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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Varje år får cirka 7 000-8 000 barn och ungdomar i Sverige diabetes typ 1. 
Ungdomstiden kan ses som en kritisk period för både hälsa och välbefinnande. Under 
ungdomstiden är det mycket som sker, både fysiskt och psykiskt. När en ungdom får en 
sjukdom som diabetes typ 1, kan mycket komma att förändras i ungdomarnas vardag. 
Diabetes typ 1 innebär ett stort ansvarstagande, vilket gör att ungdomarna introduceras för 
nya rutiner och vanor i vardagen. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa ungdomars upplevelser av att leva med diabetes 
mellitus typ 1. 
Metod: Metoden var en litteraturstudie av åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 
Analysmetoden som användes var inspirerad av Graneheim och Lundmans tolkning av 
innehållsanalys.  
Resultat: I resultatet framkom fem kategorier: Positiva upplevelser av en sjukdom, negativa 
upplevelser av en sjukdom, nya vanor, omgivningens påverkan och känsla av att vara 
annorlunda. Till kategorin nya vanor framkom även en underkategori i form av injicering. 
Resultatet visade att ungdomarna upplevde sjukdomen på olika sätt, både positivt och 
negativt. Några ungdomar kände att sjukdomen givit dem erfarenheter av olika slag, 
samtidigt som andra ungdomar kände att de aldrig kunde slappna av och en känsla av 
hopplöshet avspeglades vid tanken av att leva med sjukdomen resten av livet. 
Slutsats: Studien visar att en sjukdom som diabetes typ 1 kan innebära både lidande och 
välbefinnande. Sjukdomen är en både en utmaning och en lärdom för ungdomarna. 
Litteraturstudien kan bidra med ökad förståelse av ungdomarnas upplevelse av att leva med 
diabetes typ 1, vilket är viktigt för en kommande roll som sjuksköterska. 
 
Nyckelord: Diabetes mellitus typ 1, Ungdomar, Upplevelser.  
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Inledning  
Varje år insjuknar cirka 86 000 barn och ungdomar världen över i diabetes typ 1, och av 

dessa finns cirka 7 000-8 000 i Sverige (Diabetesförbundet, 2016). Ungdomstiden kan vara 

en problematisk period full av utmaningar, men den är ännu svårare för de ungdomar som är 

diagnostiserade med diabetes typ 1 då de lever med en livslång sjukdom som kräver 

behandling (Scholes, Mandleco, Roper, Dearing, Dyches & Freeborn, 2013). Några 

ungdomar kan ha svårt att hantera sjukdomen, medan andra ungdomar har det enkelt att 

acceptera ansvaret de fått av sjukdomen. De ungdomar som har lättare att acceptera 

sjukdomen har en tendens till en bättre kontroll på sitt blodsocker än de som har dålig 

självkänsla (ibid.).  

 

Ungdomstiden är en kritisk period för hälsan och välbefinnandet. Ungdomarna börjar växa in 

i vuxenvärlden för att enklare kunna känna igen instabiliteten som finns inneboende i den 

tidiga vuxna åldern. Ungdomarna står i denna livsfas inför många möjligheter för att växa, 

utvecklas och ändras. En del ungdomar flyttar hemifrån, introduceras på arbetsmarknaden, 

börjar ta eget ekonomiskt ansvar och stadgar sig med en partner (Monaghan, Helgeson & 

Wiebe, 2015). Några ungdomar har blivit ifrågasatta om vad det betyder för dem att ha 

diabetes och vilka utmaningar de möter med bland annat syskon och föräldrar (Freeborn, 

Dyches, Roper och Mandleco, 2013). Freeborn et al. (2013) förklarar vidare att andra frågor 

som ungdomarna med diabetes typ 1 fick besvara var bland annat hur de handskades med 

problemen och vad de tyckte skulle vara hjälpsamt för dem att veta om hur de ska handskas 

med sin sjukdom. Det framkom att sjukdomen är en belastning för ungdomarna, med tre 

huvudteman där egenvård var en av utmaningarna för dem. Flera av ungdomarna brukade 

undvika att kontrollera sitt blodsocker, dels på grund av smärtan av att behöva sticka sig, men 

också en irritation att ständigt behöva kontrollera blodsockernivån (ibid.).  

 

Eftersom utmaningar med typ 1 diabetes påverkar ungdomarnas vardag är det viktigt att lära 

sig mer om deras upplevelser. Detta för att bättre passande lösningar kan tas fram för att 

hjälpa ungdomarna med att hantera sjukdomen, anpassa sig till sin situation och öka deras 

livskvalitet (Freeborn et al., 2013). Därför är det viktigt som sjuksköterska att kunna sätta sig 

in i ungdomarnas situation, diskutera utmaningarna, förstå dem och sedan arbeta med dem för 

att hitta strategier som främjar deras hälsa.  
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Siarkowski-Amer (2008) förklarar att det finns befintlig forskning om föräldrarnas och 

vårdpersonalens perspektiv om hur ungdomarna anpassar sig till sjukdomen, men att det finns 

en bristfällig mängd forskning kring just ungdomarnas upplevelser av hur det är att leva med, 

och anpassa sig till en sjukdom (ibid.) Det finns heller inte mycket forskning kring hur 

livskvaliteten skiljer sig mellan ungdomar som lever med diabetes typ 1 och de ungdomar 

som inte lever med någon sjukdom (Spezia-Faulkner, 2003). Mer forskning om ungdomars 

perspektiv av hur det är att leva med diabetes typ 1, kan ge sjuksköterskan en fördjupad 

förståelse samt en bredare kunskap kring hur ungdomarna upplever sjukdomen. Detta skulle 

kunna leda till att en bättre och mer personcentrerad vård kan utföras, vilket alltid är 

eftersträvansvärt.  

Bakgrund 
Ungdomar med diabetes typ 1 ställs inför en utmaning att anpassa sig till en livsstil som 

kräver eget ansvar gällande förändringar i dieten, motionsvanor och anpassning av 

insulinbehandling. Ungdomstiden är en tid då många ungdomar kämpar, söker efter sin 

identitet och försöker bli självständiga (Spezia-Faulkner, 2003). En viktig livsuppgift som 

ungdomarna med diabetes typ 1 ställs inför är att hitta sin identitet (Monaghan et al., 2015). 

Den sena ungdomstiden och den tidiga vuxenåldern karakteriseras av att olika områden 

utforskas såsom studier, jobb, familj och kärlek. När ungdomarna tar beslut i dessa områden, 

skapar de en vuxenidentitet. Något som sannolikt kommer att spela en stor roll för 

identitetens utveckling är att diagnostiseras med diabetes typ 1. Diagnosen kan hämma 

utvecklingen då det kan innebära en längre period i livet där föräldrarna är involverade, men 

det kan också medföra fördelar i att ungdomarna mognar snabbare och ökar sin självtillit då 

de ställs inför olika ansvarsområden (ibid.). Adams (2012) beskriver att ungdomarna som 

blivit diagnostiserade med diabetes typ 1 kommer vara i behov av hjälpinsatser från hälso- 

och sjukvården för resten av livet. Det sätter sjuksköterskor i en position där de kan skapa 

relationer med ungdomarna genom att bidra med utbildning och ett socialt stöd som gör det 

möjligt för ungdomarna att skapa ett meningsfullt liv (ibid.).  
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Adams (2012) förklarar att något som är typiskt för ungdomstiden är att det är övergångstiden 

för fysiska och psykologiska förändringar. Under den här tiden är det vanligt att ungdomarna 

får en annan kroppsuppfattning och ungdomarna kan dessutom börja experimentera och 

utforska bland annat alkohol och nikotin. Under ungdomstiden börjar ungdomarna bli mer 

självständiga och mer delaktiga i beslut som ska tas. För ungdomar med diabetes typ 1 kan 

det innebära att de nu får ta mer ansvar för sin sjukdom med övervakning av föräldrarna 

(ibid.).  

 

Ungdomstiden är en period där ungdomar har möjlighet att skaffa kunskap om diabetes typ 1 

och bemästra sin egenvård (Boztepe, Karakaya & Büber, 2013). Boztepe et al. (2013) 

förklarar vidare att ungdomstiden samtidigt är en period som kan anses vara utmanande då 

sjukdomen kan vara svår att sköta. Det kan även vara svårt för ungdomarna att upprätthålla 

en jämn blodsockernivå (ibid.). 

 

Det är viktigt att ungdomarna med diabetes typ 1 försöker sköta sin diabetes, även om 

Freeborn et al., (2013) har påvisat att ungdomarna med diabetes typ 1 tycker att sjukdomen är 

en belastning för dem. Som tidigare nämnts är det av stor vikt att sjuksköterskan sätter sig in i 

ungdomarna med diabetes typ 1 situation och försöker förstå dem, för att tillsammans med 

ungdomarna kunna främja deras hälsa på bästa möjliga sätt. 

