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Sammanfattning 

Bakgrund Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom och i Sverige drabbas årligen 1100 

personer mellan 0–34 år. Dagligen måste personer kontrollera blodsockernivån och 

injicera insulin. Detta styrs delvis av kost och motion och vid sviktande hantering kan 

det leda till allvarliga komplikationer. Föräldrar har ett stort ansvar att hjälpa till med 

insulindoser och kontrollera blodsockernivån. Allt eftersom ungdomar blir äldre kan det 

av tillitsproblem från föräldrar vara svårt att lämna över hela ansvaret kring hanteringen 

till ungdomen.  

Syfte Syftet med denna studie var att beskriva ungdomar och unga vuxnas upplevelser 

av att leva med diabetes typ 1.  

Metod Deskriptiv litteraturstudie med 12 vetenskapliga artiklar från databasen PubMed. 

Huvudresultat Ungdomar och unga vuxna upplevde att de var enklare att hantera sin 

diabetes om de blivit diagnostiserade i ung ålder och om de hade accepterat sjukdomen. 

Samtidigt ansåg ett flertal att det var svårt att hantera sjukdomen i skolan och vid 

aktiviteter. Stereotypiska kommentarer och okunskap hos lärare, vänner och 

klasskamrater upplevdes som frustrerande, vilket orsakade att ungdomar och unga 

vuxna kände sig onormala och ville dölja sin sjukdom. Somliga kände en oro inför 

framtiden vad gällande diabetesrelaterade komplikationer och om livet kunde levas som 

vanligt. En del såg sjukdomen ur ett positivt perspektiv medan andra såg det genom ett 

negativt perspektiv. Ungdomar och unga vuxna önskade mer kunskap om 

kolhydraträkning och hur insulindoser ska anpassas efter mat, alkohol och fysisk 

aktivitet.  

Slutsats Ungdomar och unga vuxna saknade viktig kunskap för att hantera sjukdomen 

där bra vardagliga rutiner gav en bättre kontroll över sjukdomen. De var oroliga inför 

framtiden och fick fördomsfulla kommentarer från utomstående. Trots detta upplevde 

flertalet att de fick ett bra stöd från föräldrar och närstående. 
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Abstract 

Background Type 1 diabetes is an autoimmune disease and in Sweden, 1100 people 

between 0–34 years gets diagnosed yearly. Those people need to check their blood 

sugar level and inject insulin daily, this is controlled by part diet and part exercise, a 

failed handling can result in severe complications. Parents have a great responsibility to 

help with insulin doses and check their blood sugar levels. As adolescents become older 

it can, because of trust issues from parents, be difficult to hand over the entire 

responsibility of handling the disease to the adolescents. 

Purpose The aim of this study was to describe adolescents and young adults 

experiences of living with type 1 diabetes. 

Method A descriptive literature study with 12 scientific articles through the database 

PubMed. 

Results Adolescents and young adults felt that it was easier to handle their diabetes if 

they got diagnosed at young age and if they had accepted the disease. At the same time, 

several thought it was hard to handle the disease at school and at activities. 

Stereotypical comments and ignorance from teachers, friends and classmates was 

experienced as frustrating, it caused the youths to feel unnormal and wanted to hide 

their disease. Some felt worried for the future regarding diabetes related complications 

and if they would live as normal. Some saw the disease from a positive perspective 

while others saw it through a negative perspective. Adolescents and young adults 

wished they had more knowledge of carbohydrate counting and how insulin dosage 

should be regarding food, alcohol and psychical exercise. 

Conclusion Adolescents and young adults lacked important knowledge to manage the 

disease. Good routines gave better control over the disease. They were worried about 

the future and received prejudiced comments from outsiders, despite the fact that many 

felt they received good support from parents and close relatives. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

En långvarig sjukdom innebär att det inte finns någon medicinering som kan bota 

sjukdomen. Vilket gör att personen kan komma att leva med sjukdomen under hela livet 

eller under en längre tid. Exempel på några av ett flertal långvariga sjukdomar är hjärt- 

och kärlsjukdomar, cancer, neurologiska sjukdomar och diabetes (Socialstyrelsen 2018). 

I en studie beskrivs det att leva med en långvarig sjukdom kan vara påfrestande. En del 

lever med daglig smärta, något som gör det svårt att hitta en bekväm sovställning och 

därmed påverkar sömnen negativt. Smärtan påverkar ett flertal personers dagliga liv då 

de inte kan utföra de aktiviteter eller vardagliga sysslor de själva vill eller behöver 

(Phuti, Schneider, Makan, Tikly & Hodkinson 2019). Andra anpassade aktiviteterna till 

sin sjukdom vilket gjorde situationen lättare. En del känner en osäkerhet inför 

framtiden, hur livet kommer att påverkas av sjukdomen och om de kommer kunna leva 

som alla andra eller inte. Det är inte ovanligt att personer med en långvarig sjukdom inte 

vill medicineras på grund av att det skulle påminna dem dagligen att de lever med en 

sjukdom de inte kan bli friska från (Van Reenen, Van Der Borg, Visse, Van Der Meide 

& Visser 2019).  

               Insjuknande av diabetes typ 1 sker hos människor i alla åldrar, vanligast är 

dock att barn och ungdomar insjuknar. I Sverige drabbas årligen uppskattningsvis 700 

barn mellan 0–14 år av diabetes typ 1 och 400 personer i åldrarna 15–34 år (Dammen 

Mosand & Stubberud 2011). Författarna har valt att i denna litteraturstudie beskriva 

upplevelser hos personer med diabetes typ 1 mellan 12–35 år. 

 

1.2 Diabetes typ 1 

Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom och har få tydliga symtom. Exempel på 

symtom är trötthet, orkeslöshet, viktnedgång, ökad törst och ökad urinproduktion 

(Ericson & Ericson 2012). Bukspottkörtelns insulinproducerande celler har angripits av 

kroppens eget immunförsvar, konsekvenserna av detta blir brist på insulin och en 

upphävd insulinproduktion. Detta orsakar att glukos stannar kvar i blodbanan och 

blodsockernivån stiger, vilket framförallt sker i samband med måltider (Hanås 2008). 

               För att behandla diabetes typ 1 måste glukos kunna tas upp från blodet, det 

görs dagligen med hjälp av subkutana injektioner med insulin, vilket vanligtvis ges i 



 

2 

 

buk eller lår. Det finns snabb-, medellång- och långtidsverkande insulin. Detta för att 

kompensera bukspottkörtelns nedsatta insulinproduktion (Ericson & Ericson 2012). 

Patienten tar dagligen regelbundna kontroller av sitt blodsocker och ett normalt 

blodsockervärde är 4–6 mmol/l (Hanås 2008). Vid hypoglykemi, det vill säga lågt 

blodsocker, kan personen bli blek, få huvudvärk och bli illamående, även risk till 

medvetslöshet förekommer. Då är det viktigt att snabbt tillföra glukos, till exempel 

druvsockertabletter eller honung för att höja blodsockret (Dammen Mosand & 

Stubberud 2011). 

               Kosten är en central del i diabetesbehandlingen där bra matvanor ger ett stabilt 

blodsockervärde, vilket minskar risken för diabeteskomplikationer som till exempel 

hypoglykemi, hyperglykemi, det vill säga högt blodsocker, hjärt- och kärlsjukdomar och 

ger ett bättre långtidsblodsocker (HbA1c). Det är en utmaning för vårdpersonal att ge 

kostrådgivning kring diabetes då området om vilken kost som är bäst delvis är 

outforskat. Det finns bland annat traditionell diabeteskost som utgår från de svenska 

näringsrekommendationerna, något som även riktas till den friska befolkningen. Den 

kännetecknar dagligt intag av frukt och grönsaker, fisk två till tre gånger i veckan, 

fullkornsvarianter av bröd, pasta och ris samt måttlig alkoholkonsumtion. Det finns 

även måttlig lågkolhydratkost vilket består av kött, fisk, skaldjur, ägg, grönsaker, fett 

från olivolja och smör, baljväxter samt vegetabiliska proteiner. Jämfört med traditionell 

diabeteskost består lågkolhydratkosten av mindre socker, bröd, flingor, potatis, 

rotfrukter och ris (Socialstyrelsen 2011). Det är viktigt att personer med diabetes har bra 

kunskap om hur mycket fett, protein och kolhydrater som livsmedel innehåller då det 

påverkar blodsockervärdet (Dammen Mosand & Stubberud 2011).  

               Fysisk aktivitet är en positiv faktor vid diabetes typ 1, då det ökar 

energiförbrukningen är det en bra anledning att ha kunskap om detta. Det är nödvändigt 

att mäta sitt blodsocker innan och efter utförd fysisk aktivitet då insulinbehovet blir 

förändrat (Dammen Mosand & Stubberud 2011). Regelbunden motion ger ett ökat 

insulinupptag och minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, exempelvis övervikt, högt 

blodtryck och höga blodfetter (Hanås 2008). 

