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Sammanfattning  
 
Bakgrund: De som lever med diabetes typ 1 har en lägre hälsorelaterad livskvalité. Varje år 
dör ca 1,6 miljoner människor av diabetes och i Sverige insjuknar cirka 400 vuxna i diabetes 
typ 1 varje år. De som lever med diabetes typ 1 har en lägre hälsorelaterad livskvalité jämfört 
med den allmänna befolkningen. Om sjukvårdspersonal blir bättre på att bekräfta psykiska 
besvär som är relaterade till diabetes ökar det möjligheten för en bättre vård för dessa 
patienterna. Det är därför av stor vikt att sjukvårdspersonal förstår vikten av att fokusera på 
patienternas upplevelser, önskemål och behov i deras vardagliga liv.  
Syfte: Syftet är att belysa vuxna personers upplevelse av att leva med diabetes typ 1 och hur 
det påverkar deras dagliga liv. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på 12 vetenskapliga artiklar från 
Cinahl och Pubmed. Artiklarna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans 
analysmetod. 
Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier och fyra underkategorier. Personerna med 
diabetes typ 1 upplevde att sjukdomen tog mycket energi, var en stor belastning, slitsamt och 
kämpigt. Rädslan för komplikationer gjorde dem ångestfyllda och oroade för framtiden och 
den dagliga hanteringen av sjukdomen upplevdes vara begränsande i dagliga aktiviteter. Det 
uttrycktes också att omgivningen och sociala aspekter hade en viss påverkan på hanteringen 
av sjukdomen och att det var frustrerande att alltid behöva förklara sig i samband med sin 
diabetes. Personerna upplevde även att sjukvården inte hade rätt fokus då de fokuserade mer 
på siffror än på deras känslomässiga mående.   
Slutsats: Personer som lever med diabetes typ 1 lever med ett visst lidande och sjukdomen 
påverkar deras vardag. Det är av stor vikt att sjukvården har ett personcentrerat 
förhållningssätt och har förståelse för patienternas personliga upplevelse. Detta för att forma 
en bra vård för dessa patienter och ge dem förutsättningar för att leva ett så bra liv som 
möjligt.  
Nyckelord: Dagligt liv, diabetes typ 1, lidande, påverkan, upplevelse, vuxen.  
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Inledning 

Det har konstaterats att de personer som lever med diabetes typ 1 har lägre hälsorelaterad 

livskvalité och fler sjukskrivningar jämfört med den allmänna befolkningen (Nielsen, 

Ovesen, Mortensen, Lau och Joensen, 2016). Varje år dör ca 1,6 miljoner människor på 

grund av diabetes (World health organization [WHO], 2017). Det är en sjukdom som ökar 

runt om i världen och enligt International Diabetes Federation (IDF, 2015) levde 415 miljoner 

med diabetes år 2015 och med en fortsatt ökning kommer 642 miljoner människor att leva 

med diabetes år 2040 (ibid.). Diabetes typ 1 är en av de vanligaste typen av 

diabetessjukdomar och är den som inte går att förebygga, de som drabbas kräver daglig 

administrering av insulin för att överleva (WHO, 2016). 

 

Trots att diabetes typ 1 inte är den vanligaste formen av diabetes så ökar sjukdomen 

fortfarande med ca 3% för varje år och den växande utvecklingen är fortfarande oklar (IDF, 

2015). Enligt Nationella diabetesregistret (NDR, 2015) insjuknar cirka 400 vuxna i diabetes 

typ 1 varje år i bara Sverige (ibid.). Om vårdpersonal blir bättre på att bekräfta psykiska 

besvär som är relaterade till diabetes så ökar det möjligheten till en bättre vård för dessa 

patienterna beskriver Bjarkoy Strandberg, Wentzel-Larsen, Peyrot och Rokne (2014). 

Debono och Cachia (2007) menar också på att om vården har en förståelse för sociala och 

psykologiska konsekvenser av diabetes, så kan det främja personens välbefinnande och 

förebygga komplikationer.  

 

Det är av stor vikt att forska mer kring personens egna upplevelse av att leva med diabetes 

typ 1 menar Greene (2009) eftersom sjukdomen kräver en personlig hantering på grund av att 

den är krävande och påverkar personerna olika. Det krävs därför en individuell vård för dessa 

personer för att de ska kunna hantera sjukdomen på ett bra sätt (ibid.) Debono och Cachia 

(2007) menar att vården måste förstå vikten av att fokusera mer på personernas upplevelser, 

önskemål och behov med sjukdomen (ibid.). Det är av stor vikt att sammanställa tidigare 

forskning för att ge en fördjupad förståelse om hur personer med diabetes typ 1 upplever livet 

med sjukdomen och dess påverkan på deras dagliga liv. För att detta sen ska ge 

sjuksköterskan en bredare kunskap, förståelse och möjlighet att bemöta och utföra en bra 

personcentrerad omvårdnad för dessa personer.  
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Bakgrund 

Diabetes typ 1  

Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom som kan uppstå i alla åldrar men insjuknandet sker 

främst bland barn och unga vuxna (International Diabetes Federation [IDF], 2015). Diabetes 

är en sjukdomen där de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln förstörs av kroppens 

egna immunsystem, vilket leder till att dessa människor får brist på insulin och sedan helt 

upphävd insulinproduktion (Hanås, 2010). De personer som drabbas av sjukdomen måste 

dagligen injicera sig med insulin för att överleva samt ändra sin kost och livsstil för att kunna 

kontrollera sin blodsockernivå, vilket är viktigt för att förebygga eller fördröja 

komplikationer av diabetes (IDF, 2015). Sjukdomen orsakar signifikanta förändringar i de 

drabbade personernas liv och många tycker att det är svårt att anpassa sig till dessa 

förändringar (Celik, Kelleci & Satman, 2015).  

