (2009) menar att de 

kvinnliga informanterna i studien kunde vara på sin vakt på hur människor som inte var sjuka 

i diabetes betraktade dem. Ett annat exempel på hur andras syn kan påverka diabetespatienters 

syn på livet är när Typ I-patienter ibland tolkar normer på arbetsplatser som ställen där ”icke-

normalitet” inte uppmuntras. Diabetespatienter upplever att dessa normer ”förbjuder” 

arbetstagare från att gå ifrån sina arbetsstationer och då hindrar dem från att sköta sin 

egenbehandling (Balfe et al, 2014). Detta påverkar givetvis egenbehandlingen negativt. En del 

unga människor upplevde att det fanns en stigmatisering över sjukdomen som gjorde dem 

obekväma med att b.la. injicera insulin inför andra människor. (Balfe et al, 2013).  

 

Diabetes mellitus betraktades inte som en okänd sjukdom bland dem som inte var sjuka men 

studiedeltagarna kunde få uppfattningen av att typ I och II av sjukdomen ibland kan blandas 

ihop (Rasmussen, O’Connell, Dunning & Cox, 2007). Detta kunde vara ett problem då synen 

på diabetesdrabbade personer påverkades av detta bland de människor som inte själva insatta i 

ämnesområdet. Även andra artiklar (Balfe et al, 2013) tog upp detta missförstånd som något 

som de olika studiernas informanter uppfattade som negativt. I samma artikel så konstaterades 

det att den moraliska svaghet som informanterna ansåg att media associerade med typ II-

diabetes spillde över till de som hade diabetes typ I, och att människor med typ I-diabetes 

därför kände sig tvungna att skapa en skillnad mellan dessa typer av sjukdomen. Det fanns 
också en relaterad känsla av att diabetes typ II fick för mycket uppmärksamhet vilket gjorde 

att typ I-diabetes inte fick någon mediabelysning. (Balfe et al, 2013). Vissa ansåg också att 

media målade upp en negativ bild av diabetes typ I som en sjukdom präglad av handikapp, 

komplikationer och andra svåra följder (Balfe et al, 2013).  
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Denna uppfattade snedvridning kunde bli problematisk då Kay et al. (2009) noterade att unga 

människor med typ I-diabetes kunde bli påverkade av hur relationerna med andra människor 

påverkade deras bild av sig själva och därmed deras egenbehandling.  

 

Viljan av att inte visa upp sin sjukdom för utomstående var ett fenomen som framkom i flera 

av de analyserade artiklarna. Ett tydligt sätt som sjukdomen kan visa upp sig för andra 

människor var som akuta komplikationer och särskilt hypoglykemier. Rädslan för 

hypoglykemier bland andra människor fick högskolestudenter att vara särskilt noga med sin 

alkoholkonsumtion. Studenterna ville inte riskera att få en hypoglykemisk episod och därmed 

bli beroende av andra människor i sin närhet och därigenom bli stämplade som ”sjuka” (Balfe, 

2007; Wilson, 2010). Rädslan för denna typ av akutkomplikation kunde också resultera i att 

informanter inte deltog i sociala händelser i den utsträckningen som de skulle vilja (Wilson, 

2010). Denna oro för en negativ särbehandling kunde vara befogad; Rasmussen, Dunning & 

O´Connell (2007) nämner att unga kvinnor som var drabbade av diabetes via anonyma 

chatrum och webbsidor på internet delade med sig erfarenheter med varandra och en 

informant berättade följande:  

 

”I don´t talk (about diabetes) anymore at job interviews. I do when i have got the job, which 

is interesting because a lot of people, I have noticed, they have this information from the web 

sites, discussing about their diabetes at an interview. Now I just think, no, don´t do that.”  

                                                             Rasmussen, Dunning & O´Connell (2007), sid. 20 

 

Kontakt och stöd av andra människor med diabetes typ I bedömdes som något betydelsefullt 

och beskrevs i både positiva och negativa termer i olika artiklar (Balfe et al, 2013; 

Rasmussen, Dunning & O´Connell, 2007; Kay et al, 2009). Betydelsen av vänners och 

bekantas stöd togs upp i flera artiklar. Unga kvinnor ansåg att deras vänners stöd var viktigt 

när de anpassade sig till en ny miljö (Rasmussen, Dunning & O ´Connell, 2007). Rasmussen, 

O’Connell, Dunning & Cox (2007) beskriver hur känslan av att vara fast i 

blodsockernivåernas ”grepp” minskade när informanterna upplevde stöd ifrån omgivningen 

och deras sociala nätverk.  

 

På samma sätt som stöd var något positivt som uppskattades så kunde bekantas ”icke-stöd” 

och okunskap upplevas som besvärligt; unga kvinnor med typ I-diabetes upplevde sig också 

sårbara då personer i dennas sociala närhet reagerade negativt eller på ett oförväntat sätt på 

deras diabetes enligt Rasmussen, O´Connell, Dunning & Cox (2007).  

Dock så beskrevs familjen som den viktigaste källan till stöd i en artikel (Balfe et al, 2013). 

Familjen bistod informanterna både genom både praktisk hjälp och socialt stöd. Dock kunde 

välmenande försök till stöd vara mer till besvär än hjälp; vissa stödinsatser kunde närmast 

gränsa till social kontroll, vilket inte uppskattades av informanterna ifråga.  

Stödet av att kunna dela med sig av sina erfarenheter var ett tydligt tema. Kay et al (2009) 

skriver att de unga kvinnorna som deltog i dessas studie hade en känsla av att personer som 

inte hade diabetes inte kunde förstå dem och att de därför upplevde sig ensamma i sin 

situation. Diabetesdrabbade människor som saknade kontakt med andra unga i samma 

situation kände sig isolerade och önskade att de hade några att dela sina erfarenheter med 

(Perry et al., 2012; Garvey et. al., 2014). Att kunna tala med någon som liksom de själva hade 

diabetes typ I och var i samma åldersspann som de själva kunde vara väldigt betydelsefullt 

enligt Kay et al. (2009)och Balfe et al. (2013).  
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Ett sätt som diabetessjuka unga vuxna kunde komma i kontakt med andra i samma situation 

var via internet. Att gå med stödgrupper i internet, t.ex. i det sociala mediet Facebook kunde 

vara mycket positivt för unga människor (Balfe et al, 2013). Dock så var stödgrupper på nätet 

inte något odelat positivt: några unga kvinnor valde att inte besöka stödgrupper eftersom de 

inte ville vara på en plats där alla har diabetes och därmed ”fira sin diabetes” (undertecknades 

egen översättning) (Rasmussen, Dunning, O´Connell, 2007). Dessutom så kunde personer på 

dessa webbsidor som diskuterade sin och andras diabetes känna att de blev pressade att visa 

upp en positiv känsla utåt (Balfe et al, 2013).  