 

1.3 Ungdomar och unga vuxna  

Definitionen av ungdomar och unga vuxnas ålder varierar i olika källor. Enligt World 

Health Organization (2017) definieras ungdomar som personer mellan 18 och 29 år. 
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Perry, James, Steinbeck, Dunbabin och Lowe (2017) definierar personer i åldrarna 12–

18 år som ungdomar. Enskär och Golsäter (2014) beskriver ungdomar som personer 

mellan 13–18 år. Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) beskrivs unga och unga vuxna 

som individer mellan 15–29 år medan Pastor et al. (2018) definierar unga vuxna som 

personer mellan 18–35 år. Baserat på ovanstående definitioner har författarna valt att 

beskriva ungdomar och unga vuxna som personer mellan 12–35 år.  

 

1.4 Närstående och andra i omgivningen 

När ett barn insjuknat i diabetes typ 1 anser en del föräldrar att det första året är det mest 

besvärliga, innan rutiner har uppkommit. Detta medför att de ständigt känner en stress 

till barnets sjukdom som kontinuerligt måste kontrolleras (Edmonds-Myles, Tamborlane 

& Grey 2010). Att ansvara för kontroller av blodsockernivån och insulindosering 

upplevs krävande av en del. Det förekommer även en rädsla om att komplikationer i 

framtiden ska uppstå om sjukdomen inte sköts på rätt sätt (Erickson et al. 2014). I 

processen till att barnet ska bli självständig i hanteringen av sin sjukdom finns en stor 

oro, särskilt kring hypoglykemi på natten och att ungdomen ska hittas medvetslös. Det 

kan vara stressande för föräldrar att inte kunna kontrollera sitt barn som tidigare när 

barnet var yngre vilket kan resultera i tillitsproblem till barnets självhantering av 

sjukdomen (Ersig, Tsalikian, Coffey & Williams 2016). Föräldrar rapporterar även en 

oro att barnen ska drabbas av hypoglykemi vid bilkörning och vara med om en 

trafikolycka (Cox, Gonder-Fredrick, Shepard, Campbell & Vadja 2012).  

               En del personal i skolor upplever att de har en bristande kunskap om hantering 

kring diabetes typ 1. De känner att de har ett ansvar att vara delaktiga i egenvården 

kring elevens sjukdom att hjälpa till, exempelvis att kontrollera blodsockernivåer, ge 

insulin och räkna kolhydrater tillsammans (Rising Holmström, Häggström & Söderberg 

2018). 

               Vänner till personer med diabetes är ett bra stöd i diabeteshanteringen. De 

vännerna med diabeteskunskap påminner personen att kontrollera blodsockervärdet, 

kostvanor och bjuder in till fysisk aktivitet. Den låga kunskapen hos vänner kring 

insulin medför att det inte får samma fokus (Bearman & La Greca 2002). En del vänner 

menar att sjukdomen inte påverkar relationen till personen, de ser individen och inte 

sjukdomen. Ett intresse kring varför exempelvis blodsockerkontroller och 

insulininjektioner utförs finns hos kamraterna. De visar stöd trots att de inte förstår allt 
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kring sjukdomen, fastän förklaringar givits. Dock anses det viktigt att veta vad som ska 

göras om en akut situation skulle uppstå och hur de kan hjälpa till (Marshall, Martin & 

Siarkowski Amer 2018). 

               Partners till personer med diabetes typ 1 kan uppleva stress, oro, rädsla, 

hjälplöshet, frustration och ångest till sin partner. Ett flertal har upplevt rädsla när deras 

partner med diabetes har drabbats av hypoglykemi och ringt ambulans. De känner att de 

behöver behålla lugnet för att kunna tänka klart och finnas som stöd om något händer, 

vid situationer där de inte kunnat hjälpa sin partner har en del känt sig oförberedda och 

hjälplösa. Somliga upplever att stressen kan gå ut över förhållandet och livsstilen 

negativt medan andra anser att det stärker bandet då de finns hos varandra både bra och 

dåliga dagar. En negativ del är att de känner ett ansvar för partnerns blodsockervärde 

och kost vilket påverkar dennes möjligheter till att ha ett eget socialt liv (Whittemore, 

Delvy & McCarthy 2018).  

 

1.5 Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskans ansvar är att ge stöd och vägleda individen till att självständigt kunna 

hantera sin sjukdom i vardagen. Till grund för det bör sjuksköterskan fokusera på hela 

patientens livssituation, inte endast den medicinska behandlingen. Sjuksköterskan ska 

ge stöd i processen till den enskilda personen till att bli självständig i sin egenvård där 

denne gör medvetna val relaterat till sin sjukdom, exempelvis val om kost och motion 

(Dammen Mosand & Stubberud 2011). 

               För sjuksköterskor som arbetar med personer som drabbats av diabetes typ 1 

krävs aktivt förnyad kunskap om sjukdomen då jobbet innebär ett flertal utmaningar. 

Att tänka sig in i sjukdomen utifrån en persons perspektiv kan hjälpa sjuksköterskan att 

ge individanpassade råd samt minimera känslan av att känna sig annorlunda på grund av 

sin sjukdom. Det finns svårigheter till att få yngre personer att hantera sin diabetes fullt 

ut, flera gånger på grund av bristande kunskap om sjukdomen. Vilket i sin tur försvårar 

sjuksköterskans arbete med denna patientgrupp (Wang & Volker 2012). 

               Att vara skolsköterska i grundskolan är annorlunda jämfört med att vara 

sjuksköterska på sjukhus där det är mer kontroll över det kliniska arbetet (Wang & 

Volker 2012). Thorstensson, Fröden, Vikström och Andersson (2016) skriver att 

skolsköterskor kan vara med att bestämma en del av schemat där idrottslektionen inte 

skulle läggas innan lunchen. De har även en kontinuerlig dialog med föräldrar och 
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barnens lärare, samt att de tar ansvar för att skapa en individuell vårdplan för barnen. 

För att skapa trygghet informerar de klasskamraterna om sjukdomen, dock tycker 

skolsköterskorna att ansvaret är stort, att det borde fördelas på den skolpersonal som är 

med barnet hela dagen.  

 

1.6 Teoretisk referensram  

Dorothea Orem är en av USA:s främsta omvårdnadsteoretiker. Hon arbetade som 

sjuksköterska i USA under 1950-talet, och blev därefter biträdande professor på ett 

katolskt universitet. Sjuksköterskeprofessionen var då under modernisering och man 

började förstå sambandet mellan sjukvårdspersonal och patienter. Hon utvecklade 

egenvårdsteorin där den största grundpelaren i teorin är egenvård hos varje enskild 

person. Begreppet egenvård används för att upprätthålla god livskvalité, god hälsa och 

främja sitt välbefinnande, dock kräver egenvård ett kontinuerligt lärande (Berbiglia & 

Banfield 2014). En egen motivation ger en bra egenvård av diabetes typ 1. De måste 

själva kunna mäta blodsockernivån, kunna utläsa resultatet och utföra rätt åtgärd. Samt 

behöver de ha kunskap om hur bland annat stress, fysisk aktivitet, infektioner, kost och 

hormoner har en verkan på blodsockernivån. Även inneha kunskap om känningar vid 

lågt blodsocker, insulindoser och akuta tillstånd (Hanås 2008). 

               Hälsa definieras som en process som upplevs och skapas av varje individ varje 

dag. Upplevelsen kan förändras av inre och yttre faktorer, exempelvis av sjukdom, 

skada, smärta och lidande respektive fattigdom, arbetslöshet och bristande sociala 

relationer (Willman 2014). Vilket kan påverka personers upplevelse av att leva med 

diabetes typ 1 (Hapunda, Abubakar, Van de vijver & Pouwer 2015). Upplevelse 

beskrivs som ett begrepp där endast individen själv kan avgöra vad känslor och tankar 

innebär för personen i en händelse, däremot har andra personers förhållningssätt en 

inverkan till individens upplevelse (Svensk Sjuksköterskeförening 2016). Hälsa 

beskrivs även som ett resultat av en förändring, ett tillstånd, välbefinnande, djup glädje 

och livskvalitet (Willman 2014). World Health Organization (2020) definierar hälsa 

som frånvaro av sjukdom. Men även som ett tillstånd som innebär ett välbefinnande av 

den fysiska, psykiska och sociala delen av varje människa. Att inneha bästa möjliga 

hälsa beskrivs vara en grundläggande rättighet. 
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1.7 Problemformulering 

Diabetes typ 1 är en av ett flertal olika långvariga sjukdomar en individ kan drabbas av, 

något som främst drabbar barn och ungdomar, men även personer i andra åldrar kan 

insjukna. Sjukdomen behöver kontrolleras dagligen för att inte komplikationer till följd 

av hypo- eller hyperglykemi ska uppstå. Författarna anser att det inte finns tillräckligt 

med aktuell litteraturöversikt om hur ungdomar och unga vuxna upplever att leva med 

sjukdomen. Därför var det av betydelse för författarna att sammanfatta detta, då det kan 

vara påfrestande i det dagliga livet att leva med en långvarig sjukdom. Detta kan vara 

användbart i sjuksköterskors möte med denna patientgrupp, vilket kan ske på bland 

annat vårdavdelningar för barn, andra vårdavdelningar och på akutmottagningar för 

barn eller vuxna. Det är viktigt för sjuksköterskor att ha en bred kompetens om diabetes 

typ 1, vilket kan generera en större möjlighet i det kliniska arbetet att ge en 

personcentrerad vård och främja livskvalitet. Vid en ökad kunskap om till exempel kost 

och motion relaterat till diabetes typ 1 kan sjuksköterskor snabbt få en tydlig helhetsbild 

av patientens individuella omvårdnadsbehov. 