Komplikationer 

Enligt folkhälsorapporten från Socialstyrelsen (2009) har insjuknandet av diabetes typ 1 

förkjutits mot allt yngre åldrar och ett tidigt insjuknande av sjukdomen innebär en ökad risk 

för att utveckla komplikationer allt tidigare i livet (ibid.). De som lever med diabetes har en 

ökad risk att utveckla livshotande hälsoproblem eftersom att höga blodsockernivåer kan leda 

till allvarliga sjukdomar som påverkar hjärtat, blodkärlen, ögonen, njurarna och nerverna 

(IDF, 2015). För låg blodsockernivå (hypoglykemi) är också en risk för dem som har diabetes 

och kan inträffa vid fel administrering av insulin eller att det gått för lång tid mellan 

måltiderna (WHO, 2016). En stor andel av dem patienter som är insulinbehandlade råkar 

någon gång ut för en hypoglykemisk händelse. Som i sin tur sen kan leda till rädsla för 

hypoglykemi samt påverka egenvården som kan äventyra den glykemiska kontrollen 

(Dømgaard, Bagger, Rhee, Burton och Thorsteinsson, 2015). Vid en hypoglykemisk händelse 

kan personen förlora medvetandet, hamna i koma eller värsta tänkbara fall dö (WHO, 2016).  

 

I en studie av Hope Kolletveit, Zoffmann och Gjengedal (2014) beskrevs sjuksköterskors 

erfarenhet av att vårda patienter med diabetes typ 1. Deras upplevelser var att de inte hade 

tillräckligt med tid för att prata med patienterna om deras känslor eller funderingar vilket 

gjorde att en meningsfull dialog med patienten hindrades (ibid). Vårdpersonal och 

patientrådgivning har en stor påverkan på hur bra egenvården sköts. Sjukvårdspersonal kan 

hjälpa personer med diabetes typ 1 att uppnå ett bättre resultat i deras egenvård genom att 
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lyssna på deras uppfattningar och få en förståelse för hur de känner (Hirjaba, Häggman-

Laitila, Pietilä och Kangasniemi, 2015).  

Påverkan i det dagliga livet 

Dagliga aktiviteter som till exempel motion, fysiska aktiviteter, fritidsaktiviteter och arbete är 

saker som ingår i mänskliga aktiviteter (Socialstyrelsen, 2003). Vid sjukdom kan dagliga 

aktiviteter begränsas och hur personen upplever och handskas med situationen är individuell 

(ibid.). För en person som har diagnostiserats med diabetes typ 1 innebär det en ändring i 

vardagen då sjukdomen kräver daglig kontroll och behandling (Johansson & Leksell, 2010). 

Den personen som drabbats av sjukdomen måste finna ett sätt att acceptera att han eller hon 

kommer att leva med en kronisk sjukdom resten av sitt liv (ibid.). Att leva med diabetes typ 1 

kan skapa problematik i vardagen för den personen, då blodsockret kan gå upp och ner trots 

en välskött egenvård (Ludvigsen, 2016).  

Definition av upplevelse 

En upplevelse är individuell menar Flensner (2010) och det kan vara både en upplevelse i sig 

men också ha en viss betydelse och innebörd för en person. Han menar att en upplevelse 

alltid är knuten till en situation eller sammanhang som personen befinner sig i och som i sin 

tur sedan kan relateras till andra sammanhang. Bästa sättet att förstå en persons upplevelser är 

genom att utgå från individens egna berättelser, då det kan ge en tydligare bild av människans 

upplevelse i samband med sjukdomen (ibid.). Edvardsson (2010) menar också att om en god 

personcentrerad vård ska kunna bedrivas så kräver det en utgångspunkt från den enskilde 

individen och dennes egna upplevelse (ibid.).  

Teoretisk referensram  

Lidande  

Eriksson (2015) menar att lidande är unikt och en naturlig del i det mänskliga livet och alla 

människor uttrycker sitt lidande på olika sätt. Att lida innebär en kamp och kan medföra en 

känsla av hopplöshet och för att lindra lidandet behövs hopp. Men lidandet kan ge hälsan en 

mening genom att människan blir medveten om kontrasterna i livet och sina egna inre 

resurser. Hon menar att människan inte uppskattar sin hälsa förrän den mött sjukdom och på 

så vis blir mer medveten (ibid).  
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Den primära uppgiften i vården är att hjälpa människor att leva trots sjukdom och lindra 

lidandet. Eriksson (2015) menar att det bästa sättet att kunna göra det är att utgå från det 

naturliga vårdandet. Det innebär att se lidande i ett helhetsperspektiv där hela människans 

livssituation involveras och inte bara i relation till sjukdom. Att inte bli sedd som människa 

beskrivs som det djupaste lidandet och i sjukvården finns många av dessa personer. Hon 

menar att sjukvården måste bli bättre på att uppmärksamma dessa människor (ibid.).   

 

Det finns tre typer av lidande som sjukvårdspersonal möter: Sjukdomslidande, vårdlidande 

och livslidande. Sjukdomslidande är det lidande som förekommer på grund av sjukdom och 

behandling. Här utgör smärta en vanlig orsak och denna smärta kan fokuseras till en 

kroppsdel men kan också innebära ett lidande som engagerar hela människan, d.v.s kropp, 

själ och ande. Vårdlidande bör ses som ett onödigt lidande eftersom det orsakas av 

sjukvården oavsett om det är omedvetet eller medvetet. Vårdlidandet kan ha sin grund i 

bristande reflektion eller förståelse för lidande (Eriksson, 2015). Sjukvårdspersonal måste 

bekräfta lidandet och inte bortförklara det, visa tillgänglighet som medmänniska. Men också 

låta lidandet få tid och rum för att sedan kunna försonas och forma ett nytt liv med en ny 

meningsfull enhet. Den sista typen av lidande är livslidande som berör hela människans 

livssituation. Lidandet är relaterat till allt vad det kan innebära att leva och att vara människa. 

Vid sjukdom kan det som tidigare varit självklart, förändras eller helt tas bort. Det självklara 

livet rubbas och tas mer eller mindre ifrån en (ibid.). 

 

Eriksson (2015) menar också att lidandet har en mening. Denna mening kan dock inte uppstå 

förrän människan försonar sig med situationen och därmed finner möjlighet och mening. När 

människan går igenom ett lidande som är ofrånkomligt måste personen ändra inställningen 

till omständigheterna den går igenom. Denna ändring kan ge människan en ny insikt eller ett 

bredare perspektiv på saker och ting. Det finns dock ett hot mot lidandet och människans 

möjlighet att växa i det. Detta hotet är att inte se lidandet och möjligheterna med det, eller att 

se det men försöka förinta det eller förklara bort det utan att göra det till en del av livet. Men 

här är det viktigt att inte försköna lidandet eller att inte se det onda i det menar Eriksson 

(2015). Dock kan det hjälpa mycket att förändra inställningen till lidandet och hitta meningen 

med det (ibid.). 
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Syfte 

Syftet är att belysa vuxna personers upplevelse av att leva med diabetes typ 1 och hur det 

påverkar deras dagliga liv. 