 

2.2 Identitet och sårbarhet  

 

Sammanfattningsvis så hade alltså flera informanter i olika studier svårt med att acceptera 

sjukdomen eller om man så vill uttrycka det; att göra sjukdomen till en del av sin egen 

identitet. Kay et al (2009) konstaterade att unga människor med typ I-diabetes frågade sig hur 

den kroniska sjukdomen påverkade deras egen identitet och hur de inte ville bli definierade 

utifrån sin sjukdom.  

 

Some people just see that as me, you´re diabetic and not you´re not someone with diabetes… I 

hate that´ 

                                                                                                         Kay et al., 2009, Sid. 246  

 

Balfe (2007) skrev att unga människor med kroniska sjukdomar är känsliga för grupptryck då 

de inte vill riskera att bli utsatta för diskriminering eller bli uteslutna genom att visa sig vara 

annorlunda. Detta fenomen förklarade enligt författaren varför unga med typ I-diabetes 

konsumerade så mycket alkohol under det första året på högre utbildningar; de försöker att 

passa in i en mall där alkoholkonsumtion ingår. I takt med mognaden så minskar 

konsumtionen av rusdrycker som regel efter detta första år när studenterna blir mer medvetna 

om riskerna med att förtära alkohol (ibid, 2007).  

 

Bland universitetsstudenter så var rädslan för hypoglykemier eller insulinkänningar ofta 

kopplad till rädslan över att framstå som annorlunda i relation till sina kamrater som inte hade 

diabetes (Wilson, 2010; Balfe, 2007; Balfe, 2009). Enligt Balfe (2009) var särskilt förstaårs 

studenter på högre utbildningar särskilt oroliga över att utveckla hypoglykemier.  

Rädslan för detta får enligt Wilson (2010) många universitetsstudenter att medvetet gå med en 

högre nivå av blodsocker än det rekommenderade för att undvika denna typ av akut 

komplikation.  

 

Ett annat tema som togs upp i ett antal studier var hur Typ I-diabetessjukdomen påverkade de 

unga människornas syn på sina egna kroppar (Balfe, 2013). Vissa informanter kunde ha en 

mycket negativ uppfattning om sin egen kropp (Kay et al, 2009). Ett fenomen som beskrivs 

bland studiernas resultat är att viktnedgång via insulinförsummelse utgör ett problem för 

kvinnliga typ-I diabetespatienter. Kay et al (2009) beskriver hur kvinnliga informanter jämför 

att medvetet ha höga blodsockernivåer med en extrem typ av diet. Artikelförfattarna 

uppfattade en konflikt mellan informanternas önskan att förbli smala och att ha kontroll över 

sin diabetes och att må bra.  Dessutom så kunde unga kvinnor som hade diabetes typ I att 

uppleva att de gick upp i vikt lättare än de personer i samma ålder som inte hade diabetes 

(Balfe et al, 2013) Också i denna studie så upplevde informanterna en koppling mellan 

viktuppgången och de nödvändiga insulininjektionerna (ibid, 2013). 
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Attityden till sjukdomen kunde ändras under tidens gång och av patienternas egna personliga 

mognad. Balfe (2007) beskriver hur universitetsstudenter förändrar sin syn på 

alkoholkonsumtion under sina år på sina respektive högre utbildningar. Informanternas 

identifikation med den uppfattade bilden av universitetsstudenter mattades av och bilden av 

sin diabetessjukdom som sågs som något onormalt kunde bli mer normal varefter tiden led. 

En annan studie (Kay et al, 2009) menar på att unga kvinnor med diabetes över tiden blir mer 

självsäkra, mer hoppfulla och mer öppna om den inverkan som diabetsen hade över dem. 

Artikelförfattarna menade också att de förändrade prioriteterna över tiden orsakade många av 

de här förändringarna.  

 

 

 

2.3 Betydelsen av gott bemötande och stöd ifrån vårdpersonalen 

 

De flesta människor drabbade av diabetes mellitus typ I har i varierande grad kontakt med 

sjukvården. Någonting som präglade många patienters uppfattning om vården var upplevelsen 

av att vuxensjukvården kännetecknades av ett överdrivet fokus på själva blodsockernivåerna: 

I Rasmussen, O’Connell, Dunning & Coxs (2007) artikel så berättar de intervjuade kvinnorna 

hur betydelsefull en god relation till vårdpersonalen är. Dock så ansåg informanterna det som 

problematiskt att vårdpersonalen ifråga tenderade att fokusera på informanternas 

blodsockernivåer snarare än på informanternas problemområden. Patienterna upplevde det 

som att de blev bedömda enligt deras blodsockernivåer, vilket ibland gjorde dem tveksamma 

till att träffa professionell vårdpersonal igen (ibid, 2007).  

 

I don´t see a dietitian or anyone like that anymore. It was just always pointless. They did not 

really seem to be concerned about how I was. They just wanted to look at my HbA1c. They 

just wanted to see the test results. If I was in what was considered as good control (blood 

glucose result), which is under nine, Good, see you later. 

                                             

                                               Rasmussen, O, Connell, Dunning & Cox (2007),sid. 304.  

 

Också Balfe et al. (2013) nämner att många informanter upplevde att inbokade tider hos 

diabetesvården ofta gick åt till att handlägga i första hand biomedicinsk information snarare 

än diabetesrelaterade problem av personlig art. Dessutom pekade Balfe et al. (2013) också på 

stödet ifrån vårdpersonal som värdefullt. Informanterna i studien menade att möjligheten med 

att tala om sina diabetes-relaterade problem med sin läkare eller sjuksköterska hjälpte dem att 

hantera den stress som sjukdomen gav upphov till, även om informanterna också tyckte att 

vårdpersonal sällan hade tid att diskutera dessa personliga problem under inbokade tider hos 

vården. Bristen på kontinuitet och kordination var också ett problem enligt flera studier. 