Diabetes mellitus typ 1  
Diabetes mellitus typ 1 kan definieras som en långvarig och obotlig sjukdom som oftast 

debuterar i ung ålder. Sjukdomen orsakas av en brist på betaceller i de Langerhanska öarna 

som finns i bukspottkörteln vars huvudansvar är att reglera kroppens insulinnivå. Sjukdomen 

innebär alltså att bukspottkörtelns produktion av insulin inte fungerar vilket leder till att en 

livslång behandling behövs (Mulder, 2008).  

Ungdom 
Begreppet ungdom kan beskrivas som en fas i livet eller som en social kategori. Vidare 

förklaras att livsfasen är den tid som är mellan barndomstiden och livet som vuxen. Med 

livsfas menas i detta fall ungdomstiden, vilket är den tid mellan barndomen och vuxenlivet. 

Den sociala kategorin förklaras som en grupp som har likvärdiga behov och intressen. Åldern 

för en ungdom är egentligen en definitionsfråga (Ungdomsstyrelsen, 2010), men beskrivs 

främst mellan åldern 10-19 (World Health Organization, 2016). 
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Upplevelse 
Enligt Katie Eriksson (1987) är en upplevelse en människas egna och kan inte helt förstås 

eller tolkas av en annan. En ontologisk upplevelse skulle för ungdomar med diabetes typ 1 

kunna innebära en upplevelse av ett möte med sig själva, vilket innebär att även ungdomarnas 

längtan, hopp och önskan omvandlas och leder till nya inriktningar. Samtidigt som 

människan är en unik individ är människan lika beroende av en gemenskap, där människan i 

sin unikhet får erfara sig förstådd, besvarad och accepterad (ibid.). 

Livsvärld 
Bengtsson (2005) beskriver livsvärld utifrån Husserls filosofi. Livsvärld innebär en 

förvetenskaplig och förreflexsiv värld, alltså utgörs livsvärlden av en människas upplevelser 

och erfarenheter genom livet. Livsvärlden baseras på vetenskap och reflektion. Människan 

lever i en värld som tas förgivet. Livsvärlden är den värld som människan lever i tillsammans 

med andra som vi kan stå i ett kommunicerbart förhållande till. Livsvärlden är alltså en social 

värld med mänskligt skapade föremål och mänsklig organisering av livet vidarefört från 

människa till människa. Livsvärlden är en historisk värld (ibid.). Dahlberg (2014) förklarar 

vidare att teorin om livsvärlden ger en insikt i hur det kan vara att leva med en sjukdom, 

vilket ungdomar med diabetes typ 1 gör och att det kan leda till en omvandlad existens och 

livsvärld. Avsikten med teorin är att klargöra en människas sätt att se på sin egen existens 

samtidigt som möjligheten ges att kunna förstå andra människors upplevelser och hur deras 

livsvärld ser ut (ibid.). 

Lidande 

Lidande är ett begrepp som sedan 1940-talet haft en tendens till att försvinna och istället 

ersatts med termer som sjukdom, ångest och smärta (Eriksson, 1994). Eriksson (1994) 

förklarar vidare att ett lidande innebar ett kval, en smärta, en plåga och en vånda. Efter 1940-

talet beskrivs lidande mer och mer som sjukdom och smärta, något som ungdomar med 

diabetes typ 1 skulle kunna uppleva. Begreppen lidande och smärta är inte synonyma, något 

som Eriksson förklarar genom att det kan finnas ett lidande utan smärta och det kan finnas 

smärta utan ett lidande. Det finns både en positiv och en negativ dimension av lidandet. 

Motsatsen är lusten och det finns glädje och njutning i lidandet. Lidandet kan ge hälsan en 

mening genom att människan blir medveten om kontrasterna och de olika möjligheterna 

eftersom det gäller människans egna inre resurser (ibid.).   



 

15 
 

Hälsa och välbefinnande  

Hälsa som välbefinnande innebär trivsamma kroppsliga känslor och trivsamma känslosamma 

atmosfärer, så som att känna sig stark och att må bra (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). 

Trots att ungdomar lever med diabetes typ 1 kan det finnas chans till ett välmående och en 

god hälsa. Hedelin et al. (2009) beskriver vidare att det kan ses som en balans mellan de inre 

och yttre faktorerna där de inre faktorerna består av människans förmåga och begär, och de 

yttre faktorerna innebär miljön runt omkring. Människan är vid en god hälsa om det 

förekommer ett jämviktstillstånd mellan människans förmåga och människans föreliggande 

miljö i förhållande till det önskvärda målet. Det finns ett hälsofrämjande perspektiv där fokus 

ligger på ursprunget till hälsan och på olika faktorer som främjar just hälsan. Vad det innebär 

är att det förutsätter att hälsa uppstår och utvecklas när människan har en känsla av 

sammanhang (KASAM) vilket omfattar människans upplevelse av meningsfullhet och kunna 

ha förståelse för och handskas med vad som händer. Nivån av känsla av sammanhang ligger 

till grund för hur människan lyckas hantera hektiska tillstånd och alltså är hälsan beroende av 

hur människan kan övervinna sina förnimmelser och kraven från omvärlden (ibid.).  

Syfte 
Syftet med studien var att belysa ungdomars upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 

1. 

Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar från olika 

referensdatabaser. Definitionen av en litteraturstudie är enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) en 

beskrivelse av kunnandet inom ett visst område. Studien hade en kvalitativ ansats och 

inriktades mot artiklar med upplevelser (ibid.) Forsberg & Wengström (2013) förklarar att en 

kvalitativ ansats innebär tolkning och förståelse för hur en annan människa uppfattar saker ur 

ett subjektivt synsätt. Den kvalitativa ansatsen är också fri från någon hypotes då 

vetenskapsmännen ska sträva efter att se situationen som om det vore helt nytt. Detta är på 

grund av att få en helhetsförståelse (ibid.). 
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Datainsamling 
För att samla in data som besvarade studiens syfte användes referensdatabaserna CINAHL 

och PubMed. CINAHL (Cumulative Index to Nursing Allied Health Literature) är inriktat på 

omvårdnadsvetenskapliga referenser (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 

Vidare skriver Willman et al. (2016) att litteraturen utgörs av vetenskapliga artiklar som berör 

omvårdnad, tandvård, sjukgymnastik och nutrition. PubMed är en fri version som National 

Library of Medicine tillhandahåller. Den innehåller fler referenser eftersom den dessutom 

innehåller artiklar som är under arbete. Artiklar som är under arbete är artiklar som ännu inte 

har fått MeSH-termer (ibid.). Sökningar gjordes både kontrollerade med MeSH-termer och i 

CINAHL Headings och genom fritextsökningar. Willman et al. (2016) förklarar att CINAHL 

Headings är CINAHLs uppslagsverk (tesaurus). PubMeds motsvarighet är MeSH-termer 

(Medical Subject Headings) och finns i en särskild databas (MeSH-database) (ibid.). De 

MeSH-termer som användes vid studiens litteratursökning var: diabetes type 1, patient 

attitude, life experience och self care. Fritexttermer som användes var: diabetes type 1, 

experiences, adolescents och qualitative study. 

 

Vid litteratursökningen till föreliggande studie kombinerades MeSH-termerna och 

fritexttermerna med hjälp av de booleska sökoperatorerna AND och OR. En fritextterm är ett 

sökord som används för att kunna parera de ord som finns i referensdatabasernas redogörelse 

av varje enskild studie (Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2014). Vidare 

förklarar SBU (2014) att det kan beslutas om var i redogörelsen orden är tillåtna att 

förekomma. Vanligtvis görs en avgränsning så att fritexttermerna stämmer överens med de 

ord som förekommer i referensernas titlar och abstrakt (ibid.) Den booleska sökoperatören 

AND används för att begränsa en sökning och få ett smalare resultat medan OR används för 

att utvidga sökningen för att få ett bredare resultat (Willman et al., 2016). (Se bilaga 1).  

Urval 
Vid artikelsökningen inkluderades vetenskapliga artiklar, skrivna på engelska och 

publicerade mellan åren 2000-2016. Andra inklusionskriterier var att deltagarna var 

ungdomar i åldern 10-19 år samt att de var diagnostiserade med diabetes typ 1. Ytterligare 

inklusionskriterier var att studien skulle fokusera på ungdomarnas upplevelser. Därför 

exkluderades artiklar som framförde bland annat sjuksköterskors eller anhörigas perspektiv. 