Metod 

Design 

Designen för denna studie var en litteraturstudie med kvalitativ ansats som baseras på 

kvalitativa artiklar. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att kvalitativa metoder bygger på 

intervjuer, fallstudier, skrivna berättelser eller liknande för att bäst kunna beskriva ett 

fenomen eller sammanhang. Syftet i denna studie var att belysa upplevelser genom att 

sammanställa tidigare forskning och enligt Forsberg och Wengström (2016) är en kvalitativ 

forskningsmetod bästa sättet att använda sig av för att förklara syften som inriktar sig på att 

belysa upplevelser. De förklarar även att en litteraturstudie syftar till att skapa en 

sammanställning av tidigare genomförd forskning och att redovisad data bygger på 

vetenskapliga tidskriftsartiklar eller andra vetenskapliga rapporter (ibid.).  

Urval 

Urvalet består av kvalitativa artiklar som inriktar sig på personer med diabetes typ 1. 

Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle vara peer-reviewed. Olsson och 

Sörensen (2011) beskriver att artiklar bör vara peer-reviewed då andra forskare inom området 

har granskat artiklarna före publicering (ibid.). Artiklarna skulle vara publicerade 2007 eller 

senare för att få så aktuell forskning som möjligt, samt vara skrivna på engelska. De skulle 

även innefatta personer över 18 år och deras egna upplevelser av att leva med diabetes typ 1.  

Datainsamling 

Datainsamlingen började med fritextsökning i databaserna Pubmed och Cinahl för att se om 

det fanns tillräckligt stor omfattning av relevanta artiklar för att svara på studiens syfte. 

Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) beskriver att en första sökning kan vara 

nödvändigt för att försäkra sig om att det finns vetenskaplig litteratur inom det valda området.  

Sökningarna gjordes i databaserna Pubmed och Cinahl då de ansågs mest relevanta till 

studiens område och Willman et al. (2016) menar att sökningar bör göras i flera databaser för 

att få tillräckligt stor bredd i sökningarna. Pubmed och Cinahl ansågs som bra databaser att 
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använda sig av i denna studie. Då Pubmed är en databas med medicinsk inriktning och består 

även av omvårdnadstidskrifter och Cinahl är en databas som i största del består av 

omvårdnads inriktade artiklar (ibid.).  

 

De sökord som söktes med svensk MeSh i pubmed var: Diabetes Mellitus Type 1, Life 

change events, Adaptation, Psychological, Activities of Daily Living. De sökord som söktes 

med Cinahl Headings var: Diabetes Mellitus Type 1, Life Experiences, Emotions, Life 

Change Events, Activities of Daily Living, Diabetes Mellitus. Svensk MeSH och Cinahl 

Headings är databasernas uppslagsverk och används för att få en så korrekt sökning som 

möjligt (Willman et al., 2016). Blocksökningar gjordes vilket innebär att det sker en sökning 

av de olika orden var för sig för att sedan kombineras med de booleska sök operatorerna 

“AND” och  “OR” (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2017b). 

Att använda sig av “OR” vid kombination av olika söktermer gör att databasen söker alla 

söktermer eller något utav dem. På detta sätt utvidgas sökresultatet. Om “AND” används vid 

kombination av olika söktermer specificeras sökningen eftersom att databasen letar efter 

artiklar där minst ett ord ur varje block måste finnas med. Avgränsningar i sökningarna 

gjordes utefter studiens inklusions- och exklusionskriterier. Det gjordes även fritextsökningar 

som Kristensson (2014) beskriver är ett sätt att bredda sökningen och framställa fler artiklar. 

Se bilaga 1, som visar dem sökningar som ledde fram till de valda artiklarna.  

 

På titelnivå lästes 937, av dem lästes sedan 73 på abstrakt nivå och av dem var det 21 artiklar 

som ansågs relevanta och kunde svara bra på syftet, dessa skrevs ut och lästes i fulltext av 

båda författarna. Efter att båda författarna läst alla artiklar exkluderades 11 artiklar av dem 

21. Exkluderingarna som gjordes av dem som lästes i fulltext berodde på att vissa artiklar 

hade mixad metod och att det i resultatet inte gick att särskilja vilka som hade diabetes typ 1 

och diabetes typ 2. En kompletterande sökning fick sedan göras då 10 artiklar inte ansågs 

tillräckligt för att svara på syftet. Efter den kompletterande sökningen tillkom 3 artiklar och 

slutligen var det 13 artiklar som ansågs vara relevanta till studiens syfte och gick vidare till 

kvalitetsgranskning. 

Kvalitetsgranskning  

Med hjälp av SBU:s (2017a) kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa artiklar granskades 13 

artiklar, se bilaga 2 för mall. Kvalitetsgranskning görs för att ta ställning till vilken kvalite 

som är acceptabel och vilken som inte är det (Kristensson, 2014). SBU:s (2017a) 
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granskningsmall för kvalitativ forskningsmetodik används som stöd för att bedöma artiklars 

kvalitet. Mallen är utformad med fem kategorier där varje kategori innehåller frågor som ska 

besvaras med “ja”, “nej”, “oklart” eller “ej tillämplig”. Beroende på svaren kunde artiklarna 

få låg, medel eller hög kvalité (ibid.). Artiklar med mindre än 3 “nej” eller “oklart” bedömdes 

ha hög kvalité, artiklar med 4 eller 5 “nej” eller “oklart” bedömdes ha medelhög kvalité och 

de artiklar med fler än 6 “nej” eller “oklart” bedömdes ha låg kvalité. Artiklarnas 

kvalitetsgranskning slutade med 7 höga och 5 medelhöga, och 1 artikel bedömdes som låg 

kvalité vilket gjorde att artikeln exkluderades. De artiklar som ansågs ha medelhög kvalité 

inkluderades i studien eftersom de var relevanta till studiens syfte och för att de eventuella 

brister som fanns inte påverkade studiens tillförlitlighet. Främsta anledningarna till att 

artiklarna bedömdes som medelhöga berodde på att det var oklart om det rådde datamättnad, 

analysmättnad eller om forskaren hade hanterat sin egen förförståelse till analysen. Se bilaga 

3 för artikelöversikt.  