Enligt Perry et al. (2012) så var det viktigt för unga vuxna att ha tillgång till vårdpersonal som 

de känner en koppling till. I en annan studie (Balfe et al, 2013) beskriver författarna att unga 

vuxna patienter ibland träffade olika läkare vid varje besök hos vården vilket gjorde att det 

kändes svårt att ta upp personliga problem relaterade till sjukdomen. Relationen till 

sjuksköterskor var ofta jämförelsevis bättre men även med dessa skedde samtal alltför sällan 

för att uppnå någon kontinuitet (ibid, 2013). Under tidsmässigt påfrestande förhållanden på en 

arbetsplats kunde unga vuxna diabetiker vara ovilliga att ta sig tid till att besöka vården för 

rutinuppföljningar om dessa besök upplevdes som okoordinerade (Balfe et al., 2014) vilket 

också Perry et al. (2012) kommer fram till.  De sistnämnda författarna (ibid, 2012) beskriver 

också hur bristen på koordination och kontinuitet associeras med vuxendiabetesvården medan 

barndiabetsvården upplevdes som bättre i detta avseende.  
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DISKUSSION  
 

Metoddiskussion 

 

Författarna till litteraturstudien valde kvalitativ metod för denna uppsats eftersom denna 

metod bäst speglar studiens utgångspunkt och syfte. Kvalitativ metod är vanlig bland 

vårdvetenskapliga studier. Kvalitativ metod tolkar människans enskilda upplevelser 

(Paulsson, 2008) och utifrån det så anser författarna att denna typ av ansats har en naturlig 

koppling till hälsa som begrepp, en term som också beskrivs som individuell och kopplad till 

människans egen situation enligt Dahlberg & Segesten (2010). Axelsson (2012) beskriver 

samtidigt kvalitativ metod som att forskaren studerar helheter och inte enskilda faktorer. 

Denna metod valdes för att den är den bäst lämpade för studiens syfte, nämligen att med ett 

helhetsperspektiv studera hur unga vuxna patienter upplever hur det är att leva med diabetes 

typ I. 

Denna litteraturstudie baserar sig på vetenskapliga artiklar som hittat i olika ämnesdatabaser. 

Dessa databaser, Cinahl, Pubmed och PsycInfo är etablerade databaser inom omvårdnad, 

medicin och sjukgymnastik respektive medicin, biomedicin, odontologi och omvårdnad. 

PsycInfo är en databas som innehåller artiklar inom psykologi men som via detta också berör 

omvårdnad och medicin. Dessa databaser anses vara aktuella för forskning inom 

omvårdnad(Axelsson, 2012). Författarna bedömer databaserna som pålitliga genom deras 

status som etablerade källor. Dessutom drivs dessa databaser av pålitliga aktörer; Cinahl drivs 

av EBSCOhost, en onlinetjänst som äger många typer av databaser. Pubmed drivs av två 

amerikanska regeringsinstitutioner, US National Liberary of Medicine och National institute 

for health. Ochså PsycInfo anses vara en pålitlig databas då den liksom Cinahl drivs av 

EBSCOhost.   

Författarna valde att inte söka artiklar via tidskrifter manuellt utan valde dessa tre databaser 

för informationssök då information kunde hittas på ett enklare sätt och med tillgång till 

samma artiklar som kunde finnas i en rad olika tidskrifter och som hade behövt flera separata 

manuella sökningar för att hittas. Författarana anser att dessa kriterier var väl avvägda och 

höjde kvalitén på de artiklar som valdes ut att stå som bakgrund för resultatet. Artiklar som 

inte baserade sig på egen forskning, som t.ex. litteraturstudier, valdes bort för att de inte var 

orginalartiklar. Axelsson (2012) anser att litteraturstudier och litteraturöversikter är att 

betrakta som sekundärkällor och bör därför inte stå till bas för en litteraturstudies resultat. 

Paulsson (2008) argumenterar för att trovärdigt insamlande av data och en lika trovärdig 

tolkning är central för en kvalitativ studies pålitlighet. Polit & Beck (2012) beskriver 

begreppet mer ingående: dessa menar att pålitligheten grundar på fyra underkategorier, 

nämligen trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och äkthet (Polit & Beck, 2012). Författarna 

menar att denna litteraturstudie uppnår dessa ovan beskrivna krav på trovärdighet, pålitlighet, 

överförbarhet och äkthet då tillvägagångssätt och källmaterial redovisas öppet. Därmed kan 

materialet som ligger till grund för studien kontrolleras av en utomstående läsare vilket skapar 

en transparens över arbetets tillvägagångssätt och resultat.  Eftersom artiklarna i studien varit 

på engelska, ett språk som ingen av författarna har som modersmål, så har artiklarna översatts 

till svenska under analysgången. Då all översättning innebär ett visst tolkningsförförande så är 

detta värt att ta upp i diskussionen; en oriktig översättning kan förvanska artiklarnas mening. 

Därför så har författarna tillsammans diskuterat resultatet och slagit upp ord och 

formuleringar som varit svårförstådda eller svårtolkade i en webbaserad ordbok, för att 

säkerställa en korrekt översättning.  Det är också värt att notera att fyra artiklar som ligger till 
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grund för denna studies resultat (samt en artikel i bakgrunden) är skrivna, helt eller delvis, av 

en och samme författare: Myles Balfe, ifrån Royal College of Surgeons i Dublin, Irland. Detta 

kan innebära en viss risk för att en enda forskares åsikter lyser igenom en oproportionellt stor 

del av resultatet. Dock så anser författarna till studien att det inte är någon större risk för detta 

då studierna av Balfe analyserats var för sig och hela tiden diskuterats och jämförts med andra 

studier skrivna av andra författare.  