Artiklar som innehöll deltagare under 10 år eller över 19 år exkluderades också. 
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Urvalsprocessen genomfördes i fyra steg (se bilaga 1). I det första steget lästes titlarna till de 

artiklar som hittats. Titlar som inte ansågs svara mot syftet till studien exkluderades. Vid det 

andra urvalet lästes sammanfattningarna till de kvarvarande artiklarna igenom, även här 

exkluderades artiklar som inte svarade mot studiens syfte. Artiklar som sedan återstod lästes i 

sin helhet och granskades i ett tredje urvalssteg, även här exkluderades artiklar som inte 

svarade mot studiens syfte. I det fjärde urvalet bedömdes kvarvarande artiklars kvalitet (se 

rubrik Kvalitetsbedömning). Av de artiklar som fanns i de olika referensdatabaserna lästes 

totalt 711 titlar. Efter första urvalet återstod 16 artiklar, av dessa exkluderades fyra i det andra 

urvalet. Därefter återstod tolv artiklar, således lästes tolv artiklar i fulltext och granskades 

utefter inklusions- och exklusionskriterier. Vid urval tre exkluderades fyra artiklar, då de inte 

sågs svara mot studiens syfte. Sammanlagt gick därför åtta artiklar vidare till 

kvalitetsbedömning. 

Kvalitetsbedömning 
För att kvalitetsbedöma artiklarna användes bedömningsinstrumentet Critical Appraisal Skills 

Programme (CASP) för kvalitativa studier. CASP består av tio frågor som bland annat 

behandlade studiernas design, urvalsprocess och datainsamlingens lämplighet i förhållandet 

till syftet. Vidare berör frågorna också relationen mellan forskare och deltagare, etiska 

ställningstaganden, dataanalysens och resultatets omfattning samt forskningens betydelse. 

Frågorna besvaras genom Ja, Nej eller Tveksamt. Resultatet av kvalitetsgranskningen har 

tolkats som följande: sju av åtta artiklar erhöll Ja på 90 % av frågorna och en artikel erhöll Ja 

på 80 % av frågorna (se bilaga 2). Dessa åtta artiklar har bedömts vara av hög kvalitet och 

inkluderades därmed i studien (se bilaga 3). Alla åtta artiklar har beskrivit det etiska 

ställningstagandet men sju av artiklarna ansågs ha en bristfällig beskrivning.  

Innehållsanalys 
Som analysmetod användes Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av metoden av en 

kvalitativ innehållsanalys med manifest innehåll där innehållet beskriver de synliga och 

uppenbara komponenterna i texten. Även latenta inslag kan förekomma. Artiklarna som 

valdes och som genomgått kvalitetsgranskningen lästes sedan igenom separat flera gånger, 

något som Graneheim och Lundman (2004) rekommenderar för att skapa en bra förståelse för 

innehållet. Därefter markerades meningsenheterna som svarade på syftet med hjälp av en 

understrykningspenna. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är meningsenheter ett antal 

ord eller meningar som har ett gemensamt budskap. Nästa steg i innehållsanalysen var att 
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översätta meningsenheterna från engelska till svenska. Därefter kondenserades 

meningsenheterna, vilket Graneheim och Lundman (2004) förklarar är att texten kortas ner 

men innehållet bevaras. I nästa steg gjordes de kondenserade meningsenheterna om till koder 

och därefter grupperades de vidare i kategorier och underkategorier. Slutligen klipptes alla 

meningsenheter ut för att sedan grupperas i de olika kategorierna (se bilaga 4). Koderna är 

enligt Graneheim och Lundman (2004) ett samlingsnamn för de kondenserade 

meningsenheterna. Koden är till stöd för att förstå sammanhangen genom dess knytning till 

texten. En kategori beskrivs som det uppenbara innehållet i texten som reflekterar de centrala 

budskapen i datan och som kan identifieras som en röd tråd genom koderna (ibid.).  

Resultat 
Resultatet belyser ungdomars upplevelser av att leva med diabetes typ 1. Efter 

analysprocessen har följande kategorier framkommit: positiva upplevelser av en sjukdom, 

negativa upplevelser av en sjukdom, förändringar i det dagliga livet, omgivningens påverkan 

samt känsla av att vara annorlunda. Även underkategorin injicering framkom till kategorin 

förändringar i det dagliga livet (se figur 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Sammanställning av ungdomars upplevelser av att leva med diabetes typ 1, i form av 

kategorier och en underkategori.  
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Positiva upplevelser av en sjukdom  
Många av ungdomarna med diabetes typ 1 hade positiva upplevelser kopplade till sjukdomen. 

Det kunde handla om allt från att de lärt sig mycket om och av sjukdomen till att kunna 

hjälpa andra människor i samma situation. Det framhävdes glädje och lycka hos ungdomarna 

med diabetes typ 1 när de hade övervunnit rädslor och överkommit svårigheter. Ungdomarna 

fick också en positiv upplevelse då de kände att de blivit experter gällande sin sjukdom 

samtidigt som de lärt känna sig själva bättre. Anledningen till att ungdomarna blivit experter 

gällande sin sjukdom och lärt känna sig själva bättre, berodde på att de inte kunde rätta sig 

efter alla de regler som finns gällande sjukdomen och att ungdomarna kände att reglerna inte 

var anpassade efter deras livssituation. Ungdomarna blev också experter gällande sin 

sjukdom genom att de själva prövat sig fram med behandling och egenvård och på så sätt 

hittat vad som passat dem bäst (Karlsson, Arman & Wikblad, 2006; Babler & Strickland, 

2015).  

 

Some adolescents, by living with diabetes, notice the benefits they have 

from the disease, they see that they gained something. They actually state 

that they “do not regret having diabetes”, that today they have a better 

physical condition than before being diagnosed (Damião & Pinto, 2013,  

s. 571). 

 

Genom ungdomars erfarenheter av att leva med sjukdomen skapade de en mognad och 

förståelse för sin livssituation, något som flera ungdomar upplevde som positivt när de 

berättade att de var stolta över sin kunskap de fått till följd av sin sjukdom. Genom att växa 

upp med diabetes typ 1 innebar det för några ungdomar att de kunnat hjälpa andra människor 

i samma situation, samtidigt som de fick ny och bättre kunskap om en hälsosam kost och 

vikten av regelbunden träning (Huus & Enskär, 2007; Damião & Pinto, 2007). 

 

Många av ungdomarna hade en positiv upplevelse av sjukdomen eftersom de inte haft några 

problem med den. Några av ungdomarna kände att de hittat fördelarna som sjukdomen gett 

dem, allt från att de fått möjligheten att lära känna sin kropp till att några fått ett bättre fysiskt 

tillstånd än vad de tidigare haft. 
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I takt med att deras blodsocker var stabilt fick ungdomarna en ökad känsla av tillfredsställelse 

vilket ledde till att de kände sig friska och att deras motivation därmed ökade (Huus & 

Enskär, 2007; Chilton & Pires-Yfantouda, 2015; Damião & Pinto, 2007; Karlsson et al., 

2006; Spencer, Cooper & Milton, 2013; Rostami, Parsa-Yekta, Najafi Ghezeljeh & Vanaki, 

2014).  

Negativa upplevelser av en sjukdom 
Många av ungdomarna hade negativa upplevelser i form av känslor som oro, irritation, 

hopplöshet, ilska, frustration och rädsla på grund av att de blivit diagnostiserade med 

sjukdomen (Cavini-Lemes, Goncalves-Aparecida, Cordeiro-Macedo, Moreira da Silva & 

Resck-Rodrigues, 2016). Känslorna framkallades inte enbart av att ha sjukdomen utan 

uppkom också då någon närstående tjatade och frågade om hur de skötte sin egenvård (Huus 

& Enskär, 2007; Karlsson et al., 2006). Något som gjorde ungdomarna irriterade var att 

behöva kolla sitt blodsocker inför varje måltid, vilket upplevdes som negativt (Babler & 

Strickland, 2015). 

 

”Sometimes it’s kind of hard, you just have those days where it seems like 

everything is harder than it really is, when you are young and when you 

have those days, basically when you have diabetes, it’s like you just want 

to give up” (Babler & Strickland, 2015, s. 356).   

 

Ungdomarna kände ofta att de inte kunde göra samma saker som deras vänner gjorde. De 

upplevde att de inte hade samma möjlighet att vara spontana och att deras diabetes höll dem 

borta från att utöva aktiviteter de ville och tyckte om att göra (Cavini-Lemes et al., 2016). 