Dataanalys   

En kvalitativ innehållsanalys med manifest utgångspunkt användes för att analysera studiens 

data. Lundman och Graneheim (2004) beskriver att en kvalitativ innehållsanalys används för 

att förutsättningslöst analysera texter som baseras på människors berättande upplevelser, som 

exempelvis hur det är att leva med en kronisk sjukdom (ibid.). Forsberg och Wengström 

(2016) definierar en manifest utgångspunkt som ett sätt att framställa det synliga i texten. De 

valda artiklarna skrevs ut för att det skulle bli lättare att läsa och på så vis ge en bättre 

helhetsbild. Sedan satt författarna var för sig med alla artiklarna och läste igenom resultatet 

flera gånger och samtidigt strök under de meningsenheter som ansågs svara på syftet. En 

meningsenhet definieras av Graneheim och Lundman (2004) som en meningsbärande del av 

texten som kan vara ord, meningar och stycken av text som har ett sammanhang. 

Meningsenheterna jämfördes tillsammans och de som ansågs svara på studiens syfte 

sammanställdes. Meningarna översattes med hjälp av Google translate och engelsk-svenskt 

lexikon och efter det kondenserades meningarna. Graneheim och Lundman (2004) förklarar 

att kondensering är när texten kortas ner utan att ändra dess innebörd. Efter kondensering 

kodades meningsenheterna för att ge en kort beskrivning av dess innehåll. Koder skrevs ut för 

att få en bättre överblick för att i sin tur lättare kunna sammanställa koderna till kategorier.  
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Etiskt övervägande 

Alla vetenskapliga studier ska innehålla ett etisk övervägande för att bevara människors 

rättigheter och grundläggande värde (Forsberg & Wengström, 2014). Genom att använda sig 

av artiklar som har tillstånd från en etisk kommitté eller som har genomgått noggranna etiska 

överväganden så ökar det vetenskapliga värdet i studien (Wallengren & Henricson, 2017). 

Detta tog författarna av denna studie hänsyn till vid granskning av de artiklar som användes i 

studiens resultat.  

Resultat 

Efter analysprocessen framkom fyra kategorier och fyra underkategorier. Se figur 1.  

 

 
 
 
Figur 1. En överblick av huvudkategorierna och underkategorierna.  

 

Att påverkas mentalt av diabetes typ 1 

I denna kategori beskrivs personernas känslor och mentala påverkan av att leva med diabetes 

typ 1. Personernas psykiska känslor och påfrestning lyfts fram samt rädslan för 

komplikationer, men även deras sätt att lära sig att leva med och acceptera sjukdomen.  
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Känna psykiska påfrestning  

Personerna uttryckte att det var en kamp att leva med sjukdomen (Watts, O´Hara & Trigg 

2008; Stuckey & Tisdell, 2010; Kay, Davies, Gamsu & Jarman, 2009). Den tar mycket 

energi, är en stor belastning och sliter på dem (Svedbo-Engström, Leksell, Johansson & 

Gudbjörnsdottir, 2016). Många deltagare upplevde förtvivlan, utsatthet och ledsamhet och de 

kämpade varje dag med sjukdomen (Stuckey & Tisdell, 2010; Rintala, Paavilainen & Åstedt-

Kurki 2013; Kay e al., 2009). Det uttrycktes också att ett liv med diabetes är ett liv där död är 

mer överhängande och det är en konstant påminnelse varje dag (Stuckey & Tisdell, 2010; 

Watts et al., 2008). Sjukdomen beskrevs som att livet hade förändrats för alltid (Watts et al., 

2008) och den är mycket slitsam och utmattande (Svedbo-Engström et al., 2016). 

 

“It is exhausting, both physically and mentally. Over the years it sort of wears you down. It´s 

constantly on your mind. You never get a break from it.” (Svedbo-Engström et al., 2016, s. 

4). 

  

En person beskrev diabetes som att du är en trädgårdsmästare och du har ogräs som fortsätter 

att komma upp, som aldrig vill försvinna (Stuckey & Tisdell, 2010). Medan en annan 

förklarade det som att ha en konstig granne som du inte vill prata om eller med och som du 

inte blir av med (Johansson, Ekebergh & Dahlberg, 2009). Personerna menade också att det 

är väldigt stressande eftersom att det är mycket att tänka på när man har diabetes typ 1 

(Clausi & Schneider, 2017). Att alltid tänka på insulin, anpassning, behandling eller 

kontroller upplevdes kämpigt (Stuckey & Tisdell, 2010). Många kände sig också som en 

börda för sin partner eller familjemedlemmar (Rasmussen, O’Connel, Dunning & Cox, 2007; 

Svedbo-Engström et al., 2016; Trief, Sandberg, Dimmock, Forken & Weinstock, 2013) och 

att sjukdomen inneburit att relationerna inom familjen hade blivit negativt påverkade (Trief et 

al., 2013). Några unga vuxna uttryckte att deras livsstil är annorlunda från deras kamraters 

och de kände press att passa in, de menade att de behöver hantera så mycket mer som deras 

kamrater inte behöver, till exempel att alltid tänka på blodsockret (Clausi & Schneider, 2017; 

Kay et al., 2009). Vissa poängterade att varje dag för en diabetiker är oförutsägbar vilket 

påverkar personerna psykologiskt eftersom att de konstant måste oroa sig över sina 

blodsockernivåer. Personerna kände också en frustration över att ha drabbats av sjukdomen 

(Clausi & Schneider, 2017). 
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“Sometimes I´ll get upset and have similar feelings to when I was first diagnosed and think 

why can't my numbers be normal? Why can't I be normal? Why can't it all just be fixed or be 

easier?” (Clausi & Schneider, 2017, s 101). 

  

De beskrev att sjukdomen inneburit att deras personlighet ändrats (Stuckey & Tisdell, 2010; 

Watts et al., 2008). Vissa menar att diabetes skapar en person som är tio år äldre. Du måste 

bli ansvarsfull trots att du kanske inte är född sån (Watts et al., 2008). Andra menar att deras 

personlighet har ändrats på så vis att de inte längre är lika glada eller att blodsockret medför 

att deras humör går upp och ner väldigt fort, vilket påverkar dem som personer (Stuckey & 

Tisdell, 2010). 