 

Kvalitativ forskning är präglad av att vara kontextbaserad, subjektiv och komplex (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). Utifrån dessa egenskaper är det därför motiverat att ställa 

frågan huruvida ett resultat ifrån en kvalitativ uppsats är överförbart utanför de aktuella 

deltagarnas situation. Alla patienters upplevelser av diabetes eller sjukdomar i allmänhet är 

givetvis helt individuella och subjektiva. Liksom hälsa är ett subjektivt begrepp så kan sjuka 

människor känna välbefinnande trots sjukdom. Även en patient med en obotlig sjukdom som 

påverkar det dagliga livet kan känna välbefinnande och hälsa på olika sätt. Patienten har en 

typ av frihet att välja på vilket sätt man förhåller sig till sin kanske svåra och obotliga 

sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). En slutsats man kan dra av detta är att diabetes typ I 

patienter kan uppleva sin sjukdom mer eller mindre annorlunda än en annan patient med 

samma sjukdom, och det kan därför vara svårt att generalisera resultat från en 

patient/patientgrupp till en annan.  

 

Trots det så anser författarna att det är rimligt att dra vissa slutsatser ifrån dessa studier och 

därmed ifrån denna litteraturstudie. Författarna menar att diabetes mellitus typ I behandlas 

med liknande metoder hos alla unga patienter som deltagit i någon av de i uppsatsen 

inkluderade studierna. Alla diabetespatienter med diabetes typ I kräver insulin för att behålla 

hälsan och för att överleva på längre sikt såväl som att alla löper risk för komplikationer. 

Utifrån dessa fundamentala likheter i ålder, sjukdom, behandling och påverkan på livsvärlden 

är det rimligt att slutsatser skall kunna dras ur dessas erfarenheter, även om upplevelser om 

sjukdom och hälsa mycket väl också är individuella.   

 

Som Paulsson (2008) skriver så syftar kvalitativ metod till att skildra människors tankar och 

upplevelser och berör därför subjektiva intryck på ett mer givande sätt än kvantitativ 

forskning. Om undertecknade författare hade valt att undersöka samma ämne (unga vuxnas 

patienters upplevelser av att leva med diabetes typ I) men istället valt en kvantitativ metod 

och kanske skickat ut enkäter till diabetesförbunden att dela ut till potentiella informanter så 

hade resultaten blivit annorlunda; en enkätstudie hade haft förmåga att gå ut till många 

möjliga informanter. Dock så hade enkätens begränsningar gjort att det i någon djupare 

mening varit omöjligt att undersöka människors subjektiva erfarenheter. Hade undertecknade 

författare valt att göra en intervjustudie så hade endast ett mindre antal informanter kunnat nås 

och intervjuats inom den tidsram som denna kandidatuppsats har genomförts inom. Ett 

begränsat antal informanter skulle ha gett mindre bredd insikter i de subjektiva erfarenheter 

som alla patienter har och därmed varit av en kanske begränsad nytta. Med en litteraturstudie 

så genomförs ingen forskning i ”verkligheten” men genom att analysera den fakta som redan 

är insamlad kan man ge en översiktlig bild av ett ämne och möjligen bidra till nya insikter.  

 

 

 

Resultatdiskussion  
 

En nämnvärd sak som berör resultatets giltighet och överförbarhet är den begränsade 

geografiska spridningen av de inkluderade studiernas informanter; alla tio artiklarna som 
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valdes ut till källor är alla genomförda i engelskspråkiga nationer i västvärlden. Dessa var 

Irland, Storbritannien, USA och Australien. Det är därför en berättigad fråga huruvida 

resultatet gäller för typ I-diabetiker även utanför dessa länder. I Povlsen & Ringsbergs (2008) 

kombinerade kvalitativa- och kvantitativa studie så intervjuas elva unga kvinnor och män med 

kulturell bakgrund i länder utanför den traditionella västvärlden angående hur dessa lärt sig att 

leva med sin diabetes typ I. Studien gjordes i Danmark. Denna studie har valts ut och 

analyserats enligt samma kriterier som resultatartiklarna och vid textanalysen kom följande 

bild fram:   

 

I Povlsen & Ringsberg (2008) resultat så beskriver man flera företeelser som inte har 

framkommit i undertecknades studie; i en underkategori som betecknas av undertecknade som 

tradition och kulturkrockar så skildras det hur familjerna till de första- och andra 

generationens invandrare ifrån länder utanför västvärlden har svårt att stödja sina barn efter 

dessas insjuknande i typ I-diabetes. Povlsen & Ringsberg (2008) anser i sin artikel att 

föräldrarna ibland inte kunde tillräckligt bra danska för att kunna delta i utbildningen eller inte 

ville tala genom tolk när denna var tillgänglig, vilket den inte alltid var. Vidare så anser även 

samma författare (ibid, 2008) att vissa kulturella särdrag, t.ex. traditionella könsroller kunde 

påverka mödrarnas vilja att delta i utbildningen. Kosthållningen och dess kulturella 

innebörder kan möjligen vara kopplade till det faktum att begränsningar inom kosten ansågs 

vara den mest tröttsammaste (eng., ” konsekvensen av att ha diabetes hos samtliga 

studiedeltagarna (Povlsen & Ringsberg, 2008). Det är dock värt att notera att nämnda 

författares studie (ibid, 2008) syftar till att specifikt undersöka hur unga människor med icke- 

västlig kulturell bakgrund lärt sig att hantera typ I-diabetes, vilket inga av resultatartiklarna 

haft som en del av sina respektive syften. Dock så har det varit mycket få om några unga 

människor med icke-europeisk bakgrund i de olika resultatartiklarna. 

 

Det fanns dock också många likheter mellan de två artikelresultaten; vissa av de diabetessjuka 

personernas ovilja att berätta om sin sjukdom för bekanta (som t.ex. lärare eller 

skolkamrater)var en av flera likheter som kan ses i bägge resultaten. Andra likheter som 

kunde ses var att informanterna såg stora skillnader mellan barn-och vuxendiabetesvård där 

övergången sågs som överraskande och en känsla av att vara annorlunda än de som inte hade 

sjukdomen.  

 

Diabetes typ I är en sjukdom som vanligen utbryter under de drabbade personernas lägre 

tonårs tid (Mulder, 2008). Av det skälet är det intresse för läsaren att känna till hur dessa 

yngre människor upplever sjukdomen jämfört med den äldre åldersgrupp som förekommer i 

denna litteraturstudies källartiklar. Huus & Enskär (2007) har i sin artikel intervjuat åtta 

ungdomar mellan 14-18 år om deras erfarenhet av att leva med sjukdomen.  