 

1.8 Syfte och frågeställning 

1.8.1 Syfte 

Beskriva ungdomar och unga vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1 

 

1.8.2 Frågeställning 

Hur beskriver ungdomar och unga vuxna sina upplevelser av att leva med diabetes typ 

1? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudie med deskriptiv design (Polit & Beck 2012). 

 

2.2. Sökstrategi 

För att besvara syftet användes relevanta sökord till sökningarna i databasen PubMed. 

De sökord som användes var: diabetes mellitus type 1, adolescent, experiences, 
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experience, young adult och life style. Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och 

Sandström (2016) används Medical Subject Headings-termer (MeSH) för att hitta 

artiklar för det specifika området. MeSH-termen young adult och MeSH-major topic 

diabetes mellitus type 1 användes. Booleska söktermer AND och NOT användes för att 

hitta relevanta artiklar i förhållandet till syftet. För att undvika litteraturstudier användes 

“NOT review”. Sökorden “experience/experiences” och “life style” användes i fritext då 

de inte är MeSH-termer. De olika sökkombinationerna blev slutligen: “diabetes mellitus 

type 1 AND adolescent AND experiences NOT review”, “diabetes mellitus type 1 AND 

adolescent AND life style NOT review”, “diabetes mellitus type 1 AND experience 

NOT review” och “diabetes mellitus type 1 AND young adults AND experiences NOT 

review”. Artiklarna var tillgängliga via Högskolan i Gävle och begränsade till 10 år. Se 

Tabell 1 sökstrategi. 

 

2.2.1 Tabell 1 sökstrategi 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

Valda 

artiklar 

 

 

PubMed 

 

10 år. Högskolan i 

Gävle. 

2020-01-23 

 

Diabetes mellitus type 1 [MeSH 

Major Topic] AND Adolescent 

(fritext) AND Experiences 

(fritext) NOT Review 

 

 

89 

 

 

11 

 

 

5 

 

 

PubMed 

 

10 år. Högskolan i 

Gävle. 

2020-01-24 

 

Diabetes mellitus type 1 [MeSH 

Major Topic] AND adolescent 

(fritext) AND “Life style” 

(fritext) NOT Review 

 

 

36 

 

 

3 

 

 

1 
 

 

 

PubMed 

 

10 år. Högskolan i 

Gävle.  

2020-01-24 

 

Diabetes Mellitus Type 1 [MeSH 

Major Topic] AND Experience 

(fritext) NOT Review 

 

 

337 

 

 

12 
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PubMed 

 

10 år. Högskolan i 

Gävle.  

2020-01-24 

 

Diabetes mellitus type 1 [MeSH 

Major Topic] AND Young Adults 

[Mesh] AND Experiences NOT 

Review 

 

 

53 

 

 

2 

 

 

0 

        Totalt: 

28 

Totalt: 

12 

 

2.3 Urvalskriterier  

Enligt Polit och Beck (2012) kan inklusionskriterier användas för att få fram relevanta 

artiklar. De inklusionskriterier som nyttjades var artiklar relevanta i förhållande till 

syftet och studier som var uppbyggda efter IMRAD vilket innebär att artikeln har en 

introduktion, metod, resultat och diskussion. Även artiklar som undersökte ungdoms- 

och föräldraperspektiv användes om resultatet beskrev ungdomars upplevelser, samt 

endast artiklar tillgängliga via högskolan i Gävle. Ingen språkbegränsning användes. 

Exklusionskriterier var artiklar som studerade medicinskt perspektiv, teknisk utrustning 

samt perspektiv från andra personer än valda undersökningsgruppen. Artiklar som 

exkluderades var av icke primärkälla, utanför aktuell åldersgrupp eller saknade relevans 

för litteraturstudiens syfte.  

 

2.4 Urvalsprocessen 

För att uppnå en hög kvalité av en litteraturstudie ska de som granskar ha tillräcklig 

information om sitt ämne för att kunna avgöra lämpliga informationskällor (Polit & 

Beck 2012). Databassökningarna gav totalt 555 träffar. Titlarna lästes där 403 artiklar 

exkluderades på grund av att de inte ansågs relevanta i förhållande till syftet. Det som 

beskrevs i de exkluderade titlarna var närståendes upplevelser, sjuksköterske- och 

vårdperspektiv, teknisk utrustning samt medicinska aspekter. Av de kvarstående 152 

artiklarna lästes abstrakt där 101 exkluderades då huvudämnet inte svarade på syftet, 

samt om deltagarna var yngre än 12 år eller äldre än 35 år. Kvar fanns 51 artiklar varav 

23 exkluderades på grund av skadad länk eller att artikeln ej var tillgänglig. Återstående 

artiklar var 28 som granskades utifrån en relevansbedömningsmall, se bilaga X, varav 
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16 exkluderades på grund av bristande relevans till författarnas syfte. Artiklarna 

studerade andra ämnen eller personer som inte var inkluderade i författarnas valda 

undersökningsgrupp. Slutligen valdes 12 artiklar som kvalitetsgranskades utifrån en 

kvalitetsgranskningsmall. Samtliga 12 artiklar inkluderade författarnas valda 

undersökningsgrupp och var av god kvalitet. Varav nio var kvalitativa, två kvantitativa 

och en mixad ansats, se Figur 1 flödesschema.  

 

 

2.4.1 Figur 1 flödesschema 

 

2.5 Dataanalys 

En litteraturstudie inleds med att skapa en gemensam plan. Vid en dataanalys ska det 

insamlade materialet tolkas, systematiseras och analyseras samt att kodas i form av ett 

kodningsschema. Detta ansågs därmed vara en lämplig metod för artikelanalys och 

artikelgranskning (Polit & Beck 2012). De 12 valda artiklarna var skrivna på engelska 

och artiklarnas resultat översattes till svenska. Det skrevs ut i pappersformat och 

markeringspennor användes i olika färger. Författarna läste individuellt artiklarna 

noggrant med fokus på artiklarnas resultatdel, detta jämfördes sedan och bearbetades 

tillsammans. Granskningen indikerade likheter och olikheter där artiklarnas resultat 

delades in i färgkodade teman. Enligt Aveyard (2014) ska varje tema benämnas med en 

titel där syftet kan besvaras. De färgkodade teman skrevs i löpande text för att få ett 

bättre perspektiv som därefter namngavs. 

 

2.6 Etiska överväganden 

Författarna har ur ett neutralt och objektivt perspektiv bearbetat och sammanställt 

samtligt material där resultatet tydligt har redovisats genom referenshantering. 

Författarna har tagit distans från all typ av plagiering, kopiering och fabricering (Polit & 

Beck 2012). Materialets resultatdel översattes automatiskt från engelska till svenska och 
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en del feltolkningar uppstod, vid felaktiga översättningar har författarna gått tillbaka till 

originalspråket och tolkat texten. 

 

3. Resultat 

Resultatet har sammanställts av 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ, kvantitativ och 

mixad ansats, vilket presenteras i löpande text. Artiklarna har även sammanställts i 

tabell 2 och tabell 3, se bilagor. Resultatet har utarbetats från sex olika teman som 

uppkom vid dataanalysen: Acceptans av sjukdomen, känslan att vara annorlunda, 

utmaningar i skolan, diabetes i övrig vardag, individuellt stöd samt kontroll av 

blodsocker och insulin. Använda artiklar är markerade med en asterisk i referenslistan. 

 

3.1 Acceptans av sjukdomen 

Förmågan att acceptera att man har drabbats av diabetes typ 1 varierade mellan 

ungdomar och unga vuxna (Datye, Bonnet, Schlundt & Jaser 2019; Castensøe et al. 

2016; Chilton & Pires-Yfantouda 2015). Genom att acceptera sjukdomen blev 

hanteringen och synen på den lättare, ett flertal insåg att det inte var lika hemskt som de 

trodde och levde sitt liv likadant som de gjorde innan med kost och aktiviteter, 

skillnaden var att de måste kontrollera blodsockervärdet och ta insulin (Chilton & Pires-

Yfantouda 2015; Spencer, Cooper & Milton 2012). Humor och positiv inställning var 

två copingstrategier som visade sig underlätta synen på sjukdomen för dem själva. 

Humor riktade sig mot att personen själv skämtade om sin diabetes (Datye et al. 2019) 

och positiv inställning syftade till att se ett dåligt blodsockervärde som en positiv 

utmaning, vilket kunde användas som en motivation till att lära sig mer och därmed få 

bättre kontroll på sjukdomen (Datye et al. 2019; Chilton & Pires-Yfantouda 2015). Hos 

en del förekom det svårigheter att acceptera det faktum att de inte kunde arbeta med 

vilket yrke som helst, exempelvis exkluderas pilot och militära yrken (Datye et al. 