Vara rädd för komplikationer 

Det framkom att personerna kände en stor rädsla över den långsiktiga inverkan sjukdomen 

har på kroppen och dess konsekvenser det kan ge (Kay et al., 2009; Rasmussen et al., 2007; 

Rintala et al., 2013; Svedbo-Engström et al., 2016). Många uttryckte att de var rädda för 

framtiden och de kände ångest över att det fanns en chans att de skulle drabbas av långsiktiga 

konsekvenser (Kay et al., 2009; Svedbo-Engström et al., 2016). Det var också personer som 

relaterade sin diabetes till kortare livslängd och de uttryckte att de ofta tänker på att den 

kanske kommer medföra en för tidig död (Kay et al., 2009). Många menade att det inte var 

förrän komplikationerna ändrades från hot till verklighet som de förstod allvaret och på så vis 

blev försiktigare (O'Hara et al., 2013). Andra menade att de försökte att inte tänka på 

komplikationerna, utan de tänkte mer på att ta dag för dag och försöka hålla blodsockernivån 

på en relativt bra nivå. Komplikationerna skulle de isåfall ta ställning till om de skulle 

komma, eftersom att de visste att deras liv återigen skulle förändras på grund av dem (Kay et 

al., 2009; Trief et al., 2013; Watts et al., 2008). 

  

Det var inte bara en rädsla över framtiden och långsiktiga komplikationer som personerna 

kände utan en daglig rädsla över att få hypoglykemi. Personerna uttryckte att de inte kunde 

glömma sin diabetes utan måste hela tiden tänka på sina blodsockernivåer och alla 

konsekvenser (Rintala et al., 2013). De upplevde att det är en evig kamp att upprätthålla bra 

blodsockernivåer och de kände stor rädsla över att drabbas av hypoglykemi. Detta påverkade 

dem kraftigt i deras dagliga liv (Rasmussen et al., 2007; Svedbo-Engström et al., 2016; Trief 

et al., 2013). 
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“Fear of developing hypoglycemia, had the most significant impact on the womens daily lives 

(Rasmussen et al., 2007, s 303) 

  

Personerna var tvungna att varje dag ha blodsockernivåerna i åtanke och oron över att inte 

känna igen en hypoglykemi gjorde dem till försiktigare individer (Clausi & Schneider, 2017; 

Rintala et al., 2013). Vissa beskrev hypoglykemi som livs och energidränerande och den 

värsta känslan de känt (Trief et al., 2013). Några menade också att de var rädda över vad de 

var kapabla att göra vid en hypoglykemi, de beskrev det som ett obehagligt tillstånd där de 

inte kan kontrollera deras handlingar och de kände en rädsla för att en olyckshändelse skulle 

ske (Rintala et al., 2013; O'Hara et al., 2013). 

 

Vara begränsad 

I denna kategori beskrivs personernas upplevelse av hur sjukdomen påverkar deras vardag 

och begränsar dem i dagliga aktiviteter.  

  

Personerna upplevde att det ibland kunde vara svårt att hantera sjukdomen och de rutiner som 

diabetes typ 1 kräver. Rutiner som att äta rätt och regelbundet, injicera och hitta tid för 

läkarbesök upplevdes svårt och begränsande (Johansson et al., 2007; Rasmussen et al., 2007; 

Ruston, Smith & Fernando 2013; Trief et al., 2013). De upplevde att de alltid hade ett behov 

av att planera dagen i förhand och vara säker på att de hade allt med sig, vilket var svårt för 

dem då de inte alltid kunde veta hur deras dag skulle se ut (Rintala et al., 2013; Clausi & 

Schneider 2017). 

  

“The people with diabetes thought of it continuously, and they took it into consideration in 

everything during the day.” (Rintala, et al., 2013, s. 88). 

  

Många jämförde sig med andra personer utan sjukdomen och önskade att de också kunde leva 

ett normalt liv. Att ta något att äta utan att behöva oroa sig för det och inte alltid behöva bära 

med sig sitt insulin (Clausi & Schneider 2017). De beskrev också att de kunde känna sig 

missgynnade jämfört med andra personer som inte har diabetes (Kay et al., 2009). 
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“On the other hand, the students also acknowledged they were disabled because their 

condition prevented them from experiencing life in the same way as those who do not have 

diabetes.” (Hill, Gingras & Gucciardi, 2013, s. 240). 

  

Svårigheter att utveckla regelbundna vanor bekräftades också och personerna fann det svårt 

att hålla koll på hur mycket kolhydrater de hade ätit (Stuckey & Tisdell, 2010; Svedbo-

Engström et al., 2016). Att äta hälsosamt var en viktig del för många och hade stor inverkan 

på förmågan att hantera sin diabetes, men de fann det ibland svårt att hålla sig till att äta 

hälsosamt då det på många ställen ofta serverades mat som innehöll mycket fett (Hill et al., 

2013). 

  

För flera påverkade sjukdomen deras jobb eller skola. De var rädda för att vara oförmögna 

jämfört med andra på deras jobb och drev därför på utan att kontrollera sitt blodsocker 

(O'Hara et al., 2013). Många personer drev också blodsockernivåerna högre än normalt för att 

kunna fungera effektivt på jobbet (Ruston et al., 2013). Flera personer beskrev sjukdomen 

som frustrerande, att det tar upp mycket av deras tid samt kräver extra planering och tar även 

uppmärksamhet från viktigare saker (O'Hara et al., 2013). De varierande blodsockernivåerna 

upplevdes vara barriärer till flera dagliga aktiviteter vilket var frustrerande och tröttsamt för 

dem (Svedbo-Engström et al., 2016). De kände också att de inte hade annat val än att ha 

rutiner och att de inte kunde slappna av då de alltid hade blodsockernivåer i åtanke och de 

ansträngningar som krävs för att hålla den i balans (Svedbo-Engström et al., 2016; Watts et 

al., 2008). Minsta ändring i deras kost kan leda till lågt blodsocker, vilket konstant fanns i 

deras tankar eftersom det kunde ske när som helst och dem kan omöjligt ha kontroll över det 

hela tiden (Clausi & Schneider, 2017). De kände sig alltid tvungna att komma ihåg senast de 

ätit eller injicerat, samt ha med sig choklad eller något med socker utifall att de skulle råka ut 

för en hypoglykemisk händelse. De beskrev även att sjukdomen inte bara begränsade deras 

liv utan också hela familjens (Rintala et al., 2013). Många kunde ibland känna att sjukdomen 

fick en större roll i deras liv än vad de ville och att blodsockernivåerna påverkade deras 

humör (Rintala et al., 2013; Trief et al., 2013). 