Flera ungdomar upplevde användandet av hjälpmedel som besvärande (Huus & Enskär, 

2007). Några ungdomar var endast besvärade av användandet av hjälpmedel men det fanns 

också några ungdomar som besvärades så pass mycket av sjukdomen i sig att de valde att 

gömma sjukdomen helt och hållet från sina vänner (Huus & Enskär, 2007; Spencer et al., 

2013). Andra ungdomar erkände att de gjorde som de ville och struntade i sjukdomen trots att 

ungdomarna visste hur viktig roll sjukdomen hade för hälsan. Det uttrycktes en stark 

ogillandekänsla kring hela sjukdomssituationen eftersom ungdomarna upplevde att de inte 

längre kunde äta sötsaker. Ungdomarna kände också att de aldrig kunde slappna av (Huus et 

al, 2007; Cavini-Lemes et al., 2016; Spencer et al., 2013). 
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En känsla av uppgivenhet kunde tydas då ungdomarna förklarade att det kändes hopplöst och 

att inget fungerade. Ungdomarna upplevde ibland också känslan av att allt var svårt och att 

det inte spelade någon roll på grund av att det aldrig skulle bli bra ändå. Detta kunde få 

ungdomarna att vilja ge upp (Karlsson et al., 2006; Babler & Strickland, 2015). Någon 

ungdom sammanfattade detta genom svårigheten av att ha diabetes och hur ledsen det gjorde 

ungdomen (Cavini-Lemes et al., 2016).  

Förändringar i det dagliga livet  
Någon ungdom berättar att diabetesen egentligen inte upplevdes som en sjukdom, utan mer 

som en åkomma. Anledningen till detta var att ungdomen definierade en sjukdom som att gå 

till läkaren och att det sedan skulle bli bättre. Med diabetes blir inget bättre förklarar 

ungdomen och det är något ungdomen själv styr över. Många av ungdomarna förstod att 

deras diabetes kommer att vara med dem för evigt och att de inte kunde strunta i att deras 

diabetes alltid kommer vara en del av deras liv. Ungdomarna förstod att, oavsett om de ville 

eller inte, kommer de behöva leva med sin diabetes. Trots detta upplevde ungdomarna att 

deras liv kunde vara bra, under förutsättning att deras diabetes var under kontroll (Damião & 

Pinto, 2007). Ungdomarna förstod att deras hälsa kom i första hand och att det var deras hälsa 

som skulle påverkas om de misskötte sin diabetes (Chilton & Pires-Yfantouda, 2015).   

 

Ungdomarna upplevde att det var svårt att leva det vanliga liv som de tidigare gjort på grund 

av deras diabetes. För några ungdomar var det svårt att kunna tillämpa egenvården till 

sjukdomen när det var folk runt omkring, eftersom de tyckte att det väckte en obekväm 

uppmärksamhet (Chilton & Pires-Yfantouda, 2015). Ungdomarna ville ha möjligheten att 

kunna utföra samma aktiviteter som deras vänner och slippa leva ett liv med rutiner. Någon 

av ungdomarna beskrev att den svåraste delen av att leva med diabetes var att rätta sig efter 

en strikt rutin (Huus & Enskär, 2007). Någon annan ungdom berättade om hur mycket 

ungdomen hatade att ta sitt insulin, gå upp tidigt på morgonen och behöva må dåligt. 

Ungdomen behövde rätta sig efter den rutinen varje dag vilket ogillades starkt (Spencer et al., 

2013). Motsatt till vad denna ungdom sa om att hata rutiner så fanns det någon annan 

ungdom som istället upplevde att rutiner var bra. Denna ungdom berättade att en rutin 

underlättade vardagen. Skaffade de rutiner så vande de sig tillslut, det var bara att göra det 

och sedan var det överstökat förklarade ungdomen (Chilton & Pires-Yfantouda, 2015).  
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För att ungdomarna skulle känna att de fortfarande levde ett normalt liv, trots sin diabetes, 

förklarade ungdomarna vikten av att inte göra några större förändringar i sin livsstil (Rostami 

et al., 2014). Däremot ändrades livet för ungdomarna ändå på andra sätt, exempelvis genom 

att de alltid var tvungna att vara i tid för mat och insulininjektioner (Huus & Enskär, 2007). 

Någon ungdom berättade att livet hade förändrats sedan ungdomen fick sin diabetes. 

Ungdomen kunde inte längre äta sötsaker och var numera tvungen att injicera insulin (Cavini-

Lemes et al., 2016). Någon annan ungdom berättar också att ungdomen alltid var tvungen att 

planera sitt liv för att kunna parera måltiderna med injektionerna (Huus & Enskär, 2007).  

 

De flesta av alla ungdomar som levde med diabetes typ 1 upplevde svårigheter med matvanor 

(Cavini-Lemes et al., 2016). Ungdomarna berättade att genom sin diabetes blev det många 

nya förändringar i deras dagliga liv, speciellt gällande maten och levnadsrutinerna. Någon 

ungdom berättade om situationen att inte kunna äta mycket sötsaker på grund av att inte vilja 

höja blodsockret, och att det upplevdes som mycket svårt. Dock berättade ungdomen att det 

ibland inte blev som planerat och att ungdomen ibland inte kunde motstå sötsakerna. Det 

framkom också att flera av ungdomarna tyckte det var svårt att hantera sin nya diet och alla 

villkor och restriktioner kring det. Någon annan ungdom förklarar vidare att det faktiskt gick 

att leva ett normalt liv, under förutsättningarna att ungdomen följde dieten och de nya 

matvanorna. Alltså fanns det regler, vilket denna ungdom tyckte var svåra att rätta sig efter i 

alla lägen (Cavini-Lemes et al., 2016). 

 

På grund av olika ändringar som var tvungna att göras i mat- och levnadsvanorna så berättade 

några ungdomar att det upplevdes som den största svårigheten när det gällde sjukdomen. 

Någon annan ungdom upplevde svårigheter med att ha uppsikt över mängden mat då 

ungdomen tyckte om att äta mycket. Någon enstaka ungdom tyckte att dieten och de nya mat- 

och levnadsvanorna inte var något större problem. Ungdomen upplevde att dieten var rätt 

enkel, att det bara handlade om att äta på rätt tid (Cavini-Lemes et al., 2016).  

 

Det kan verka svårt att acceptera en livslång sjukdom men det behöver inte vara det för alla. 

Någon ungdom berättade att diabetesen alltid kommer att finnas där, att den aldrig kommer 

släppa taget. Det ungdomarna kunde göra var att acceptera att diabetesen alltid kommer vara 

en del av dem (Babler & Strickland, 2015).  
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Det framkom också att någon ungdom hade blivit ombedd av sin rektor på skolan att komma 

till insikt och acceptera sin diabetes för att den inte var något monster, och ungdomen fick 

även uppmuntran av rektorn att kontinuerligt kontrollera sin diabetes (Rostami et al., 2014). 

Någon annan ungdom berättade att när sjukdomsinsikten infann sig, var det enklare att 

acceptera sjukdomen. Vidare berättades det att diabetesen alltid kommer finnas där och att 

ungdomen då lika väl kunde göra det bästa av situationen och ta hand om sin diabetes, annars 

skulle det ändå bara bli värre (Chilton & Pires-Yfantouda, 2015).  

 

Något som också framkom var att många av ungdomarna nekade till svårigheter som var 

relaterade till sin diabetes. Anledningen till detta visade sig vara att ungdomarna kände sig 

”vana vid situationen” (Cavini-Lemeset al., 2016).  Det visade sig även att en del ungdomar 

accepterade sin diabetes och att sjukdomen och vården som tillhör faktiskt kunde vara en del 

av deras liv (Damião & Pinto, 2007). 

 

 

”It (diabetes) is there, it will never let go, but it is just how much you let it 

get to you is just the key to it, it never goes away it is always a part of you, 

until you just accept it, it is always just there” (Babler & Strickland, 

2015, s. 357).  

 

Ansvar och ansvarstagande är något som sjukdomen diabetes typ 1 automatiskt medför. 

Många ungdomar tog ansvar för sin diabetes men det visade sig också att det fanns ungdomar 

som inte kunde ta det ansvar som behövdes på grund av att de var för omogna för att ta hand 

om sin diabetes (Karlsson et al., 2006). Någon av ungdomarna berättade att ungdomen skulle 

komma att mogna, sluta gå på fester hela tiden och leva ett självständigt och hälsosamt liv. 

Ungdomen berättade också att de under tonåren ville ha kul men att ungdomen fortfarande 

var tvungen att ta hand om sin diabetes (Chilton & Pires-Yfantouda, 2015). Det framkom att 

några ungdomar hade en bristfällig kunskap om diabetes typ 1 vilket minskade deras 

kapacitet till att ta ansvar för sjukdomen (Chilton & Pires-Yfantouda, 2015).  
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Steget från det att föräldrarna tidigare tagit ansvar över ungdomarnas diabetes, till att 

ungdomarna nu själva tog ansvar, upplevdes som riskfyllt. Detta berodde på att ungdomarna 

tidigare hade litat på sina föräldrar helt och hållet. När de sedan skulle öva på 

självbestämmelse över sin diabetes berättade ungdomarna att de var tvungna att bestämma sig 

för att kunna lyckas (Karlsson et al., 2006). I takt med att ungdomarna utvecklades och 

skaffade sig mer självständighet började ungdomarna att gå ut och träffa vänner, och i 

somliga fall började ungdomarna arbeta och ha ett trivsamt liv (Damião & Pinto, 2007). 