2019). De som hade accepterat att diabetes var en del av dem själva hade det lättare att 

hantera sjukdomen i vardagen än de som inte hade accepterat det. Vid diagnostisering 

som barn upplevdes inga problem i hanteringen av sjukdomen under ungdomsåren. Ett 

flertal minns inte tiden innan insjuknandet (Castensøe-Seidenfaden et al. 2016; Chilton 

& Pires-Yfantouda 2015). 
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3.2 Känslan att vara annorlunda 

Somliga hade en specifik önskan att få vara en normal person utan diabetes (Clausi & 

Schneider 2017). Livsstilen jämfört med vänner skiljde sig åt, bland annat kunde de äta 

vad de ville utan att behöva tänka medan de med diabetes oroade sig för kolhydrater och 

insulindoser, dessutom var det svårt att delta i aktiviteter med dem (Clausi & Schneider 

2017; Castensøe-Seidenfaden et al. 2016). I sociala sammanhang uppkom stereotypiska 

kommentarer från vänner, familj, bekanta och vårdpersonal vilket resulterade i 

frustration och ilska. De upplevde att utomstående saknade kunskap, förståelse och 

visade medlidande om de visste om personens diabetes, något som fick dem att vilja 

dölja sin diabetes (Jeong, Quinn, Kim & Martyn-Nemeth 2018; Clausi & Schneider 

2017). Detta gjordes genom att nonchalera blodsockerkontroller och insulininjektioner, 

vilket orsakade att dessa personer mådde psykiskt dåligt (Strand, Broström & 

Haugstvedt 2018; Castensøe-Seidenfaden et al. 2016). Till följd av utomståendes 

okunskap påverkades självkänslan negativt (Clausi & Schneider 2017), särskilt då en 

del uppgav att deras föräldrar menat att de skulle injicera insulin på en toalett när de 

besökte offentliga miljöer, exempelvis en restaurang (Jeong et al. 2018; Chilton & 

Pires-Yfantouda 2015). 

3.3 Utmaningar i skolan 

Flertalet rapporterade att hantering av diabetes tog tid och det var svårt att få till under 

skoltid då det innebar ökad stress och tidspress (Strand, Broström & Haugstvedt 2018). 

Vid högskolestudier var det ett krav att kunna planera framåt där studenterna måste 

kunna tidsplanera och organisera exempelvis inför en tentamen och samtidigt hantera 

sin diabetessjukdom. De behövde kunna planera det mest grundläggande sakerna, till 

exempel fysisk träning, arbete samt sociala- och högskoleaktiviteter. Det förekom att 

studenter skolkade helt från lektioner och tentamen för att upprätthålla sina 

blodsockermätningar (Fredette, Mawn, Hood & Fain 2016). Andra studenter lämnade 

lektionen tidigare för att äta lunch på en bestämd tid, något som medfört mobbning från 

klasskamrater då de trott att personen skolkat. Flertalet rapporterade att det inte fanns 

någon förståelse från klasskamrater angående sjukdomen där majoriteten visste ytterst 

lite om diabetes, samtidigt ville de inte avslöja sin sjukdom för dem (Maslakpak et al. 

2010). Vänner var en viktig faktor som bidrog till en ökad livskvalitet under studiens 

gång (Fredette et al. 2016; Castensøe-Seidenfaden et al. 2016; Forsander et al. 2018; 
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Strand, Broström & Haugstvedt 2018), vilket även gjorde att de upplevde mindre 

osäkerhet kring sjukdomen (Forsander et al. 2018; Strand, Broström & Haugstvedt 

2018). Studenterna bedömde det som nödvändigt att informera vänner om sin sjukdom 

så de kan hjälpa till om det skulle behövas (Fredette et al. 2016; Castensøe-Seidenfaden 

et al. 2016).  

               Det var inte ovanligt att lärare inte hade kunskap om sjukdomen och saknade 

förståelse (Datye et al. 2019), vilket resulterade i negativa och olämpliga kommentarer, 

till exempel att eleverna inte hade tillåtelse att lämna klassrummet för att hantera sin 

diabetes. De upplevde därmed en oro för att få lågt blodsocker då läraren inte hade 

kunskapen att assistera om något skulle hända (Datye et al. 2019; Maslakpak et al. 

2010). Ett flertal studenter rapporterade att de hade hypoglykemi två till tre gånger i 

veckan (Kellett et al. 2018). Bland annat kunde stressen vid en tentamen kunde inverka 

på blodsockervärdet vilket påverkade tentamensresultatet negativt (Fredette et al. 

2016).  

 

3.4 Diabetes i övrig vardag 

Vid bra rutiner kring hanteringen av sjukdomen i vardagen upplevde ett flertal att de var 

mindre oroade över höga respektive låga blodsockervärden. Samt att hade de mer tid 

över till att utföra aktiviteter de själva ville, som att vara med vänner eller resa (Strand, 

Broström & Haugstvedt 2018; Chilton & Pires-Yfantouda 2015). Ett flertal förstod att 

de fortfarande kunde utföra samma aktiviteter som innan insjuknandet medan andra 

hade det mer problematiskt (Chilton & Pires-Yfantouda 2015). För de personer med 

mycket aktiviteter i vardagen förekom svårigheter att hitta bra rutiner kring hanteringen 

av sin diabetes, vilket ansågs vara enklare för dem som hade ett lugnare och mer 

strukturerat liv innan insjuknandet (Castensøe-Seidenfaden et al. 2016). Tjejer fann i 

högre utsträckning än killar svårigheter av rutiner kring diabetes. De ansåg att det var 

svårare att upprätthålla motivationen då det var problematiskt att lita på sin egen 

förmåga till att sköta om sjukdomen, vilket medförde en känsla av misslyckande 

(Forsander, Bøgelund, Haas & Samuelsson 2016).  

               Somliga tyckte det var viktigt att leva hälsosamt och sköta om sin diabetes då 

det annars skulle orsaka onödigt lidande hos dem själva när de blev äldre, något som ett 

flertal ansåg var en bra motivation. Andra betraktade att leva hälsosamt som ett steg 
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senare i livet, att de skulle vara mer mogna att fatta rätt beslut vad gällande kost och 

motion då de blev äldre (Chilton & Pires-Yfantouda 2015). En del kände en framtida 

oro för att inte kunna gå en utbildning, köra bil, utföra sportaktiviteter, umgås med 

vänner, få en partner eller bilda familj (Castensøe-Seidenfaden et al. 2016; Chilton & 

Pires-Yfantouda 2015). Det fanns även rädsla kring att delge sjukdomen till sin partner, 

samt stress kring hur diabetes ska hanteras under en graviditet (Maslakpak, Anoosheh, 

Fazlollah & Ebrahim 2010). Samtidigt rapporterade de en oro för komplikationer, 

exempelvis att ett okontrollerat högt blodsockervärde skulle leda till blindhet och 

amputation till följd av långvariga bensår (Datye et al. 2019; Strand, Broström & 

Haugstvedt 2018; Castensøe-Seidenfaden et al. 2016). 

3.5 Individuellt stöd 

En del upplevde att de hade bristande kunskap och önskade mer information om 

kolhydraträkning och anpassning av insulin vid intag av mat, alkohol eller vid träning 

(Castensøe-Seidenfaden et al. 2016; Strand, Broström & Haugstvedt 2018). Det 

förekom svårigheter kring att verkställa den teoretiska informationen de fick då det inte 

alltid överensstämde med verkligheten (Spencer, Cooper & Milton 2012). Andra 

upplevde bra stöd från hälso-och sjukvården då de fick individanpassade råd för att 

lyckas med självhanteringen (Castensøe-Seidenfaden et al. 2016; Datye et al. 2019). 

               Upplevelsen av att bli självständig från föräldrarna varierade varav några 

ungdomar upplevde dåligt stöd, medan andra ansåg att föräldrarna inte kände förtroende 

till deras självhantering, vilket resulterade i försämrad motivation till självständighet. 

Dock betraktade de att föräldrarna hade större tillit till dem om de visade att de hade 

kontroll på sin diabetes (Castensøe-Seidenfaden et al. 2016; Strand, Broström & 

Haugstvedt 2018). Ungdomarna upplevde det positivt när kallelserna till besöken var 

adresserade till dem själva istället för föräldrarna, även om de också kunde vara till bra 

hjälp (Strand, Broström & Haugstvedt 2018). De som hade stöd från föräldrarna kände 

sig tryggare i sin hantering av diabetes än de som inte hade fullt stöd (Forsander et al. 