Jämfört med de kategorier och underkategorier som undertecknade kommit fram till så är det 

tydligt att de flesta informanter beskriver upplevelser som liknar de som kan utläsas ur denna 

litteraturstudies resultat. Undertecknade författare kan placera in dessa upplevelser och 

beskrivningar i tre av de underkategorier som bildar litteraturstudiens resultat; dels den 

strukturerade tillvarons betydelse (1.1), dels andras syn på den egna sjukdomen (2.1) och 

slutligen sån kan man utläsa identitets-och sårbarhetskategorin (2.2).  Detta kan ses genom att 

t.ex. Balfe et al (2014) nämner att strukturer är viktiga stöd i vardagen för diabetespatienter, 

vilket också Huus & Enskär (2007) nämner som en besvärlig åtgärd för de drabbade 

diabetespatienterna. Liksom andra studier (t.ex. Balfe et al., 2013) så nämner Huus & Enskär 

(2007) hur stödjande återgärder kan ses som både något positivt och negativt av 

informanterna beroende på omständigheterna.  
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Den tredje artikeln som undertecknade väljer att använda som utgångspunkt för en diskussion 

om resultatets giltighet är en kvalitativ studie där författarna (Browne, Ventura, Mosley & 

Speight, 2014) intervjuar 23 personer med diabetes typ I om hur dessa ser på sin sjukdom och 

om de anser att finns något stigma kopplat till sjukdomen. Stigma är enligt uppslagsverket 

Svensk Ordbok (Esselte studium AB, 1986) att förstå som ett socialt kännetecken medan 

stigmatisering är att utpeka (någon, författarnas egen anm.) som socialt avvikande.  Browne 

et al. (2014) kommer fram till slutsatsen att alla utom två av de intervjuade 

diabetespatienterna både upplever att ett sådant stigma existerar och att detta har kopplingar 

till både typ I- och typ II-diabetes. De informanter som inte ansåg att ett stigma fanns menade 

att det har funnits tidigare. Förekomsten av ett upplevt stigma förekommer i flera av de 

artiklar som finns i undertecknades litteraturstudie; Balfe et al. (2013) nämner att vissa 

informanter uppfattar en stigmatisering kopplat till deras sjukdom och att detta b.la. får dem 

att inte vilja injicera sig med insulin inför andra, ett exempel som också specifikt omnämndes 

av Browne et al. (2014).   

 

Andra analyserade resultatartiklar (Wilson, 2010; Rasmussen, O’Connell, Dunning & Cox, 

2007; Balfe et al, 2014) nämner att intervjuade diabetes-patienter inte vill visa sin sjukdom 

inför andra då de inte vill framstå som sjuka eller annorlunda vilket också kan ses i relation 

till att Browne et al (2014) beskriver att den större delen (19 personer eller 76 %) av 

informanterna inte själva använde termerna ”stigma/stigmatiserad/stigmatisering” 

(undertecknades egen översättning)för att beskriva de attityder som de upplevt. Detta 

fenomen med att inte vilja visa upp sin sjukdom inför andra kan kopplas till livsvärldsteorin, 

där sjukdomen påverkar de ”glasögon” som informanterna uppfattar världen igenom. På det 

sättet kan också man se både hälsa och välbefinnande, som liksom livsvärlden, påverkas av 

informanternas upplevelser och bemötande av andra människor. Sammanfattningsvis så 

överensstämmer resultaten väl mellan studierna även om Browne et al (2014) beskriver 

fenomenet i mer ingående detalj än de jämförelsevis översiktliga artiklar som utgör källor till 

undertecknades slutsatser. Också begreppet lidande, som en del av den känslomässiga stress 

som typ I-patienter kände i samband med detta stigma var ett tydligt begrepp som syntes i 

dessa beskrivningar. Utifrån Erikssons (1994) beskrivning av lidandet som berör vårdens 

perspektiv kan man beskriva dessa svårigheter som sjukdomslidande, då de känslomässiga 

besvären härstammar ur själva sjukdomen och dess behandling, men även livslidande skulle 

inte vara helt malplacerat.  Hälsa är ett begrepp ifrån den teoretiska referensramen som kan 

ses i fleratlet exempel genom de olika artiklarna. Ett exempel är i Balfe (2009)s artikel där det 

kunde vara svårt för studenter med diabetes att delta i sociala aktiviteter där 

alkoholkonsumtion ingick. Då begreppet hälsa inkluderar förmågan att vara i stånd att göra 

det man vill så påverkades informanternas hälsa i högsta grad av sjudomen.   

 

Av de tio artiklar som valdes ut som källor till litteraturstudiens resultat så är det värt att 

notera att i tre stycken artiklar har författarna endast intervjuat kvinnliga informanter. Vidare 

så kan man utläsa att av de totalt 228 informanterna i samtliga resultartiklar i denna 

litteraturstudie så var inte mindre än 75 % av deltagarna kvinnor (171 st) och bara 25 % (57) 

av deltagarna var män. Utifrån denna snedfördelning är det rimligt att ställa frågan om detta 

påverkar resultatens överförbarhet. Först och främst så kan man slå fast att syftet på uppsatsen 

ändå blivit uppfyllt då det aldrig var ett mål att undersöka hur unga vuxna upplever livet med 

typ I-diabetes med jämn könsfördelning, utan personer av bägge könen är representerade i 

källorna. För att diskutera om det finns några skillnader mellan hur manliga och kvinnliga 

typ-I diabetespatienters upplevelser har en artikel av O´Hara, Seymour-Smith & Watts (2013) 

valts ut som utgångspunkt för att se om resultaten mellan denna litteraturstudies artiklar, som 

domineras av kvinnliga informanter och dels O´Hara et al. (2013) studie där enbart män ingår, 
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skiljer sig åt. O´Hara et al. (2013) beskriver i sin artikel hur 15 män mellan 18 till ca 70 års 

ålder uppfattar hur det är att leva med diabetes typ I. Artikeln har liksom de i resultatdelen av 

uppsatsen blivit granskad och sedan analyserad enligt Lundman Hällgren-Graneheims (2012) 

schema för kvalitativ innehållsanalys. I analysen av denna artikel framkom flera skildringar 

som inte fanns med i denna litteraturstudie men trots det så visar resultatet att O´Hara et al 

(2013) kommer fram till slutsatser som passar in under denna litteraturstudies kategorier; dels 

så kommer O´Hara et al (2013) fram till att männen i intervjun i hög utsträckning försöker att 

se sin sjukdom som mindre allvarlig än vad den kanske kan betraktas som, något som kan 

passas in under underkategori 2.2 Identitet och sårbarhet då man i likhet med Kay et al (2009) 

förändrar sin attityd till sjukdomen med tiden och anpassar sina mål och sig själv till tidens 

gång och sjukdomen. Sammanfattningsvis så menar undertecknade författare att 

litteraturstudiens resultat kan betraktas som till större delen överförbart men att det skulle 

kunna ha varit värdefullt att ha valt artiklar som inte bara haft kvinnliga informanter för att 

minska denna snedfördelning.  