Något ungdomarna upplevde var att de behövde ta mer ansvar än deras vänner (Huus & 

Enskär, 2007).  

 

Många ungdomar upplevde en stark känsla av att ta äganderätt över sin diabetes. 

Ungdomarna kände kontroll och ansvar över skötseln, vilket visades ha en stor positiv 

påverkan på ungdomarnas egenvård (Chilton & Pires-Yfantouda, 2015). Någon ungdom 

beskrev självbestämmandet som en frihet och hur skönt det kändes att få ta egna beslut om 

hur saker och ting skulle vara (Karlsson et al., 2006).  

 

Det var viktigt för ungdomarna att kunna ha kontroll och kunna ta hand om sig själva (Huus 

& Enskär, 2007). Ungdomarna hade en förpliktelse mot prioriteringen av deras diabetes. Det 

beskrevs av en ungdom att uppgifterna i skolan var viktiga, men att det inte fanns något som 

var mer viktigt än att ta hand om sig själv och sin egen hälsa och välmående (Chilton & 

Pires-Yfantouda, 2015).  

Injicering   

Något som var en gemensam nämnare bland ungdomarna och hur de upplevde injiceringen 

var att de tyckte att det var svårt (Cavini-Lemes et al., 2016). Svårigheterna berodde på olika 

faktorer och dessa rädslor och svårigheter handlade oftast om att själva kunna ge sig 

insulininjektionerna (Chilton & Pires-Yfantouda, 2015). Någon ungdom tyckte att det var 

svårt på grund av att det gjorde ont att sticka sig själv och någon annan ungdom upplevde det 

som svårt med tekniken av själva injiceringen och att ungdomen fortfarande höll på att lära 

sig om det. Ungdomen som upplevde svårigheter med injicering på grund av smärta berättade 

även att det var värre att sticka sig själv än själva dieten.  
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Ytterligare en ungdom som upplevde smärta på grund av att behöva injicera insulin tyckte 

mest att det gjorde ont då nålen gick in på samma ställe som den gjort vid ett tidigare tillfälle 

(Cavini-Lemes et al., 2016). En rädsla för injiceringsmomenten upptäcktes också då några 

ungdomar berättade om hur rädda ungdomarna var över skakningar som kunde leda till att 

nålen kunde gå av, vilket kunde resultera i skador (Damião & Pinto, 2007).  

  

En annan orsak till att ungdomar upplevde injiceringen som svår var anpassningen till maten. 

Någon ungdom berättade om hur ungdomen i förväg var tvungen att tänka ut vad som skulle 

ätas, så att ungdomen sedan kunde injicera den mängd insulin som behövdes utefter det 

(Spencer et al., 2013). 

  

Någon annan av ungdomarna upplevde inte själva injiceringen av insulinet som särskilt svårt, 

utan det var återigen delen med att anpassa mängden insulin till maten (Cavini-Lemes et al., 

2016). Nödvändigheten att behöva injicera insulin bland folk runt omkring visade sig vara 

okej för några, då några av ungdomarna kände sig bekväma med detta (Spencer et al., 2013).  

Omgivningens påverkan  
Det var viktigt för ungdomarna att veta att det fanns någon, eller några, som brydde sig om 

dem (Huus & Enskär, 2007). Ungdomarna beskrev det stöd de hade fått från skolan, tränare 

och vänner och det var en trygghet att veta att någon brydde sig. Gällande relationen med 

vännerna så upplevde några av ungdomarna att de kändes bra när deras vänner frågade hur de 

mådde och hur deras tillstånd var. Det var ett tecken på att vännerna fanns där och att de 

brydde sig om ungdomarna. Några ungdomars tränare fanns där för ungdomarna och hjälpte 

till att stötta dem i att ta hand om sig själva. Någon av ungdomarna upplevde några 

situationer som speciella, så som att läraren i specifika fall behandlade ungdomen annorlunda 

på grund av diabetesen (Huus & Enskär, 2007). Även råd och stöd från läkare upplevde 

ungdomarna som hjälpsamt för att de skulle kunna komma till insikt med sin diabetes 

(Rostami et al., 2014). 

 

Föräldrarnas sällskap upplevdes som en trygghet av ungdomarna då de kunde få hjälp och 

stöd från sina föräldrar, eller för att kommunicera och lösa problem (Karlsson et al., 2006). 

Varje gång egenvården upplevdes som allt för betungande för ungdomarna blev de lättade av 

att kunna föra över ansvaret till föräldrarna. 
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Någon av ungdomarna berättade att ungdomen fick den där extra knuffen som behövdes från 

ungdomens föräldrar, vilket upplevdes som hjälpsamt. Däremot blev ungdomen arg om 

föräldrarna istället skällde och i de fallen skyllde ungdomen på föräldrarna att det skulle vara 

deras fel om ungdomen skulle få för sig att äta godis. Föräldrarna hade kontroll över 

ungdomarna vilket ökade ungdomarnas behov av att demonstrera den personliga 

självständigheten. Ungdomarna upplevde föräldrakontrollen som ifrågasättande och ett 

omdöme av en misslyckad egenvård (Karlsson et al., 2006).  

 

Flera ungdomar upplevde starka minnen av hur orolig familjen var på grund av att sjukdomen 

var så allvarlig och även kommentarerna som folk gav om hur sjuka de var. Det gick så långt 

att ungdomarnas föräldrar trodde att de skulle dö (Damião & Pinto, 2007). 

 

The most important thing was knowing that somebody cared about them 

(Huus & Enskär, 2007, s. 30).  

 

Även vännernas påverkan hade en stor betydelse för ungdomarna. Ungdomarna kunde 

glömma sin diabetes för ett tag i sällskapet av deras vänner samtidigt som ungdomarna också 

kände sig trygga och säkra med vetskapen om att vännerna hade en medvetenhet om 

ungdomarnas diabetes (Karlsson et al., 2006). Däremot upplevde någon ungdom frustration 

och problem med att vännerna inte förstod allvaret med sjukdomen. Vännerna kunde gå iväg 

trots att ungdomen inte mådde bra (Spencer et al., 2013). Situationer som dessa framhävdes 

även flera gånger där andra ungdomar beskrev att de var tvungna att hantera andra 

människors brist på kunskap och information av sjukdomen (Damião & Pinto, 2007).  

 

Någon av ungdomarna berättade hur bekväm ungdomen var med sina vänner då de helt 

förstod ungdomen. De rådde också ungdomen till att ta hand om sig själv. Några andra 

ungdomar fick också uppmuntran från sina vänner om att inte äta några sötsaker som kunde 

rubba blodsockret, vilket ungdomarna uppskattade. Någon annan ungdom förklarade att 

klasskompisarna aldrig uppmuntrade till att ungdomen skulle äta något som kunde göra skada 

för ungdomens diabetes (Rostami et al., 2014).  
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I en del fall upplevde några av ungdomarna att deras vänner tjafsade med dem och berättade 

för ungdomarna när och vad dem skulle äta, alltså försökte vännerna kontrollera ungdomarna. 

Ungdomarna upplevde också att deras vänner såg dem på ett annat sätt efter att de fått sin 

diabetes. Frågor från omgivningen om hur ungdomarnas tillstånd var upplevdes både som 

omtänksamt och ibland även som tjatigt ur ungdomarnas perspektiv (Huus & Enskär, 2007).  

Känsla av att vara annorlunda  
Ungdomarna som levde med diabetes upplevde känslan av att inte vara eller känna sig som 

alla andra runt omkring i samma ålder. Många ungdomar med diabetes typ 1 upplevde och 

märkte av att de var annorlunda, trots att ungdomarna kände sig normala. Ungdomarna kände 

också att de blev behandlade annorlunda av människor i deras omgivning (Huus & Enskär, 

2007).  

 

…they notice they are different, although they feel normal. The feeling is 

of awkwardness, because diabetes makes them different from their friends 

(Damião & Pinto, 2007, s. 571).  

 

Någon ungdom beskrev en oroskänsla som infann sig när ungdomen var ute med sina vänner 

på en restaurang och åt. Ungdomen visste att detta skulle komma att påverka sjukdomen och 

att det skulle bli konsekvenser på grund av agerandet (Chilton & Pires-Yfantouda, 2015). 