2016). Vid bristande stöd upplevdes osäkerhet kring hanteringen av sjukdomen vad 

gällande kost och motion kopplat till blodsockerkontroller, vilket även var svårt att 

minnas (Strand, Broström & Haugstvedt 2018). Ett flertal undvek att berätta för 

föräldrar om tankar och funderingar, exempelvis ett dåligt blodsockervärde, då de inte 

ville göra dem besvikna (Castensøe-Seidenfaden et al. 2016). Andra valde att inte 
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berätta om sin sjukdom för utomstående då de kunde få frågor om deras känslomässiga 

reaktioner orsakades av instabilt blodsocker (Jeong et al. 2018), vilket resulterade i att 

de kände sig ensamma (Castensøe-Seidenfaden et al. 2016; Jeong et al. 2018). 

3.6 Kontroll av blodsocker och insulin 

För att lyckas med självhanteringen användes alarm på telefonen eller anteckningar i 

kalendern (Fredette el al. 2016; Datye et al. 2019) samt påminnelser på insulinpumpen 

för att komma ihåg att kontrollera blodsockernivån och att injicera insulin. En del var 

även förberedda genom att äta innan de lämnade hemmet och alltid ha något ätbart med 

sig ifall blodsockernivån skulle sjunka på en oväntad plats, även ha med extra insulin 

om det skulle ta slut (Castensøe-Seidenfaden et al. 2016; Datye et al. 2019; Strand, 

Broström & Haugstvedt 2018). Det ansågs stressigt att ha med sig all utrustning, till 

exempel insulin, testremsor och druvsockertabletter (Fredette et al. 2016). 

               Individens synsätt på sjukdomen hade en påverkan på hur de kontrollerar sin 

diabetes. De som upplevde sjukdomen som en börda och därmed prioriterade att 

exempelvis sova eller vara med vänner istället för att kontrollera blodsockernivån hade 

sämre kontroll på sjukdomen jämfört med de som prioriterade sin diabetes (Datye et al. 

2019; Spencer, Cooper & Milton 2012; Strand, Broström & Haugstvedt 2018; Chilton 

& Pires-Yfantouda 2015; Castensøe-Seidenfaden et al. 2016). En pessimistisk 

inställning till sjukdomen resulterade i negativa upplevelser. Somliga betraktade det 

som påfrestande och obekvämt att få uppmärksamhet när de frekvent injicerade insulin 

(Maslakpak et al. 2010). Andra ansåg att det endast fanns svårigheter kring sjukdomen 

(Commissariat et al. 2016; Castensøe-Seidenfaden et al. 2016), på grund av att de ville 

vara som alla andra, en person utan diabetes (Castensøe-Seidenfaden et al. 2016). Det 

upplevdes krävande att hålla blodsockernivån stabil, speciellt för ungdomar (Strand, 

Broström & Haugstvedt 2018). En känsla av misslyckande kunde upplevas vid 

blodsockervärden som inte var förväntade, oavsett om de försökt få värdet stabilt eller 

inte (Datye et al. 2019), det uppkom även vid bortglömda blodsockerkontroller eller 

insulininjektioner (Strand, Broström & Haugstvedt 2018). Både hypoglykemi och 

hyperglykemi kunde orsaka en ökad stressnivå och väcka en frustration (Forsander et al. 

2016; Datye et al. 2019; Clausi & Schneider 2017).  

               I situationer som under träning, på fester, vid bilkörning eller på arbetet kunde 

det vara svårt att få hjälp om personen skulle sjunka i sitt blodsocker vilket skulle 



 

15 

 

innebära en risk för denne, därmed föredrog en del att ha ett högre blodsocker i 

förebyggande syfte (Castensøe-Seidenfaden et al. 2016). Vid bra kontroll av sjukdomen 

upplevdes en känsla av att ha lyckats (Datye et al. 2019; Chilton & Pires-Yfantouda 

2015) och det ansågs inte finnas några vardagliga problem (Spencer, Cooper & Milton 

2012). Allt eftersom ungdomarna blev mer självständiga ville de ha kontroll över sin 

egen kropp och över sjukdomen vad gällande insulindosering i förhållande till kost 

(Strand, Broström & Haugstvedt 2018; Chilton & Pires-Yfantouda 2015; Castensøe-

Seidenfaden et al. 2016).  

               Förväntningarna från föräldrar och vårdpersonal ökade desto äldre 

ungdomarna blev vilket resulterade i att de kände ett större ansvar av att ta hand om sin 

sjukdom. Genom mer ansvar kunde ungdomarna uppleva en större frihet och de hade en 

ökad vilja till att lära sig mer om diabetes, både genom kunskap och erfarenhet. Det var 

dessutom lättare att känna stolthet över sin sjukdom (Strand, Broström & Haugstvedt 

2018). De som inte kände att de kunde uppfylla föräldrarnas och vårdens krav upplevde 

en känsla av misslyckande. De kunde undvika att berätta sanningen om hur de kände 

angående sjukdomen eller struntade i besöken hos diabetessköterskan (Castensøe-

Seidenfaden et al. 2016). De kunde uppleva trötthet och koncentrationssvårigheter under 

dagtid på grund av att de vaknade på nätterna av lågt blodsocker som de var tvungna att 

kontrollera och eventuellt inta mat, vilket medförde svårigheter till att somna om (Datye 

et al. 2019; Spencer, Cooper & Milton 2012). De var rädda för att drabbas av 

hypoglykemi, särskilt nattetid då ingen skulle vara närvarande (Forsander et al. 2016; 

Castensøe-Seidenfaden et al. 2016; Strand, Broström & Haugstvedt 2018). 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Ungdomar och unga vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1 varierade från 

individ till individ. De som accepterat att sjukdomen var en del av identiteten, där 

somliga blivit diagnostiserade vid ung ålder, hade lättare att hantera sin diabetes än de 

som inte hade accepterat den. Det var inte ovanligt att de kände sig annorlunda på grund 

av sjukdomen där de bland annat inte kunde ha samma livsstil jämfört med vänner. I 

skolan och under fritidsaktiviteter upplevdes svårigheter kring hanteringen av sin 

diabetes. Utomstående kunde ge fördomsfulla kommentarer vilket ledde till skam och 



 

16 

 

skuld, samt en känsla av att vilja dölja sjukdomen. Stöd från vänner under skoltid var en 

viktig del för att få en ökad livskvalité. Lärare hade överlag dålig kunskap om diabetes 

och en bristande förståelse till elevernas hantering av sjukdomen. De som hade bra 

rutiner av sin diabetes upplevde en större frihet i vardagen än de som inte hade det. God 

framförhållning i hanteringen ledde till en bra kontroll av sjukdomen. En del kände en 

oro inför framtiden huruvida de skulle kunna leva sitt liv och rädsla för 

diabetesrelaterade komplikationer medan andra kände sig lugnare. Synsättet på 

sjukdomen varierade från individ till individ där en del hade en positiv syn på diabetes 

medan andra hade en negativ syn. Somliga upplevde en bristande kunskap om 

kolhydraträkning och insulindosering i förhållande till kost och motion. Stödet från 

föräldrarna skilde sig åt där en del upplevde bra stöd medan andra upplevde dåligt stöd.  

 

4.2 Resultatdiskussion  

I föreliggande litteraturstudie uppkom det att livsstilen hos ungdomar skiljde sig åt 

jämfört med vänner, det upplevdes vara svårt att delta i aktiviteter tillsammans (Clausi 

& Schneider 2017; Castensøe-Seidenfaden et al. 2016). Det var även mer besvärligt att 

utföra samma aktiviteter som innan insjuknandet (Chilton & Pires-Yfantouda 2015). 

Detta stämmer väl överens med tidigare forskning där en del inte kan få aktiviteter 

utförda på grund av långvarig sjukdom (Phuti et al. 2019). Dock ansågs hanteringen av 

sjukdomen lättare för dem som hade accepterat sin sjukdom, då de levde likadant med 

kost och aktivitet som innan (Chilton & Pires-Yfantouda 2015; Spencer, Cooper & 

Milton 2012), vilket kan kopplas till Van Reenen et al. (2019) studie där personer 

anpassade aktiviteter utifrån sjukdomen. Vidare visade resultatet även att det fanns 

svårigheter kring att acceptera sjukdomen (Commissariat, Kenowitz, Trast, Heptulla & 

Gonzalez 2016), en del ungdomar förnekade sin diabetes (Castensøe-Seidenfaden et al. 

2016). Detta styrks av tidigare forskning som visade att personer som drabbats av en 

långvarig sjukdom inte ville medicineras då det skulle medföra ständiga påminnelser 

om att de har en obotlig sjukdom (Van Reenen et al. 2019).  

               Orem utvecklade tre nivåer inom egenvård, hon beskriver att egenvård 

upprätthålls av god livskvalité och god hälsa för att främja välbefinnande. En av 

nivåerna var för att förhindra eventuella framtida komplikationer och ohälsa, denna nivå 

riktade sig till de individer som behövde undervisning och råd om sin egenvård 

(Berbiglia & Banfield 2014). Hälsa påverkas av inre faktorer, exempelvis sjukdom och 
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skada. Det är även ett resultat av en förändring, välbefinnande och livskvalitet (Willman 

2014). I föreliggande studie uppkom att det var viktigt att leva hälsosamt och ta hand 

om sin diabetes för att undvika ett framtida lidande (Chilton & Pires-Yfantouda 2015). 