 

Förutom de redan nämnda vårdvetenskapliga begrepp som kunde ses i resultatartiklarna så 

kunde även vårdrelationen ses i underkategori 2.3 där vårdrelationens både positiva- och 

negativa sidor kan urskiljas med all önskvärd tydlighet: Perry et al. (2012) pekar på behovet 

av personal som typ I-patienter kan relatera till, liksom att Balfe et al. (2013) anser att stödet 

ifrån sjukvårdspersonal var viktigt i dessas artikel.  I samband med detta kunde även 

vårdlidandet ses som ett begrepp som passade in när stödet uteblev eller patienterna upplevde 

att de bemöttes dåligt. Ett exempel på detta kan utläsas i Rasmussen, O´Connell, Dunning & 

Cox (2007) studie där informanterna kände sig negativt bemötta då sjukvårdspersonalen 

bedömde dem efter deras blodglukosnivåer. Vårdlidande kan också ses i King & Wellards 

(2007) artikel om graviditet hos typ I-diabetiker; författarna anger att kvinnorna kunde få 

försämrat självförtroende om de konfronterades av vårdpersonal som på ett otrevligt sätt 

påminde informanterna av vikten av att ha ett lågt blodsockervärde. I denna artikel kan därför 

betydelsen av en god vårdrelation ses; dåligt bemötande av vårdpersonal resulterade i 

negativa konsekvenser hos vårdtagarna. Även vårdlidande, dvs. lidande relaterat till bristande 

eller utebliven vård, blir här tydligt.  

 

 En analys av samma artikel (King & Wellard, 2007) enligt Lundman & Hällgren Graneheims 

(2012) analysmodell visade att två huvudkategorier, graviditetens positiva och negativa sidor 

såväl som vikten av stöd och kunskap ifrån sjukvårdspersonalen under graviditet framkom, 

teman som också framkommer hos artiklar skrivna av Balfe et al (2013) såväl som av Key et 

al (2009). Detta stödjer i stort sett dessa resultat även om en bör vara medveten om att de två 

sistnämnda författarna tar upp graviditet som ämne på en mer översiktlig nivå.   

 

 

 

Slutsatser 

 

De slutsatser som framkommer ur litteraturstudiens resultat stämmer i stort sett in på de 

slutsatser och resultat som de olika diskussionsartiklarna kommer fram till. Det som förtjänar 

att nämnas särskilt är betydelsen av att vårdpersonalen kan se diabetessjukdomens 

psykosociala aspekter. I flertalet artiklar så kunde en läsare urskilja de olika informanternas 

frustration över att vårdpersonal bedömde den diabetessjukes situation utifrån ett retroaktivt 

blodglukosvärde och inte deras hela livssituation som ju kunde ha bidragit till att påverkats. 

Patientens individuella situation måste uppmärksammas av vårdpersonal för att rutinbesöken 

hos sjukvården skall kännas relevanta. Givetvis förringar dessa rön inte värdet av ren 
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biomedicinsk information, i vissa fall kanske en patient bara är intresserad av denna då han 

eller hon kanske inte tycker att mer information behövs. Också vikten av 

diabetesutbildningen, är tydlig genom alla artiklar som författarna läst; sjukvårdens utbildning 

av typ I-diabetespatienter borde kanske inrikta sig på att uppfylla individens praktiska behov 

såsom hur en bäst förhåller sig till blodglukoskontroller på stressade arbetsplatser eller hur 

man bäst förhåller sig till alkohol när en grupp kamrater besöker krogen. Även vikten av en 

välplanerad övergång mellan de olika vårdformerna, liksom vikten av att kunna stödja typ I-

diabetiker som väntar barn blir också tydliga i denna uppsats.  

 

Angående framtida forskning så skulle det vara både relevant och intressant att undersöka hur 

opinionsbildare såsom journalister inom media förhåller sig till diabetes mellitus när de 

rapporterar om sjukdomen. Det som dessa rapporterar i tidningar, radio och TV påverkar alla 

de människor som är drabbade av diabetes mellitus, oavsett vilken typ det gäller.  

Av samma skäl kan det vara av värde att undersöka vad människor som inte är sjuka i 

diabetes mellitus, inklusive vårdpersonal, har för åsikter om själva sjukdomen och hur de ser 

på de drabbade.  
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Bilaga ett. Databassökning  

 

Databas Begränsningar Sökord Antal  

träffar 

Utvalda  

artiklar 

Cinahl  Peer reviewed, 

eng, Year  

2007-2014 

 

 

type I diabetes AND 

experience AND young 

adults 

14 1 

Artiklar: A 

Cinahl  Peer reviewed, 

eng, Year  

2007-2014 

Type 1 diabetes AND 

young adults AND 

management 

 

 

58 3 

Artiklar: 

I,G,F 

Cinahl Peer reviewed, 

eng, Year  

2007-2014 

Type 1 diabetes 

mellitus AND living 

with AND qualitative 

 

41 2 

Artiklar: B, 

E, 

Pubmed Peer reviewed, 

eng, Year  

2007-2014 

Diabetes typ 1 mellitus, 

Qualitative 

 

 

121 1 

Artiklar: C 

Cinahl  Peer reviewed, 

eng, Year  

2007-2014 

Diabetes type 1  

AND adult experience 

AND qualitative 

 

45 1 

Artiklar: J 

Pubmed Peer reviewed, 

eng, Year  

2007-2014 

Diabetes type 1 young 

adult, management, 

Qualitative 

 

38 2 

Artiklar: D, 

H,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga två. Artikelöversikt  

 Författare 

År 

Tidskrift 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat 

A Balfe, M.  

 

2009 

 

Journal of 

advanced 

nursing  

 

 

Storbritannien 

Healthca

re 

routines 

of 

universit

y 

students 

with 

Type 1 

diabetes. 