  

“The point that we are at in our lives right now is whether or not to have a third child… for 

the first time really in my life I feel like, okey, the diabetes is playing a bigger role than I 

would like it to play…”. (Trief et al., 2013, s. 2486).   



 

16 
 

Påverkas av omgivningen  

I denna kategori beskrivs personernas upplevelse av omgivningens påverkan och dess 

betydelse. Både vad gäller familj och vänner men också hur sjukvården uppfattas, samt vad 

de har för påverkan på deras diabetes hantering.  

Känna frustration över förståelse från familj och vänner   

Personerna med sjukdomen upplevde att allting ändrades när de fick diabetes. Att människor 

slutade fråga vardagliga frågor om vad de gjort och frågade istället om saker som rörde 

diabetesen (Johansson et al., 2007). De upplevde att dem definieras utefter sjukdomen och 

inte som en person med diabetes (Kay et al., 2009). De ville inte bli sedda annorlunda bara 

för att de hade diabetes, de ville att deras kamrater skulle behandla dem som de alltid gjort 

och inte bara ses som en person med diabetes (Clausi & Schneider 2017; Johansson et al., 

2007). Många upplevde det väldigt frustrerande att alltid behöva förklara sig i samband med 

sin diabetes, till exempel när de skulle kolla sitt blodsocker. Vilket ledde till att de inte tog 

upp sin blodsockermonitor (Hill et al., 2013). Personerna med sjukdomen beskrev att de 

kunde känna sig irriterade över att vänner och familjer kommenterade vad de åt. De kände att 

stöd från andra ibland kunde vara överväldigande då de ständigt kände sig övervakade 

(Clausi & Schneider, 2017; Svedbo-Engström et al., 2016).  

 

“A lot of friends think they are looking out for me. Like I said earlier, with the, ‘Oh are you 

sure you can eat that?’, but it’s actually just super annoying and frustrating.” (Clausi & 

Schneider, 2017, s. 100).   

 

Men ibland kunde de även känna att de var ensamma med sjukdomen vilket ofta kunde bero 

på att de inte kände sig förstådda av andra människor och inte fick det stödet som de behövde 

(Kay et al., 2009; Rintala et al., 2013). Att de inte fick tillräckligt med stöd kunde relateras 

till att känna besvikelse och vilket också ökade bördan av sjukdomen (Svedbo-Engström et 

al., 2016). Många beskrev att det var viktigt med stöd och förståelse från andra och att socialt 

stöd hade betydelse för hur bra de hanterade sin diabetes (Rasmussen et al., 2007; Rintala et 

al., 2013). 

   

“All of the women described personal interactions and social support as important factors 

that influenced how they stabilized their lives with diabetes.” (Rasmussen et al., 2007, s. 304) 
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Det uttrycktes även att det inte var speciellt jobbigt att ta injektioner utan det svåraste var att 

människor behandlade dem på ett annorlunda sätt för att dem tar injektioner (Johansson et al., 

2007). Det beskrevs också att det kändes förnedrande när de blev behandlade på ett speciellt 

sätt på jobbet efter att de hade råkat ut för en hypoglykemisk händelse (Ruston et al., 2013). 

  

“Some people just see that as me, you’re diabetic and not you’re someone with diabetes...I 

hate that.” (Kay et al., 2009, s. 246). 

  

De kunde också känna frustration och ilska då många förväxlade de olika diabetestyperna. 

Det upplevdes tröttsamt att hela tiden behöva förklara vad diabetes typ 1 innebär, men om de 

inte förklarade så kände de att de inte blev förstådda (Clausi & Schneider 2017; Rasmussen et 

al., 2007). De upplevde även att människor som inte förstår ofta kommer med påståenden 

som att bör du verkligen äta det för det innehåller ju socker eller kommentarer om att de 

tyckte det var otäckt när de skulle injicera och ville att de skulle göra det någon annanstans 

(Ruston et al.,  2013). Några kunde känna sig arga och sårade när andra klandra dem för att 

inte sköta sin diabetes, när de verkligen gjorde uppriktiga ansträngningar (Trief et al., 2013). 

Uppleva avsaknad förståelse från sjukvården  

Personerna poängterade att de upplevde att diabetesvården inte har rätt fokus vilket oroade 

dem. De tyckte att vården bara fokuserar på siffrorna och inte något på de känslomässiga 

aspekterna (Svedbo-Engström et al., 2016; Rasmussen et al., 2007; Stuckey & Tisdell, 2010). 

De menade att diabetesvården är mer än bara siffror, det måste innefatta medkänsla och 

omsorg (Stuckey & Tisdell, 2010). Det upplevdes att vården inte var intresserade över deras 

mående utan de ville bara kolla HbA1c och sedan var det klart (Rasmussen et al., 2007).  

  

“There´s a lot of focus on numbers and values. They don´t always say that much, they are 

just figures on a piece of paper. And that is absolutely not everything, a lot of it is about how 

you feel, too. And this is where care is lacking somehow, like talking about how you feel and 

what you are experiencing.” (Svedbo-Engström et al., 2016, s. 6). 

  

De menade att sjukvårdspersonal bara ser sjukdomen och allt som hör till med insulin, hur 

kolhydrater ska mätas och att socker ska undvikas, men det är aldrig någon som frågar hur de 

mår (Stuckey & Tisdell, 2010). Många uttryckte också en känsla av besvikelse och ilska mot 

vården vilket ledde till att de istället undvek deras råd och rekommenderade restriktioner och 
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istället gick över till ett personligt tillvägagångssätt (O'Hara et al., 2013). De menade att 

sjukvårdspersonal inte har en förståelse för sjukdomen och hur det är att leva med den varje 

minut av dagen (Svedbo-Engström et al., 2016). 