Detta stärktes av tidigare forskning där ett flertal rapporterade en osäkerhet inför 

framtiden och hur sjukdomen skulle påverka livet (Van Reenen et al. 2019). Vidare 

visade resultatet att det fanns svårigheter att acceptera det faktum att de inte kunde 

arbeta inom en del yrken, som det militära eller pilot (Datye et al. 2019). De uttryckte 

även en oro för komplikationer, exempelvis blindhet och amputation orsakat av ett 

okontrollerat högt blodsockervärde (Datye et al. 2019; Strand, Broström & Haugstvedt 

2018; Castensøe-Seidenfaden et al. 2016). Erickson et al. (2014) bekräftar att även 

föräldrar var rädda för framtida komplikationer om sjukdomen inte hanterades korrekt.  

               Vårdpersonal ansåg det svårt att ge råd om vilken kost som lämpade sig bäst 

vid diabetes då ämnet betraktades som delvis outforskat (Socialstyrelsen 2011).  I 

ovannämnda resultat beskrev ungdomar att de hade en låg kunskap om sambandet 

mellan kost och motion kopplat till insulindosering, något de önskade ha mer 

information om (Castensøe-Seidenfaden et al. 2016; Strand, Broström & Haugstvedt 

2018). Detta kan ställas mot Orems teori som beskrev att vård ska utföras till de 

individer som behöver det på grund av dennes hälsotillstånd (Berbiglia & Banfield 

2014). Resultatet visade även att de som hade dåligt stöd från omgivningen upplevde 

större osäkerhet kring kopplingen mellan kost, motion och blodsockerkontroller (Strand, 

Broström & Haugstvedt 2018). Enligt Orems teori beskrivs att en individ behöver ett 

aktivt och kontinuerligt lärande för att främja egenvård (Berbiglia & Banfield 2014), 

och att det var viktigt med en god kunskap om livsmedels påverkan på 

blodsockervärdet. Blodsockerkontroller bör utföras före och efter fysisk aktivitet för att 

anpassa insulindoseringen (Dammen Mosand & Stubberud 2011). Med bakgrund till 

detta kan det antas vara förvirrande för personer med diabetes att välja rätt typ av kost 

om de inte har tillräcklig kunskap om sambandet mellan kost och insulin. Det kan även 

tänkas finnas andra påverkande faktorer till vårdpersonalens svårigheter kring ämnet, 

inte endast den bristande kunskapen. Har de en önskan om ökad kunskap bör de även ha 

en god motivation till att lära sig. 

               Ungdomar uppgav att det inte var ovanligt att lärare saknade kunskap om 

diabetes och hade därmed ingen förståelse för sjukdomen (Datye et al. 2019). De fick 

inte tillåtelse att lämna klassrummet för att upprätthålla hanteringen av sin diabetes. 
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Ungdomarna var även oroliga att läraren inte skulle kunna hjälpa till om något skulle 

hända (Datye et al. 2019; Maslakpak et al. 2010). Detta bekräftas genom tidigare 

forskning i en studie av Rising Holmström, Häggström och Söderberg (2018) där 

skolpersonal ansåg att de hade en bristande kunskap kring elevernas diabeteshantering, 

dock kände en del att de hade ett ansvar att hjälpa till med bland annat 

blodsockerkontroller. Thorstensson et al. (2016) beskrev att skolsköterskor hade ett stort 

ansvar kring elevernas diabetes där de ansåg att ansvaret borde fördelas på den personal 

som vistades med dem mer. Vidare visade resultatet att klasskamrater hade en låg 

kunskap om diabetes (Maslakpak et al. 2010). Vilket kan jämföras med tidigare 

forskning där skolsköterskorna informerade klasskompisar om sjukdomen för att skapa 

en gemensam trygghet (Thorstensson et al. 2016). Elever med diabetes hade en 

presentation till sina klasskamrater om sjukdomen och hur den hanterades. Flertalet 

påpekade dock att de fick oönskad uppmärksamhet från klasskamraterna med upprepade 

frågor. För att minska uppmärksamheten berättade de om sin sjukdom för vänner de 

hade förtroende till (Rankin et al. 2018). Detta tyder på att elevens sjukdom påverkar 

prestationer och deltagandet i skolan, ansvarig personal bör därför ha en god kunskap 

om sjukdomen. Det kan antas att det finns en annan bakomliggande orsak till att 

skolpersonalen anser att sjukdomen är elevens ansvar och inte skolpersonalen.  

                I föreliggande resultat beskrivs att det var krävande att hålla blodsockernivån 

stabil (Strand, Broström & Haugstvedt 2018). För att upprätthålla blodsockermätningar 

förekom skolkning från lektioner (Fredette et al. 2016) eller så lämnade de lektionen 

tidigare för att äta lunch, vilket medförde mobbning från klasskamrater (Maslakpak et 

al. 2010). Det kan bekräftas i Rankin et al. (2018) studie där elever berättade att de 

blivit isolerade och avvisade av klasskamrater när de lämnade lektioner tidigare för att 

kontrollera blodsockernivån och injicera insulin före lunch. Vidare visade resultatet att 

ungdomar betraktade det som påfrestande och obekvämt att få uppmärksamhet vid 

regelbundna insulininjektioner (Maslakpak et al. 2010). Detta kan kopplas till att 

integriteten betraktades känslig vid utseendeförändringar under ungdomsåren (Enskär & 

Golsäter 2014). De kände sig misslyckande om blodsockervärdet inte var förväntat, 

trots om de försökt få värdet stabilt eller inte (Datye et al. 2019). Det rapporterades även 

att hypoglykemi och hyperglykemi kunde leda till frustration och en ökad stressnivå 

(Forsander et al. 2016; Datye et al. 2019; Clausi & Schneider 2017). Whittemore, Delvy 

och McCarthy (2018) beskriver att partners även upplevde stress, rädsla och hjälplöshet 
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när personen drabbats av hypoglykemi. 

               Resultatet visade att vänner ökade livskvaliteten under skolgången (Fredette et 

al. 2016; Castensøe-Seidenfaden et al. 2016; Forsander et al. 2018; Strand, Broström & 

Haugstvedt 2018), vilket kan relateras till Bearman och La Grecas (2002) studie där 

vänner flera gånger var ett gott stöd i diabeteshanteringen, särskilt de med kunskap om 

diabetes. De påminde om kostvanor, kontroller av blodsockervärdet och bjöd in till 

aktiviteter. Rankin et al. (2018) beskriver att en del vänner satte sig ner bredvid och 

hjälpte till om ungdomarna var tvungna att avbryta aktiviteter för att behandla 

hypoglykemi och återhämta sig, medan andra gick därifrån. Vidare visade resultatet att 

en del valde att hålla sin sjukdom hemlig på grund av utomståendes fördomar och 

negativa kommentarer (Jeong et al. 2018), vilket ledde till en känsla av utanförskap 

(Castensøe-Seidenfaden et al. 2016; Jeong et al. 2018). Det kan jämföras med tidigare 

forskning som beskriver att goda vänner kunde se personen bakom sjukdomen 

(Marshall, Martin & Siarkowski Amer 2018). Detta kan även kopplas samman med 

Orems teori som beskriver att omgivningen bör se individen som en person av samma 

släkte, inte som någon annorlunda (Berbiglia & Banfield 2014). 

               I föreliggande resultat beskrivs att de med god kontroll av sjukdomen föredrog 

att ha ett högre blodsockervärde i situationer där ett sjunkande blodsocker kunde 

innebära en risk för denne själv, som vid exempelvis bilkörning (Castensøe-Seidenfaden 

et al. 2016). Vilket i tidigare forskning beskrivs vara ett orosmoment hos föräldrar, att 

barnet ska drabbas av hypoglykemi under bilkörningen (Cox et al. 2012). Vidare 

framkom det i resultatet att det fanns en rädsla av att drabbas av hypoglykemi nattetid 

(Forsander et al. 2016; Castensøe-Seidenfaden et al. 2016; Strand, Broström & 

Haugstvedt 2018), något som tidigare forskning kunde bekräfta där oro även förekom 

hos föräldrar, att deras barn skulle hittas medvetslös efter natten (Ersig et al. 2016). 

Detta antyder att rädslan tar över i vardagen och det blir svårt att leva ett normalt liv, det 

kan anses klokt att oroa sig mindre för vad som skulle kunna hända. 