Några andra ungdomar valde bort viss utrustning på grund av att de inte ville vara annorlunda 

(Huus & Enskär, 2007). Några av ungdomarna upplevde en känsla av pinsamhet då deras 

diabetes var det som skiljde dem från sina vänner (Damião & Pinto, 2007). Ungdomarna 

definierade att vara annorlunda som att vara onormal, som att de inte passade in eller att de 

inte hade några vänner (Babler & Strickland, 2015). Vad ungdomarna verkligen ville var att 

få leva som alla andra ungdomar som inte levde med en sjukdom som diabetes typ 1 (Huus & 

Enskär, 2007). Ungdomarna ville hellre att de blev behandlade på samma vis som de övriga 

medlemmarna i familjen i den mån som det var möjligt (Rostami et al., 2014).  
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Diskussion 
Diskussionen presenteras i tre olika delar. I metoddiskussionen diskuteras val av metod och 

vilka konsekvenser det kan ha haft för den föreliggande studien. I resultatdiskussionen 

diskuteras studiens resultat.   

Metoddiskussion 
Studien genomfördes som en litteraturstudie vilket ansågs vara relevant för att kunna besvara 

studiens syfte, vilket var att belysa ungdomars upplevelse av att leva med diabetes typ 1. 

Olsson och Sörensen (2011) menar att det bästa sättet att beskriva en upplevelse är genom 

kvalitativa artiklar då fokus ligger på att undersöka fenomenet och individens livsvärld 

(ibid.). Därför valdes enbart artiklar med kvalitativ ansats. Valet av metod med kvalitativ 

ansats är till hög grad relevant, däremot hade den föreliggande studien kunnat genomföras 

som en empirisk studie eftersom sökningarna endast gav ett fåtal kvalitativa studier som var 

gjorda i Sverige. Inklusionskriterier för studien har funnits med redan innan 

databassökningarna påbörjades för att veta vad som ska väljas ut. Krav på sökta artiklar var 

att de inte var publicerade innan milleniumsskiftet. Detta för att få så aktuell forskning som 

möjligt för att stärka resultatet. Artiklarna skulle dessutom vara kvalitativa för att på bästa 

sätt beskriva fenomenet upplevelse (Olsson & Sörensen, 2011), samt att de skulle vara 

skrivna på engelska och vara peer-reviewed. Dessa inklusionskriterier fanns för att stärka 

trovärdigheten till studien. Fördelen med artiklar skrivna på engelska är att det är ett generellt 

vetenskapligt språk som används världen över. Nackdelen kan vara att det blir feltolkningar i 

översättningsprocessen till det svenska språket 

 

En annan inklusionskriterier som fanns var att deltagarna skulle vara ungdomar mellan 10-19 

år. På grund av det föll många artiklar bort då deltagarna kunde vara under tio år eller över 19 

år. Det var alltså mixade åldrar i många av de studier som fanns och det var svårt att hitta 

artiklar som enbart innehöll de åldrarna som studiens syfte svarade till. På grund av brist på 

ungdomars perspektiv fick åldersspannet ändras från det ursprungliga 13 år till tio år för att 

vidga sökningarna och på så sätt få fram fler artiklar.  

 

För att kunna samla in relevant data på ett effektivt sätt, så bokades ett tillfälle med 

bibliotekarie i ett tidigt skede, något som Forsberg och Wengström (2013) menar är en 

förutsättning för att sökningarna ska bli så korrekta som möjligt (ibid.). 
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Litteraturstudien är skriven inom ämnet omvårdnadsvetenskap och därför genomfördes 

sökningarna i PubMed och CINAHL då dessa referensdatabaser innehåller artiklar och 

studier inom detta område enligt Willman et al. (2016). Vid sökning i flera olika 

referensdatabaser minimeras risken att gå miste om litteratur som är relevant för ämnet 

(ibid.). Det kan vara en nackdel att enbart två referensdatabaser användes. Det är möjligt att 

sökningar i ytterligare referensdatabaser hade resulterat i fler relevanta artiklar. CINAHL var 

den referensdatabas som genererade i flest antal relevanta artiklar och anledningen till det kan 

vara att, enligt Willman et al. (2016), 65 % av innehållet i CINAHL handlar om omvårdnad 

och är inriktat på omvårdnadsvetenskap än vad PubMed är. En fördel med valda 

referensdatabaser är att de båda är inriktade på omvårdnadsvetenskap vilket ligger till grund 

för den föreliggande studien.  

 

Sökord valdes utifrån studien syfte och genom diskussion. Fritextsökningar ger enligt 

Willman et al. (2016) högre sensitivitet och en sökstrategi som enbart baseras på 

fritextsökningar skulle med största sannolikhet resultera i en ohanterligt stor mängd 

referenser. Därför menar Willman et al. (2016) att det är viktigt att sökningen innehåller både 

fritextord och ämnesord som MeSH-termer. För att få en överblick över litteraturen gjordes 

först sökningar på sökorden var för sig. Därefter lades kriterierna till och sökorden 

kombinerades i sökblock med hjälp av de booleska sökoperatorerna AND och OR som enligt 

Willman et al. (2016) kan generera till en mer avgränsad sökning. En svaghet i arbetet kan 

vara att den föreliggande studiens sökord var få. Det hade möjligtvis kunnat resultera i fler 

träffar om flera sökord hade använts. Här rådde en brist på kunskap om vad som var passande 

sökord till den föreliggande studien, vilket kan ses som en nackdel. Fördelen med utvalda 

sökord är att de är relevanta för att besvara den föreliggande studiens syfte.   

 

En styrka i den föreliggande litteraturstudien var att samtliga artiklar som användes i 

resultatet var av hög kvalitet. För att kvalitetsbedöma artiklarna valdes gemensamt CASP-

modellen för kvalitativa studier (Critical Appraisal Skills Programme) (se bilaga 2), då denna 

verkade enkel att förstå och lättapplicerad till studien. Hänsyn bör däremot tas till begränsade 

kunskaper och erfarenhet av att kvalitetsbedöma artiklar.  

 

Något som kan påverka resultatet är analysprocessen. Den föreliggande studiens data 

analyserades av två personer utifrån Graneheim & Lundmans (2004) tolkning av en 

innehållsanalys. Innehållsanalysen användes eftersom den ansågs vara strukturerad och 
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relevant. I innehållsanalysen uppstod svårigheter med att kategorisera koderna. Kategorierna 

ändrades flera gånger för att få fram bra kategorier som svarade på studiens syfte. Trots att en 

manifest innehållsanalys utfördes kan resultatet alltid påverkas då Graneheim & Lundman 

(2004) menar att en viss tolkning alltid sker. Fördelen med Graneheim & Lundmans tolkning, 

är att den är lättolkad och väl anpassad för den föreliggande studien. Nackdelen som kan ses 

är att det saknas kunskap och erfarenhet om hur en analysprocess genomförs. 

Resultatdiskussion 
Ett av huvudfynden som framkom i den föreliggande studien visar att ungdomarna med 

diabetes typ 1 upplever många olika ändringar i sin livsstil. Trots att sjukdomen är livslång så 

accepterar de flesta ungdomarna, några lättare än andra, sjukdomen och att den ska följa dem 

resten av deras liv. För att kunna acceptera sjukdomen krävs en sjukdomsinsikt från 

ungdomarnas sida. Det framkom dessutom att många ungdomar förnekar svårigheter som är 

kopplade till sjukdomen då de känner sig vana vid att leva med sjukdomen. I enlighet med 

Bengtssons (2005) tolkning av Husserls filosofi om livsvärlden, kan likheter ses med hur 

ungdomarna upplever de nya vanorna. Dahlberg (2014) förklarar vidare att förändringar som 

en sjukdom kan medföra, kan i sin tur leda till att livsvärldens omvandlas vilket 

överensstämmer med vad resultatet påvisar om ungdomarnas nya vanor.  

 

Resultatet visar att sjukdomen automatiskt medför ett stort ansvarstagande för ungdomarna. 

Det finns dock de ungdomar som känner att de inte är mogna nog för att kunna ta ansvar för 

sin egenvård. Detta överensstämmer med vad Lindholm-Olinder, Ternulf-Nyhlin och Smide 

(2011) påvisar och förklarar att ungdomar som lever med diabetes typ 1 tvingas utföra många 

dagliga beslut gällande sjukdomen och egenvården som tillhör. Lindholm-Olinder et al. 