Att 

undersöka 

hur 

universitetsst

udenter 

upplever 

fördelarna 

med rutiner 

inom 

egenbehandli

ngen av sin 

diabetes typ I 

och vilka 

hinder som 

dessa 

upplever 

Kvalitativ; 

Semi 

strukturera

de 

Intervjuer 

av  

17 

deltagare, 

17-25 år, 

varav sex 

män och 

elva 

kvinnor. 

Intervjuer

na 

transkriber

ades och 

analyserad

es-s sedan.  

 

Presenterades som sex olika teman: 

1, självbehandlingens koppling till 

blodglukoskontroll och 

identitetskapande, 2, svårigheten att 

förverkliga dessa 

egenbehandlingsrutiner under första 

studieåret, 3, att lära sig att skap 

egenbehandlingsrutiner på 

universitetet, 4, svårigheter med 

egenbehandlingen i samband med 

stress eller senare studieår samt 6, 

oförmågan eller oviljan att göra 

rutiner för egenbehandla nydebuterad 

diabetes. Författaren använder 

anonymiserade citat för att illustrera 

de olika kategorierna.  

B  

Perry, L, 

Lowe, J.M., 

Steinbeck, 

K.S. & 

Dunbabin, J.S.  

 

2012 

 

Journal of 

Clinical 

nursing  

 

 

Australien  

Services 

doing the 

best 

thing 

they can: 

service 

experien

ces of 

young 

adults 

with type 

1 

diabetes 

mellitus 

in rural 

Australia

.  

Att utforska 

unga typ I-

diabetespatie

nters 

upplevelser 

av hälso-och 

sjukvården i 

det aktuella 

geografiska 

området 

(New South 

Wales) i 

Australien.   

Kvalitativ; 

Semistruk

urerade 

telefoninte

rvjuer 

genomförd

es med 26 

individer i 

ålder 

mellan 18-

28, varav 

14 st. 

kvinnor 

och 12 st. 

män. 

Intervjuer

na 

analyserad
es sedan 

 

 

     

Sex st. kategorier är skapade utifrån 

olika fenomen och citat som 

författarna plockade fram ur de 

transkriberade intervjuerna. Dessa 

kategorier placerades in under två 

olika nyckelteman; 1, bristen på 

tillgång till hälso-och 

sjukvårdstjänster och 2; tjänster 

lämpliga till patienternas ålder. Citat 

användes för att illustrera olika 

påståenden och delar av texten.  

C Balfe, M.   

 

2007 

Alcohol, 

diabetes 

and the 

Att beskriva 

hur 

universitetsst

Semi-

strukturera

de 

Resultat består av fyra teman och ett 

antal underkategorier. 

Sammanfattningsvis så kommer 



 
 

 

Health, risk & 

society  

 

Storbritannien  

student 

body. 
udenter 

diabetes typ 

I- förhåller 

sig till 

alkohol och 

hur dessa 

hanterar 

riskerna som 

alkoholen 

skapar. 

intervjuer; 

17 unga 

typ I- 

diabetiker 

i åldrarna 

18-25 har 

intervjuats 

varav elva 

kvinnor 

och sex 

män.  

Balfe fram till att 

universitetsstudenter med diabetes 

typ I-dricker alkohol som en del av 

att skapa sig en identitet. Riskerna 

som konsumtionen av alkohol 

medbringar hanteras b.la. av att 

skapa balans mellan alkoholens 

blodglukossänkande effekt och 

blodsockret genom att vara extra 

noggranna med maten.  

D Balfe, M, 

Brugha, R, 

Smith, D, 

Sreenan, S, 

Doyle, D & 

Conroy, R.  

 

2014 

 

 

Health & place 

 
Irland  

Why do 

young 

adults 

with type 

1 

diabetes 

find it 

difficult 

to 

manage 

diabetes 

in the 

workplac

e? 

Att 

undersöka 

hur och 

varför unga 

typ I- 

diabetiker 

erfar 

svårigheter 

på 

arbetsplatsen 

i deras 

egenbehandli

ng av sin 

sjukdom.  

Informatio

nen 

samlades 

in via 

intervjuer 

med 35 

unga 

människor 

varav sex 

män och 

29 

kvinnor. 

Resultatet angav att unga människor 

hade svårt att hantera sin typ I-

diabetes pga. arbetsrelaterad 

tidspress och arbetsmiljöns icke-

rutinerade natur. Ytterligare en 

slutsats som författarna kom fram till 

var att tidsbristen också påverkade 

förmågan att hinna motionera.   

E Garvey, K.C., 

Beste, M. G, 

Luff, D, 

Atakov-

Costillo, A, 

Wolpert, H.A.  

& Ritholz, 

M.D.  

 

2014 

Adolescent 

Health, 

Medicine and 

Therapeutics  

 

USA 

Experien

ces of 

healthca

re 

transitio

n voiced 

by young 

adults 

with type 

1 

diabetes: 

a 

qualitati

ve study 

Att 

undersöka 

hur 

övergången 

mellan 

barndiabetesv

ård och 

vuxendiabete

svården hos 

unga vuxna 

med typ I-

diabetes.  

Författarn

a 

intervjuad

e 26 unga 

vuxna i 

åldersgrup

pen 22-30 

år varefter 

dessa 

analyserad

es.  

Resultaten presenteras som fyra 

nyckelteman. Dessa var följande:  

1; Icke-stödjande övergång, 2; 

sårbarhet under åren under högre 

utbildning, 3; oväntade skillnader 

mellan barn-och vuxendiabetsvården 

samt 4; patienternas önskelista för att 

förbättra övergångsprocessen.  

F Kay, C, 

Davies, J, 

Gamsu, D, & 

Jarman, M  

 

2009 

 

Journal of 

health 

An 

explorati

on of the 

experien

ces of 

young 

women 

living 

with type 

Att 

undersöka 

hur unga 

kvinnor erfar 

livet med typ 

I-diabetes. 

Kvalitativ 

metod. 