  

“You walk in my shoes and see what I have to work with. Then tell me that I need to do 

better. I do the best I can. This is what I have. If you could help me with what I have, then I'll 

listen to what you have to say. I know my A1C is not where is should be. I don't need you to 

drill that into me every time I come. (Stuckey & Tisdell, 2010, s. 50). 

Acceptera och känna att sjukdomen är en del av livet 

Några uttryckte att de hade svår att acceptera sjukdomen eftersom att den skulle stanna för 

alltid och det var en sorg över att ha förlorat livet som skulle varit (Rasmussen et al., 2007; 

Johansson et al., 2009). Medan vissa menade att de måste acceptera den eftersom att det inte 

finns något att göra, den kommer inte försvinna. De måste lära sig att leva med sjukdomen 

och hur de ska hantera den för att må bra (Johansson et al., 2009; O'Hara, Gough, Seymour-

Smith & Watts, 2013; Watts et al., 2008;). 

  

“Do not try and beat Type 1 diabetes because that is not a game you can win. The only 

option you have is to `discipline yourself as best you can´ and the sooner you accept that the 

better” (Watts et al., 2008, s 500). 

 

Många uttryckte även att sjukdomen hade blivit en del av deras liv (Clausi & Schneider, 

2017; Watts et al., 2008) och bara en till del av ens identitet och inte mer annorlunda än 

någon annan del av identiteten (Clausi & Schneider, 2017). De menade att sjukdomen måste 

struktureras in i de dagliga rutinerna fort för att på bästa sätt hantera de problem sjukdomen 

medför (Stuckey & Tisdell, 2010). Några som diagnostiserades väldigt unga menade att 

sjukdomen flätades in i livsstilen och de trodde att på grund av det var den lättare att hantera 

(Clausi & Schneider, 2017). De menade att det är självklart att känslor kommer men att det 

bara är att försöka kämpa och fortsätta leva sitt liv (Kay et al., 2009). Om personerna kände 

att de hade kontroll över sjukdomen och att den inte kontrollerar dem, medförde det till ett 

ökat välbefinnande och tillät personerna att leva ett bra och roligt liv (Rasmussen et al., 2007; 

Watts et al., 2008). De menade dock att kontrollen inte fick gå överstyr och styra hela ens liv 

utan att det var viktigt att ha en lagom kontroll för att kunna leva ett så bra liv som möjligt 

(Watts et al., 2008). 
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“You have to take the diabetes seriously but, don’t take it as he be-all and end-all of 

everything in your life...you do still have to, have a good life and everything and fun, and it 

doesn’t really stop you doing anything, but if you wanted it to it could control everything you 

do.” (Watts et al., 2008, s 501). 

  

Att kunna hantera sin diabetes i olika situationer kunde relateras till att känna stolthet och att 

lita på sin egen förmåga (Svedbo-Engström, 2016). Det uttrycktes också att sjukdomen 

medfört att de kände sig tacksamma över livet och att de skulle försöka uppleva det till fullo 

eftersom de aldrig vet vad som kan hända. Men också en tacksamhet över att sjukdomen är 

behandlingsbar som andra sjukdomar inte är (Clausi & Schneider, 2017). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie valdes som metod för denna studie då det ansågs vara det bästa alternativet 

för att svara på studiens syfte. Forsberg och Wengström (2016) beskriver att en 

litteraturstudie syftar till att skapa en sammanställning av tidigare forskning. Författarna i 

denna studie valde att utgå från vetenskapliga artiklar. Ett annat alternativ hade kunnat vara 

att utgå från patografier, men då Olsson och Sörensen (2011) beskriver att vetenskapliga 

artiklar ger större tillgång till fler deltagare så valde författarna att utgå från vetenskapliga 

artiklar. Ett annat alternativ hade också kunnat vara intervjustudie men eftersom detta ej var 

tillåtet så var det heller ej möjligt. I studien användes en kvalitativ ansats, detta ansågs vara 

relevant då Olsson och Sörensen (2011) menar att en kvalitativ ansats används när 

människans upplevelser ska framföras, vilket var syftet med denna studie. Valet av ansats 

styrks även av Forsberg och Wengström (2016) som menar att en kvalitativ forskningsmetod 

är bästa sättet att använda sig av för att förklara syften som inriktar sig på att belysa 

upplevelser. Hade ansatsen istället varit kvantitativ finns det möjlighet att resultatet sett 

annorlunda ut då det hade medfört en större överblick av flera personer. Men eftersom 

författarna ville gå mer djupgående och belysa upplevelser så ansågs det vara bästa sättet 

enligt både Olsson och Sörensen (2011) samt Forsberg och Wengström (2016).  
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Ett av inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle handla om vuxna personers 

egna upplevelse av att leva med diabetes typ 1. Däremot inkluderades även artiklar som  

handlade om både diabetes typ 1 och typ 2 om det i resultatet gick att särskilja på dem, 

författarna var här noga med att bara ta ut meningsenheter som handlade om personer med 

diabetes typ 1 och deras upplevelse. Det valdes att inte göra någon avgränsning vad gäller 

land. Däremot om avgränsning hade gjorts så kanske resultatet varit mer applicerbart och 

specifikt för exempelvis just Sverige. Men då Willman et al. (2016) poängterar att resultatet 

blir mer trovärdigt och ger ett större perspektiv om datan som används kommer från olika 

länder, så valde författarna att inte göra någon avgränsning.  

 

Sökningarna gjordes i databaserna Pubmed och Cinahl då dessa ansågs relevanta då båda 

databaserna innehåller vetenskapliga artiklar inom hälso- och sjukvård. Att göra sökningar i 

dessa två databaser gjordes för att bredda sökningen, detta menar också Willman et al. (2016) 

är bra då sökningar i flera databaser gör att det blir en större bredd och kan medföra ett bättre 

resultat. Dock hade kanske fler databaser kunnat användas vilket hade kunnat resultera i fler 

relevanta artiklar och gett ett bättre resultat. Vid datainsamlingen användes sökord som 

ansågs lämpliga i förhållande till studiens syfte och för att få fram dessa relevanta sökord tog 

författarna hjälp av en bibliotekarie. De booleska sökoperatörerna som användes i 

sökningarna var ”AND” och ”OR”, booleska sökoperatören ”NOT” valdes att inte användas 

då författarna inte ville riskera att utesluta eventuellt relevanta artiklar. Då ”NOT” enligt 

Willman et al. (2016) används då författarna vill försäkra sig om att vissa söktermer inte ska 

finnas med i sökningarna.     