(2011) konstaterar också att en del ungdomar med diabetes typ 1 inte riktigt klarar av att ta 

hand om sin egen egenvård (ibid.) Så länge ungdomarna följer restriktionerna gällande mat 

finns förutsättningarna för att kunna leva ett normalt liv. För många av ungdomarna låg 

ansvaret till en början hos föräldrarna. När det sedan var dags för ungdomarna att ta sitt eget 

ansvar var det något som kändes riskfylld då de tidigare förlitat sig helt på föräldrarna. Detta 

kan liknas vid vad Monaghan et al. (2015) poängterar om att ungdomarna kan bli hämmade i 

sin utveckling om föräldrarna är involverade för mycket i ungdomarnas sjukdom. 
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Resultatet visar även att sjukdomen tvingar ungdomarna att ta mer ansvar än vad deras 

vänner behöver. Något som visar sig vara viktigt för ungdomarna är att ha kontroll över sin 

egen diabetes och den tillhörande egenvården. Ungdomarna får själva bestämma och ta egna 

beslut vilket inger en känsla av frihet. Detta överensstämmer med vad Monaghan et al. (2015) 

skriver om att ungdomarna som mognar snabbare ökar sin självtillit när de ställs inför olika 

ansvarsområden.  

 

Resultatet visar att majoriteten av ungdomarna upplever svårigheter med injicering. 

Svårigheterna upplevs på grund av olika faktorer, bland annat smärta och problem med 

injiceringstekniken. Även förmågan att kunna anpassa insulinmängden till vad ungdomarna 

äter upplevs som en svårighet. Hanas och Ludvigsson (1997) håller med om svårigheterna 

som kan förekomma kring injicering och förklarar att ungdomar med diabetes typ 1 kan 

uppleva smärta i samband med injicering. Fortsättningsvis poängterar Hanas och Ludvigsson 

(1997) också att smärtan vid injicering hos ungdomarna oftast avtar när de blev äldre, men att 

det fortfarande finns de ungdomar som upplever smärtan som outhärdlig (ibid.).  

 

Resultatet visar även att flera ungdomar upplever svårigheter med rutiner gällande mat. 

Ungdomarna är tvungna att ge upp de gamla vanorna och skaffa sig nya vilket ses so0m 

utmanande. Detta överensstämmer med vad Faro (1999) poängterar om hur ungdomar med 

diabetes typ 1 besväras av restriktioner gällande maten (ibid.). Ungdomarna kan vid en del 

tillfällen inte motstå sötsaker eller mat som inte är bra för dem. Även om majoriteten av 

ungdomarna upplever ändringarna av matvanorna som den största svårigheten med 

sjukdomen, så finns det en minoritet av ungdomarna som anser att de nya restriktionerna 

gällande maten inte är något större problem. Faro (1999) belyser också att ungdomar med 

diabetes typ 1 kan se fördelar med restriktionerna gällande maten och att de inte är något som 

hindrar ungdomarna i vardagen.  

 

Ett annat huvudfynd är positiva upplevelser av en sjukdom. Resultatet visar att det finns 

många positiva upplevelser kopplade till diabetes typ 1. Det visar sig att det finns mycket 

glädje, lycka och stolthet hos ungdomarna trots att de lever med diabetes typ 1. Detta kan 

jämföras med vad Hedelin et al. (2009) påvisar om att en god hälsa och ett välmående kan 

finnas trots att det finns en sjukdomsdiagnos. Detta styrker även Rasmussen, Ward, Jenkins, 

King och Dunning (2011) då de poängterar att en förändring i hälsan kan ge möjligheten att 

förbättra livskvaliteten (ibid.). De positiva upplevelserna uppkommer när ungdomarna 
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övervinner rädslor, känner att de blir experter över sin egen sjukdom, får en bättre 

kroppskännedom samt att de får möjlighet att hjälpa andra i samma situation med deras 

nyfunna kunskaper.  

Det framkommer en positiv beskrivning av sjukdomen då den för många ungdomar inte 

medför några större ändringar i deras livsstil. Resultatet påvisar även en förstärkt relation 

med ungdomarnas vänner då ungdomarna uppskattar omtanken de får när vännerna frågar hur 

det är med dem. Detta är något som även Serrabulho, Matos och Raposo (2011) håller med 

om då de påvisar ungdomarnas stöd från sin omgivning och hur betydelsefullt det är.  

 

Resultatet visar även att en annan stor del i resultatet är de negativa upplevelser som 

framhävs av ungdomarna med diabetes typ 1. Upplevelserna speglas av känslor som oro, 

irritation, hopplöshet, ilska, frustration och rädsla. För många av ungdomarna innebär 

sjukdomen att de aldrig kan slappna av. Några ungdomar beskriver en känsla av uppgivenhet 

där de känner att inget spelar någon roll på grund av att det ändå aldrig kommer bli bra. 

Anledningen till att dessa känslor upplevs bland ungdomarna kan vara på grund av att de 

blivit diagnostiserade med diabetes typ 1. Detta kan jämföras med vad Eriksson (1987) menar 

med vad ett lidande innebär. Eriksson (1987) poängterar att ett lidande kan ses som en oro, 

som ångest och som en sjukdom (ibid.). Dessutom kan omgivningen framkalla negativa 

upplevelser då ungdomarna ibland känner att det tjatas om ungdomarnas egenvård. Det 

framhävs också att ungdomarna känner sig hämmade att göra spontana saker precis som 

deras vänner. Ungdomarna upplever också att sjukdomen hindrar dem från att göra saker som 

de tycker om att göra. Ytterligare exempel på negativa upplevelser är när ungdomarna väljer 

bort att ta hand om sig själva bland folk runt omkring på grund av att de upplever en 

obekväm uppmärksamhet. Några av ungdomarna upplever sjukdomen så pass negativt att de 

gömmer sjukdomen för sin omgivning.  

Slutsats 
Diabetes typ 1 är en sjukdom som påverkar ungdomarnas liv på många olika sätt. 

Ungdomarnas livsstil förändras då sjukdomen kräver att ungdomarna gör uppoffringar för att 

kunna hantera sjukdomen på bästa möjliga sätt. Även ungdomarnas livsvärld kan komma att 

påverkas då de kan uppleva både välbefinnande och lidande kopplat till sjukdomen.  
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En livslång sjukdom kan innebära både lidande och välbefinnande för ungdomarna med 

diabetes typ 1. Utifrån detta kan slutsatsen dras att diabetes typ 1 både är en utmaning och en 

lärdom för ungdomar och att utmaningarna, såsom egenvården, måste åtgärdas för att hjälpa 

ungdomarna att hantera sin sjukdom och att inte slarva med behandlingen. Det går alltså att 

finna livskvalitet trots att ungdomarna lever med diabetes typ 1.   

 

Det framgick under tiden som studien skrevs att det saknades forskning om enbart ungdomars 

upplevelser om att leva med diabetes typ 1. Ofta förekom det upplevelser från andra parter, 

såsom sjuksköterskor och anhöriga vilket gjorde det svårt att få fram relevant forskning till 

föreliggande studie. Mer forskning inom ämnet krävs för att som sjuksköterska kunna få en 

bättre förståelse för ungdomarna och hur de upplever sjukdomen. För att kunna bedriva en så 

god vård som möjligt krävs det att ungdomarnas upplevelser av sjukdomen faktiskt belyses 

då upplevelser är den primära källan till hur sjuksköterskan anpassar vården till ungdomarna 

med diabetes typ 1.  

Självständighet  
Evelina J. har tillsammans med Hanne G. sökt fram litteratur till bakgrundsavsnitt. Evelina J. 

har ansvarat för resultatdelen och resultatdiskussionen, medan Hanne G. har haft ansvar för 

utformning av tabeller, samt metodbeskrivning och metoddiskussion. Evelina J. och Hanne 

G. har tillsammans sökt artiklar, granskat och kvalitetsbedömt dem. Evelina J. och Hanne G. 

har gemensamt gått igenom de delar som skrevs separat och sedan diskuterat fram 

förändringar som gjorts. Innehållsanalysen gjorde först separat för att sedan jämföras 

tillsammans. Därefter har Evelina J. och Hanne G. gemensamt kommit fram till de fastställda 

kategorierna. 
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Bilaga 1 Databassökningar  
CINAHL Headings 

Datum 
 

Sökord Antal träffar Kvar 
efter 

urval 1 

Kvar 
efter 

urval 2 

Kvar 
efter 

urval 3 

Kvar 
efter 

urval 4 
2016-10-

09 
S1 

Diabetes type 1 
 

17,279 
- 
 

- 
 

- - 

2016-10-
09 

S2 
Patient attitude 

 
29,709 

- 
 

- 
 

- - 

2016-10-
09 

S3 
S1 AND S2 

172 - 
 

- 
 

- - 

2016-10-
09 

S4 
S1 AND S2 

(English language, peer 
reviewed, Research 

article, adolescent, från 
år 2000) 

53 7 
 

 

7 3 1 

2016-10-
09 

S5 
Life experiences 

15,077 - - - - 

2016-10-
09 

S6 
S5 AND S1 

82 - - - - 

2016-10-
09 

S7 
S5 AND S1 

(English language, peer 
reviewed, Research 

article, adolescent, från 
2000) 

18 5 5 5 4 
 

 

 
 