               I ovannämnda resultat rapporterade ungdomar att de till följd av de ökade 

förväntningarna från föräldrar och vårdpersonal kunde ta mer ansvar för sin sjukdom 

och uppleva en större frihet i livet (Strand, Broström & Haugstvedt 2018). Tidigare 

forskning beskrev att föräldrar ansåg det stressande att inte längre ha samma kontroll på 

barnets sjukdom som tidigare (Ersig et al. 2016). Vidare framkom det även i resultatet 

att ungdomar upplevde att föräldrarna inte hade förtroende till dem i deras förmåga att 
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självständigt hantera sjukdomen (Castensøe-Seidenfaden et al. 2016; Strand, Broström 

& Haugstvedt 2018). Detta kunde ställas mot tidigare forskning som beskrev att även 

föräldrar kunde uppleva minskad tillit till barnets självhantering till följd av den 

minskade kontrollen (Ersig et al. 2016). Mot bakgrund till detta är det rimligt att anta att 

föräldrarnas ängslan överförs till deras barn och påverkar inställningen till 

självhantering, vilket leder till större svårighet att hantera sjukdomen. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Vetenskapliga artiklar användes för att beskriva ungdomar och unga vuxnas 

upplevelser. Författarna valde en deskriptiv design till föreliggande litteraturstudie, 

vilket kan vara en passande metod för att få olika perspektiv inom aktuell forskning 

(Polit & Beck 2012). För att finna möjliga artiklar användes databasen PubMed, vilket 

lämpar sig bra vid omvårdnadsstudier (Polit & Beck 2012). Författarna fann där möjliga 

artiklar och sökte därför inte vidare i någon annan databas. Dock hade författarna 

kunnat använda databasen Cinahl för att få fram andra artiklar vilket kunde medfört att 

ett annat resultat redovisats. 

               För att hitta artiklar inom ett specifikt område kan MeSH-termer tillämpas 

(Willman et al. 2016). Författarna nyttjade MeSH-termer och de booleska söktermerna 

AND och NOT för att hitta relevanta artiklar. Den booleska söktermen NOT nyttjades 

för att endast få fram primärkällor och därmed undvika litteraturstudier. En manuell 

granskning för att exkludera litteraturstudier hade kunnat utförts. Enligt Polit och Beck 

(2012) kan sökord i fritext användas om de inte finns som MeSH-term. Författarnas 

inklusionskriterier var att artiklarna skulle ha en undersökningsgrupp som var mellan 

12-35 år. För att besvara syftet användes dock endast artiklar med ungdomar och unga 

vuxna med diabetes typ 1 som var mellan 13-34 år. Detta på grund av att det endast var 

en vald artikel som hade en undersökningsgrupp mellan 20-34 år, resterande artiklars 

deltagare var mellan 13-24 år. På grund av det breda åldersspannet på 

undersökningsgruppen kan resultatet ha påverkats då den fysiska och psykiska 

mognaden skiljer sig åt mellan en 13-åring respektive 34-åring. Det kan anses vara en 

svaghet att samtliga 12 artiklar var skrivna på engelska och författarna har svenska som 

modersmål. Artiklarna översattes och författarna gjorde sitt främsta för att tolka 

artiklarna på ett korrekt sätt. En tidsbegränsning på tio år användes för att få fram 

aktuell forskning, enligt Polit och Beck (2012) betraktas det som en styrka. 
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Begränsningen “tillgänglig via högskolan i Gävle” gjordes för att få tillgång till 

artiklarnas hela innehåll, ett fåtal artiklar gick ändå inte att läsa kostnadsfritt. Dessa 

artiklar valdes då bort, vilket anses vara en svaghet. En relevansbedömningsmall 

användes för att bedöma artiklarnas relevans, vilket kan betraktas vara en styrka. 

Samtliga artiklar erhöll en god kvalitet, det resulterade att ingen artikel exkluderades 

utifrån kvalitetsgranskningen, något som anses vara en styrka. Enligt Polit och Beck 

(2012) betraktas kvalitativa artiklar lämpa sig bäst för att beskriva personers 

erfarenheter och upplevelser. Kvantitativa, kvalitativa och mixad metod inkluderades i 

föreliggande litteraturstudie, författarna ansåg det som en styrka att få ett omfattande 

perspektiv inom området. 

 

4.4 Kliniska implikationer  

Föreliggande litteraturstudie visar att ungdomar och unga vuxna upplever en oro inför 

framtiden. Dels gällande diabetesrelaterade komplikationer och dels rädsla för att 

sjukdomen skulle hindra dem från att exempelvis bilda familj och köra bil. Därmed 

skulle sjuksköterskor lägga mer fokus på information till denna patientgrupp om 

förebyggande åtgärder, och uppmärksamma orosmoment varje individ har för att främja 

livskvalité. Till de individer som finner svårigheter att sköta om sin diabetes skulle 

sjuksköterskor behöva fokusera mer på att ge information till dem, exempelvis om 

framtida komplikationer. Detta för att öka förståelsen för vilka konsekvenser sjukdomen 

kan leda till, av stor sannolikhet kan det få individen att göra medvetna val kring 

sjukdomen. Vid en bred kunskap om faktorer som personer med diabetes typ 1 anser 

krävande eller mindre krävande kan sjuksköterskan snabbt få en tydlig helhetsbild av 

patientens individuella omvårdnadsbehov. Vidare framkom det i studien att ungdomar 

och unga vuxna som hade bra rutiner i vardagen upplevdes ha bättre kontroll av sin 

diabetes än de som inte hade det. Det är därmed av stor vikt att hjälpa denna 

patientgrupp till att finna strategier till att uppnå bra rutiner som att kontrollera sitt 

blodsocker innan ett visst moment ska utföras för att inte känna en oro. Att besitta 

kunskap om upplevelser kring sjukdomen kan vara viktigt för sjuksköterskor i mötet 

med denna patientkategori då det kan påverka hur omvårdnaden skall utföras. 
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4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Föreliggande studie visar att ungdomar och unga vuxna med diabetes typ 1 upplevde en 

bristande kunskap om hur livsmedel och fysisk aktivitet påverkar insulindoser och 

blodsockervärdet. Författarna till föreliggande studie föreslår därav fortsatt forskning 

för hur ungdomar och unga vuxna ska få bra information om detta, och hur 

sjuksköterskor ska arbeta med denna patientgrupp. Förslagsvis behöver de arbeta mer 

informativt och involvera familj och vänner mer för att främja ungdomar och unga 

vuxnas hantering och egenvård vid diabetes. Exempelvis kan en kvalitativ intervjustudie 

genomföras för att upptäcka ungdomars, unga vuxnas samt sjuksköterskors erfarenheter 

och upplevelser angående hur den aktuella informationen om diabetes typ 1 ges till 

denna patientgrupp, samt hur det kan förbättras. 

4.6 Slutsats  

Ungdomar och unga vuxna upplevde att sjukdomen var enklare att hantera om de blivit 

diagnostiserade i ung ålder, jämfört med de som blivit diagnostiserad i senare ålder. Bra 

vardagliga rutiner gav bättre kontroll över sjukdomen. De upplevde att de var 

annorlunda jämfört med vänner och fick fördomsfulla kommentarer. Ungdomar och 

unga vuxna saknade kunskap om hur sjukdomen påverkades av kost och motion, och de 

var tvungna att anpassa hanteringen av sjukdomen utifrån fysiska- och sociala 

aktiviteter. De kände en oro för komplikationer och var rädda för framtiden om att bilda 

familj och utbildning. 
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Castensøe-Seidenfaden, P., Teilmann, G., 

Kensing, F., Hommel, E., Olsen, B. S. & 

Reventlov Husted, G. 

 

Danmark, 2017. 

 

Isolated thoughts and feelings and 

unsolved concerns: adolescents’ 

and parents’ perspectives on 

living with type 1 diabetes – a 

qualitative study using visual 

storytelling. 

 

Explorativ 

design och 

kvalitativ 

ansats. 

9 ungdomar i åldern 

15–19 år i Danmark. 

Individuella intervjuer 

med semistrukturerad 

intervjuguide. 

Tematisk analys 

Chilton, R. & Pires-Yfantouda, R. 

 

Storbritannien, 2015. 

Understanding adolescent type 1 

diabetes self-management as an 

adaptive process: A grounded 

theory approach. 

Socialkonstrukti

vistisk design 

och kvalitativ 

ansats.  

 

6 tjejer, 7 killar 13–17 

år. National Health 

Service pediatrisk 

diabetesklinik i 

sydöstra England. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Konstant 

jämförande 

analys. 

Clausi, L. & Schneider, M. 

 

Kanada, 2017. 

 

“Part of My Identity": The Impact 

of Self-Management on the Sense 

of Self of Young Women With 

Type 1 Diabetes. 

 

Explorativ 

design med 

fenomenologisk 

inriktning och 

kvalitativ 

ansats. 

7 tjejer, 18–22 år, 

universitet i södra 

Ontari, Kanada. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk analys. 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26084198
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Commissariat, P. V., Kenowitz, J. R., 

Trast, J., Heptulla, R. A. & Gonzalez, J. S. 
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Developing a Personal and Social 

Identity With Type 1 Diabetes 

During Adolescence: A 

Hypothesis Generative Study. 

 

Explorativ 

design och 

mixad ansats. 

19 tjejer och 21 killar, 

13–20 år, rekryterades 
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Inspelade intervjuer och 

självrapporterade 

åtgärder. 

Tematisk analys. 

Datye, K., Bonnet, K., Schlundt, D. & 

Jaser, S. 

 

USA, 2019. 

Experiences of Adolescents and 

Emerging Adults Living with 

Type 1 Diabetes. 