Nio unga 

kvinnor 

mellan 18 

och 24 år 

deltog i 

semistrukt

urerade 

Författarna analyserade intervjuerna 

och tog fram ett resultat bestående av 

fyra överstående teman. Dessa var 

relationen med kroppen (no.1), 

personliga utmaningar (no.2), 

relationernas inverkan (no.3) samt 

slutligen förändringar och 

anpassning (no.4). Författarna stödjer 

sina resultat och kategorier med citat 



 
 

psychology  

 

Storbritannien  

I 

diabetes. 
intervjuer.  ifrån de olika intervjuerna.  

G Rasmussen, B, 

O’Connell, B, 

Dunning, P & 

Cox, H  

 

2007  

 

Qualitative 

Health 

research 

 

Australien  

Young 

women 

with type 

1 

diabete´s 

manage

ment of 

turning 

points 

and 

transitio

ns 

Kvalitativ 

ansats genom 

att tillämpa 

s.k. grounded 

theory. Syftet 

var att 

utveckla 

teorier om 

hur kvinnor 

med typ I-

diabetes 

hanterade 

vändpunkter 

och 

övergångsper

ioder genom 

livet.  

Data 

samlades 

in 

huvudsakli

gen genom 

intervjuer 

med 20 

kvinnor på 

mellan 20 

till 36 år.  

Författarna analyserade intervjuarna 

och kom farm till att grundproblemet 

var att kvinnorna upplevde sig var 

inverkanen av att vara sårbar för 

svängningar i blodsockeret. Detta 

hanterade informanterna främst 

genom att skapa stabilitet genom att 

forma meningsfulla relationer, 

förbättra lyhördheten till 

blodglukosnivåerna och att sätta 

saker i perspektiv.    

H Balfe, M, 

Doyle, F, 

Smith, D, 

Sreenan, S, 

Brugha, R, 

Hevey, D & 

Conroy, R.  

 

2013 

 

Irland  

 

BMC 

Endocrine 

Disorders  

 

What’s 

distressi

ng about 

having 

type 1 

diabetes

? 

 

Syftet med 

studien var 

att undersöka 

vilka orsaker 

som fick 

unga typ I-

diabetesinsju

knade 

människor att 

känna 

känslomässig 

stress 

kopplad till 

sin diagnos.  

Kvalitativ; 

semi-

strukturera

de 

intervjuer 

med 35 

personer 

med typ 1-

diabetes i 

åldersspan

net 23-30 

år. 

Intervjuer

na har 

sedan 

analyserat-

s.  

Resultatet presenteras under åtta 

kategorier. Författarna anger i 

korthet att känslomässig stress var 

vanligt bland typ I-diabetessjuka och 

att detta orsakades av flera olika 

faktorer, b.la. stigma och kravet på 

daglig egenbehandling. Stressen 

kunde minskas genom möjligheten 

att utbyta erfarenheter och gå med i 

stödgrupper mm. Vikten av 

diabetesutbildning och 

vårdpersonalens psykosociala stöd 

noteras.  

 

 

 

 

I Rasmussen, B, 

Dunning, P & 

O’ Conell, B.  

 

2007  

 

Journal of 

Nursing and 

Healthcare of 

Chronic Illness 

& Journal of 

Clinical 

Nursing  

Young 

women 

with 

diabetes: 

using 

Internet 

communi

cation to 

create 

stability 

during 

life 

transitio

Att 

undersöka 

och beskriva 

en de 

strategier 

som unga 

kvinnor med 

typ 1-

diabetes 

använder för 

att hantera 

övergångar i 

deras liv, 

Undersökn

ingsgrupp

en bestod 

av med 20 

kvinnor, 

mellan 17-

24 år 

gamla som 

analyserad

es enligt 

grounded 

theory -

metoden.  

De tre författarna kom fram till att 

unga kvinnor använder internet för 

att skydda sin identitet under sitt 

informationsinsamlande och att 

websidor och e-post kunde hjälpa 

kvinnorna med att skapa stabilitet i 

nya miljöer på flera olika sätt.  

 



 
 

 

Australien  

 

ns nämligen 

internet.   

J Wilson, V  
 

2010 

 

Pediatric 

nursing  

 

Storbritannien  

Students 
experien

ce 

managin

g type 1 

diabetes. 

Att 
undersöka 

hur unga typ 

I-

diabetessjuka 

hanterar sin 

typ-I diabetes 

under 

universitets- 

eller 

högskoleutbil

dningar.  

Kvalitativ 
ansats; 

Semistruk

urerade 

telefoninte

rvjuer med 

23 

studenter i 

åldersgrup

pen 17-19 

år.  

De teorier och teman som 
presenteras som resultat är baserade 

på analys av intervjuerna. Wilson 

kommer fram till fyra huvudteman: 

1;balansakten mellan diabetesen och 

den högre utbildningen, 2; 

ogynnsamma 

diabetesbehandlingsstrategier, 3; 

minskad livskvalité genom begränsat 

socialt umgänge samt 4; 

problematisk övergång mellan barn-

och vuxendiabetesvården.  
 
 

Bilaga tre. Exempel på textanalys enligt Lundman & Hällgren Graneheims (2012) 

modell 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

…Loss of 

eligibility and 

access to 

paediatric 

services 

occurred 

abruptly for 

these 

participants, 

who did not 

report any sense 

of preparation 

for this event. 

(Perry et al, 

2013; sid. 1958) 

Den förlorade 

stödberättigandet 

och tillgången till 

barn(diabetes) 

vården skedde 

abrupt för dessa 

deltagare som 

inte angav några 

förberedelser 

inför denna 

händelse.  

Övergången 

mellan 

barn/vuxenvård 

var abrupt.  

1.2 Hur 

livsstilen 

påverkas av 

övergången 

mellan olika 

vårdformer 

1. Sjukdomens 

påverkan på 

livvstilen 

 

… there were 

similarities in 

students 

‘experiences of 

Erfarna 

svårigheter att 

balansera 

egenbehandlingen 

av diabetesen och 

Svårt att 

balansera 

egenbehandlingen 

och utbildningen.  

1.1 Den 

strukturerade 

tillvarons 

betydelse 

1. Sjukdomens 

påverkan på 

livsstilen 



 
 

trying to 

balance 

managing their 

diabetes and 

their further 

education, 

because of 

factors, such as 

stress and time 

constraints on 

testing blood 

glucose/eating 

necessary 

snacks/injecting 

insulin… 

( Wilson, 2010, 

sid. 26) 

 

 

 

utbildningen pga. 

stress och 

tidsbrist 

 

 

 

 