 
PubMed MeSH 

Datum Sökningar Antal träffar Kvar 
efter 

urval 1 

Kvar 
efter 

urval 2 

Kvar 
efter 

urval 3 

Kvar 
efter 

urval 4 
2016-10-

09 
S1 

Diabetes type 1 
(psychology) 

3,616 - - - - 

2016-10-
09 

S2 
Self care 

45,277 - - - - 

2016-10-
09 

S3 
S1 AND S2 

852 - - - - 

2016-10-
09 

S4 
S1 AND S2 
(Adolescent) 

496 2 2 1 1 
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Fritextsökning CINAHL 
Datum Sökningar Antal träffar Kvar 

efter 
urval 1 

Kvar 
efter 

urval 2 

Kvar 
efter 

urval 3 

Kvar 
efter 

urval 4 
2016-10-

09 
S1 

Diabetes type 1, 
experiences, 
adolescents 

 

126 - - - - 

2016-10-
09 

S2 
Diabetes type 1, 

experiences, 
adolescents 

(Peer reviwed, english 
language, adolescent) 

85 1 1 1 1 

2016-10-
09 

S3  
Type 1 diabetes 

mellitus, adolescents, 
qualitative study 

76 - - - - 

2016-10-
09 

S4 
Type 1 diabetes 

mellitus, adolescents, 
qualitative study 

(Peer reviwed, english 
language, adolescent) 

59 1 1 1 1 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Författare Finns där 

en tydlig 
redogörelse 
för syftet? 

Är 
kvalitativ 
metod 
lämplig? 

Var 
forsknings-
designen 
lämplig i 
förhållande 
till studiens 
syfte? 

Var 
rekryterings
-strategin 
lämplig för 
studiens 
syfte? 

Stämde data-
insamlingen 
överrens med 
studiens 
frågeställning
? 

Har 
relationen 
mellan 
forskare 
och 
deltagare 
tagits i 
beaktan? 

Har 
etiska 
frågor 
tagits i 
beaktan? 

Var 
dataanalysen 
tillräckligt 
rigorös? 

Finns det 
en tydlig 
redogörelse 
för 
resultaten? 

Är 
forskningen 
värdefull? 

Huus et al, 
2007 

Ja Ja Ja  Ja Ja Tveksamt Ja Ja Ja Ja 

Chilton et 
al,  
2015 

Ja Ja Ja Ja Ja Tveksamt Ja Ja Ja Ja 

Damião et 
al, 
2007 

Ja Ja Ja Ja Ja Tveksamt Ja Ja Ja Ja 

Lemes 
Cavini et 
al, 
2016 

Ja Ja  Ja Ja Ja  Tveksamt Ja Ja Ja Ja 

Karlsson et 
al, 
2006 

Ja Ja Ja Ja Ja Tveksamt Ja Ja Ja Ja 

Spencer et 
al,  
2013 

Ja Ja Ja Ja Ja Tveksamt Ja Ja Ja Ja 

Babler et 
al, 
2015 

Ja Ja Ja Ja Ja Tveksamt Ja Ja Ja Ja 

Rostami et 
al, 
2013 

Nej  Ja Tveksamt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Huus K; Enskär K 
2007, Sverige 

Adolescents’ 
experience of living 
with diabetes 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer som började 
med en öppen 
kvalitativ fråga 

Sex flickor och två pojkar i åldern 
14-18 år diagnostiserade med 
diabetes mellitus typ 1 

Hög 

Cavini Lemes, F; 
Goncalves 
Aparecida, K; 
Cordeiro Macedo, 
S; Moreira da Silva, 
D; Resck 
Rodrigues, Z M 
2016, Brasilien 

Experiences of diabetic 
adolescents: A 
phenomenological 
approach 

Kvalitativ metod. Med 
fenomenologisk ansats. 
Öppna intervjuer 

Sju ungdomar diagnostiserade med 
diabetes mellitus typ 1 

Hög 

Spencer J E; 
Cooper H C; Milton 
B 
2013, 
Storbritannien 

The lived experiences 
of young people (13-16 
years) with type 1 
diabetes mellitus and 
their parents - a 
qualitativa 
phenomenological 
study 

Kvalitativ metod. 
Djupa intervjuer med 
öppna frågor 

Nio pojkar och elva flickor i åldern 
13-16 år diagnostiserade med 
diabetes mellitus typ 1 

Hög 

Rostami, S; Parsa-
Yekta. Z; Najafi 
Ghezeljeh, T; 
Vanaki, Z 
2014, Iran 

Supporting adolescents 
with type 1 diabetes 
mellitus: A qualitative 
study 

Kvalitativ metod. 
Semi-strukturerade 
intervjuer 

Sju pojkar och tre flickor mellan 10-
19 år som haft diagnosen diabetes 
mellitus typ 1 i minst 2 år. 

Medel 

Chilton, R., & 
Pires-Yfantouda, R. 
2015, 
Storbritannien 

Understanding 
adolescent type 1 
diabetes self-
management as an 
adaptive process: A 
grounded theory 
approach 

Kvalitativ metod. 
Semi-strukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor 

Sex flickor och sju pojkar mellan 13-
17 år som har diagnosen diabetes 
mellitus typ 1. 

Hög 

Damião, E B C., & 
Pinto, C M M. 
2007, Brasilien 

Being transformed by 
illness: Adolescents’ 
diabetes experience 

Kvalitativ metod. 
Semi-strukturerade 
intervjuer 

Tre flickor och fyra pojkar mellan 12-
18 år som haft diagnosen diabetes 
mellitus typ 1 i minst ett år. 

Hög 

Karlsson, A., 
Arman, M., & 
Wikblad, K. 
2006, Sverige 

Teenagers with type 1 
diabetes - A 
phenomenological 
study of the transition 
towards autonomy in 
self-management   

Kvalitativ metod. 
Intervjuer med öppna 
frågor 

18 flickor och 14 pojkar som var i 
tonåren och hade diagnosen diabetes 
mellitus typ 1. 

Hög 

Babler, E., & 
Strickland, C.J. 
2015, USA 

Normalizing: 
Adolescent experiences 
living with type 1 
diabetes 

Kvalitativ metod. 
Fördjupade intervjuer 
som innehöll 11 
ämnen   

Ungdomar mellan 11-15 år som hade 
diagnosen diabetes mellitus typ 1 och 
behandlades med insulin, hade haft 
diagnosen i 6 månader eller mer, 
hade läs- och språkförståelse för 
engelska och identifierades som 
kaukasisk. 

Hög 

 



 

41 
 

Bilaga 4 Exempel på meningsenheter  

Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Underkategori Kategori 

“Actually 
growing up with 
diabetes I have 
acctually been 
able to help 
some people 
too” 

"Att faktiskt växa 
upp med diabetes 
har i själva verket 
gjort att jag 
kunnat hjälpa 
vissa människor 
också" 
 

Att växa upp 
med diabetes har 
gjort att jag 
kunnat hjälpa 
människor  

Möjlighet att 
hjälpa andra 
människor  

 Positiva 
upplevelser 
av en 
sjukdom 

“…it just feels 
hopeless like, 
you try and try 
but it still 
doesn’t work. 
And sometimes 
it feels like you 
just want to 
forget the whole 
thing ‘cause it 
doesn’t matter, 
it doesn’t get 
better anyway” 

“… det känns 
bara hopplöst 
liksom, du 
försöker och 
försöker men det 
fungerar ändå 
inte. Och ibland 
känns det som att 
du bara vill 
glömma allting 
för att det spelar 
ingen roll, det blir 
inte bättre i alla 
fall” 

Det känns 
hopplöst, inget 
fungerar och 
man vill glömma 
allt för det inte 
blir bättre i alla 
fall 

Känsla av 
hopplöshet 

 Negativa 
upplevelser 
av en 
sjukdom 

They reported 
having to take 
greater 
responsibility 
than their 
friends 

De beskrev om att 
de behöver ta 
större ansvar än 
deras vänner 

Behöver ta större 
ansvar än 
vännerna 

Ta större 
ansvar än 
vännerna 

  Nya vanor  

The most 
important thing 
was knowing 
that somebody 
cared about 
them 

Det viktigaste var 
att veta att någon 
brydde sig om 
dem 

Viktigaste var att 
veta att någon 
brydde sig  

Viktigt att veta 
att någon bryr 
sig 

 Omgivninge
ns påverkan  
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Adolescents 
preferred to be 
treated the same 
as other family 
members 
whenever 
possible 

Ungdomar 
föredrog att bli 
behandlade på 
samma sätt som 
resterande 
familjemedlemma
r närsom det var 
möjligt 

Ungdomarna 
ville bli 
behandlade som 
resten av 
familjen 

Vill behandlas 
som resten av 
familjen 

 Känsla av 
att vara 
annorlunda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