Design framgår 

inte, författarna 
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studien har en 

explorativ 

design. 

Kvalitativ 

ansats. 

Två fokusgrupper med 
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vuxna 17–21 år. 

Semistrukturerade 

fokusgruppguide. 

Kvalitativ 

datakodning och 

analys med 

Vanderbilt 

University 

Qualitative 

Research Core, 

COREQ-

riktlinjer. 

Fredette, J., Mawn, B., Hood, K. & Fain, J. 

 

USA, 2016. 
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Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk analys 
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Forsander, G., Bøgelund, M., Haas, J. & 

Samuelsson, U. 

 

Sverige/Danmark, 2017. 
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Gender matters for level of 

distress. Experiences from the 

Design framgår 

inte, författarna 

tolkar att 
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9A.4. 
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semistrukturerade 
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Innehållsanalys. 

Kellett, J., Sampson, M., Svärd, F., 

Murphy, H. R., Clark, A., Howe, A., 

Prince, C., Datta, V. & Myint, K. S. 

 

Storbritannien, 2018. 

 

Young people's experiences of 

managing Type 1 diabetes at 

university: a national study of UK 

university students. 

Design framgår 

inte, författarna 

tolkar att 

studien har en 

deskriptiv 

design. 

Kvantitativ 

ansats. 

211 män och 372 

kvinnor, 18–24 år, 

sjukhus i England, 

Skottland, Nordirland 

och Wales. 

Frågeformulär. Innehållsanalys 

med hjälp av 

NVIVO och IBM 

Statistics SPSS 

22. 

Maslakpak, M., Anoosheh, M., Fazlollah, 

A. & Ebrahim, H. 

 

Iran, 2010. 

 

Iranian diabetic adolescent girls’ 

quality of life: perspectives on 

barriers. 

Design framgår 

inte, författarna 

tolkar att 

studien har en 

explorativ 

design. 

20 tjejer 13–18 år i 

Azerbajdzjan. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys. 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29687498
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Kvalitativ 

ansats. 

Spencer, J. E., Cooper, H. C. & Milton, B. 

 

Storbritannien, 2013. 

 

The lived experiences of young 

people (13–16 years) with Type 1 

diabetes mellitus and their parents 

– a qualitativ phenomenological 

study. 

 

Explorativ 

design med en 

fenomenologisk 

inriktning och 

kvalitativ 

ansats. 

9 killar, 11 tjejer 13–16 

år från en 

diabetesklinik i 

Nordvästra England. 

Fördjupade intervjuer. Teman 

organiserades 

med “NVIVO 

software”. 

Strand, M., Broström, A. & Haugstvedt, A. 

 

Norge/Sverige 2019. 

 

Adolescents' perceptions of the 

transition process from parental 

management to self-management 

of type 1 diabetes. 

 

Explorativ 

design med en 

fenomenologisk 

inriktning och 

kvalitativ 

ansats. 

  

11 tjejer och 7 killar, 

16–18 år, 

barnavdelningar i södra 

Norge. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk analys. 
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Författare 

 

Syfte Resultat 

Castensøe-Seidenfaden, P., Teilmann, G., 

Kensing, F., Hommel, E., Olsen, B. S. & 

Reventlov Husted, G. 

Utforska och beskriva erfarenheterna från ungdomar 

och deras föräldrar som lever med diabetes typ 1, för 

att identifiera behov av stöd för att förbättra 

Fyra huvudteman konstaterades: sträva efter säkerhet, normalitet 

självständighet och oro inför framtiden. Ungdomar och föräldrar kände 

samma oro och utmaningar trots nya behandlingsmetoder. Deras tankar 



 

 

 

ungdomarnas förmåga att hantera i övergången från 

barn till vuxen ålder. 

och känslor blev isolerade samt att oro och utmaningar förblev olösta 

 

Chilton, R. & Pires-Yfantouda, R. Utveckla en begreppsmässig förståelse av processen 

för anpassning till självhantering. 

Fyra teman konstaterades: svårigheter med egenvård, framgångsrik 

egenvård, övergångsfaser och processmekanismer. De kände sig utanför 

då de måste tänka på kost och aktivitet. 

 

Clausi, L. & Schneider, M. Utforska upplevelser av unga tjejer med diabetes, hur 

självhantering av sin sjukdom påverkar självkänslan. 

Flera aspekter av de dagliga hanteringsrutinerna påverkade hur de ser sig 

själva. Tjejer upplevde att de ville känna sig mer fri, att sjukdomen var 

en del av dem själva samt att de ville vara normala, det vill säga en 

vanlig tjej utan diabetes. 

 

Commissariat, P. V., Kenowitz, J. R., 

Trast, J., Heptulla, R. A. & Gonzalez, J. S. 

Utforska ungdomars personliga och sociala 

identitetsutveckling i relation till diabetes typ 1. 

Ungdomarna kände sig belastade och ville känna sig normala. De kände 

sig annorlunda än vänner. Positiva och negativa effekter av familj och 

vänners engagemang i sjukdomshantering. 

 

Datye, K., Bonnet, K., Schlundt, D. & 

Jaser, S. 

Identifiera hinder genom tonåringar i fokusgrupper, 

hur diabetesundervisare kan ha en positiv inverkan på 

deras diabeteshantering. 

Diabetesundervisare har en betydande roll i utbildning och hantering för 

ungdomar med diabetes typ 1. Biologiska, psykologiska och 

miljömässiga faktorer påverkar egenvården. 

 

Fredette, J., Mawn, B., Hood, K. & Fain, 

J. 

Undersöka livskvaliteten hos högskolestudenter med 

diabetes typ 1. 

Tre huvudteman framkom: planera framåt, tänka positivt och söka stöd. 

Dessa teman ger en bättre förståelse av övergångsperioden och hur det 

påverkar livskvaliteten. 

 



 

 

 

Forsander, G., Bøgelund, M., Haas, J. & 

Samuelsson, U. 

Undersöka förhållandet mellan diabetesbesvär och 

kön samt sambandet med glykemisk kontroll, socialt 

stöd, hälsobeteenden och socio-ekonomisk status. 

Drygt hälften av de kvinnliga deltagarna upplevde måttliga och svåra 

diabetesbesvär, som rädsla för hypoglykemi. Deltagarna som litade på att 

deras föräldrar kunde hjälpa till med sjukdomen vid behov var mindre 

besvärade än övriga. 

 

Jeong, Y. M., Quinn, L., Kim, N. & 

Martyn-Nemeth, P. 

Utforska hälsorelaterad stigmatisering bland unga 

vuxna med diabetes typ 1. 

Unga vuxna med diabetes typ 1 upplever en hög grad av stigmatisering i 

vardagen, vilket påverkar deras självhantering och psykologiska 

välbefinnande negativt. Till följd av stigmatiseringen blev 

blodsockerkontrollerna och insulininjektionerna försenade. Vilket ledde 

till ilska och ångest. 

 

Kellett, J., Sampson, M., Svärd, F., 

Murphy, H. R., Clark, A., Howe, A., 

Prince, C., Datta, V. & Myint, K. S. 

Undersöka påverkan på egenvården hos 

universitetsstudier med diabetes typ 1. 

Över hälften av alla deltagare upplevde det svårare att hantera sin 

diabetes än innan studiens början. Drygt hälften drabbades med jämna 

mellanrum av hypoglykemi. Tjejer ansåg det svårare att hålla vikten, 

vara friska och upplevde i större mån stress än killar. 

 

Maslakpak, M., Anoosheh, M., Fazlollah, 

A. & Ebrahim, H. 

Utforska vilka hinder tonårsflickor från Iran med 

diabetes typ 1 har för att uppnå en bra livskvalitet. 

Utomstående faktorer som problem i familjen, i skolan och socialt samt 

individuella faktorer som negativ inställning mot behandling och 

egenvård, ångest mot sjukdomen och oro inför framtiden ansågs påverka 

livskvalitén. 

 

Spencer, J. E., Cooper, H. C. & Milton, B. Undersöka ungdomar och föräldrars perspektiv av att 

leva med diabetes 

Ungdomar upplevde tre tydliga stadier. Att anpassa sig till sin sjukdom, 

lära sig leva med sjukdomen och att bli självständig. Ungdomarna lärde 

sig av och blev självständig genom erfarenheter. Genom att miljön 



 

 

 

anpassades till ungdomarna av föräldrar respektive hälso- och 

sjukvårdspersonal kunde de lära sig genom att begå misstag. De fick 

även stöd och feedback för att underlätta lärandet.  

 

Strand, M., Broström, A. & Haugstvedt, 

A.. 

Beskriva hur ungdomar uppfattar övergången från att 

vara beroende av föräldrarna till att självständigt 

hantera sin sjukdom. 

Ungdomar behöver bli självständiga i hanteringen av sin sjukdom för att 

kunna känna stolthet. De anser att det är naturligt att ha ansvaret över sin 

diabetes, vilket även förväntas av föräldrarna och vårdpersonalen. Men 

det krävs stora färdigheter i självhanteringen, något som tar tid. 

 

 