 

Sökningarna som gjordes resulterade i 13 artiklar som kvalitets granskades med hjälp av 

SBU:s granskningsmall för studier med kvalitativ design. Kristensson (2014) menar att 

kvalitetsgranskning görs för att ta ställning till vilken kvalité som är acceptabel och vilken 

som inte är det. Detta ger en styrka till studiens resultat då alla artiklar genomgått en 

kvalitetsgranskning. En nackdelen som kan beaktas i SBU:s granskningsmall är att det inte 

finns riktlinjer för poängsättning som bestämmer kvalitén. Detta medförde att författarna 

själva fick göra en poängsättning utifrån svaren och en gräns för vad hög, medel och låg 

kvalité var. Detta kan innebära att andra författare kanske inte hade fått samma resultat vad 

gäller kvalitén på artiklarna. Dock försökte författarna vara kritiska i bedömningen och noga 

med att se till att de eventuella brister artiklarna hade inte skulle påverka resultatet, vilket 

gjorde att artiklar med medelhög kvalité också inkluderas i resultatet. 
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De kvarstående 12 artiklarna som inkluderades i studiens resultat hade ett relevant innehåll 

där meningsenheter svarade på studiens syfte. Innehållsanalysen för studien utgick från 

Graneheim och Lundmans modell som har en manifest ansats där det arbetas så textnära som 

möjligt. Båda författarna läste igenom alla artiklarna grundligt för att sedan ta ut 

meningsenheter individuellt som efter det diskuterades och jämfördes tillsammans. Att 

artiklarna lästes och meningsenheterna plockades ut enskilt för att sedan jämföras, kan ha 

varit en fördel då risken för att någon data uteblir minskar. Alla meningsenheterna från 

artiklarna analyserades flera gånger av författarna för att se så de var tillräckligt relevanta och 

svarade på studiens syfte. Vidare genomfördes översättning med hjälp av Google translate 

och ett engelskt-svenskt lexikon gemensamt. Kondensering, kodning och kategorisering av 

meningsenheterna gjordes också gemensamt. Eftersom analysen för studien utgick från en 

manifest ansats så undveks tolkning av texten, då det definieras av Forsberg och Wengström 

(2016) vara ett sätt att framställa det synliga i texten. Vilket var något författarna ville hålla 

sig till då tolkning ansågs kunna påverka resultatet. Dock finns det ingen garanti på att det 

inte skedde någon slags tolkning under antingen översättningen, kondenseringen eller 

kodningen. En styrka för studien kan vara att båda författarna utförde analysen tillsammans 

och hade en ständig dialog för att analysen skulle ske så korrekt och textnära som möjligt. 

Slutligen framkom olika relevanta kategorier och underkategorier till resultatet.  

Resultatdiskussion  

I nedanstående diskussion kommer varje fynd från resultatet att diskuteras och styrkas med 

andra vetenskapliga artiklar samt kopplas till omvårdnadsteorin om lidande.  

 

I studiens resultat framkom det att personer som lever med diabetes typ 1 upplever att 

sjukdomen medför en psykisk påfrestning. Deras känsla var att sjukdomen tar mycket av 

deras energi, att den medför en stor belastning och att de känner att de får kämpa med 

sjukdomen varje dag. Vilket beskrevs som väldigt slitsamt och det Eriksson (2015) beskriver 

i sin teori om lidande är att lidande kan innebära en kamp och att detta även kan medföra en 

känsla av hopplöshet. Hon beskriver även att det är viktigt att sjukvårdspersonal 

uppmärksammar personer som lider och ser dem utifrån ett helhetsperspektiv och inte bara 

till sjukdomen (ibid.). Forlani et al. (2013) belyser också att vikten av att behandla psykiska 

aspekter i samband med sjukdom och menar på att det är lika viktigt som den medicinska 

kontrollen för att förbättra livet med diabetes (ibid.).  
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Ett annat fynd från studiens resultat var att personerna kände en daglig rädsla för att få 

hypoglykemi och de beskrev att det var kämpigt att upprätthålla bra blodsockernivåer, vilket 

påverkade dem negativt. Detta bekräftas också av Vanstone, Rewegan, Brundisini, Dejean 

och Giacomini (2015) som menar att personer som har diabetes typ 1 lever med daglig rädsla 

för långsiktiga komplikationer och på kort sikt är de oroliga för konsekvenserna av 

hypoglykemiska händelser. Nefs et al. (2015) belyser att depressiva symtom och tidigare 

hypoglykemiska händelser har en koppling till rädsla för hypoglykemi. Brod, Pohlman, 

Wolden och Christensen (2013) beskriver också att nattliga glykemiska händelser även 

skapar oro för dessa personer, vilket påverkar individens liv och dagliga rutiner negativt 

(ibid.). Rädslan för hypoglykemi gör att dessa personer lägger mycket fokus på att förebygga 

episoder av hypoglykemi, vilket de gör genom att hålla högre blodsockernivåer (King et al., 

2017). Den akuta händelsen av hypoglykemi beskrivs av Brod, Wolden, Christensen och 

Bushnell (2013) vara relativt kortvarigt och i de flesta fallen hanteras ganska bra av patienten. 

Men de menar däremot på att det är återhämtningsfasen som har tydliga och problematiska 

konsekvenser för personens funktion och välbefinnande, både under dag och nattetid (ibid.). 

Detta kan kopplas till Erikssons (2015) teori där hon beskriver sjukdomslidande som ett 

lidande som förekommer på grund av sjukdom och behandling, hon beskriver lidande som 

innefattar hela människan d.v.s både kroppslig och själslig smärta (ibid.). Detta kan vara 

viktigt att anamma som sjukvårdspersonal. Då återhämtningen efter en hypoglykemisk 

händelse kan vara mer smärtsamt än själva händelsen, eftersom det kan ge en längre 

påverkan.   

 

I studiens resultat framkom det även att personerna som lever med diabetes typ 1 känner  

sig begränsade i sin vardag på grund av de rutiner som krävs för att kunna hantera 

sjukdomen. Deras beskrivna känsla var att de alltid kände sig tvungna att planera dagen i 

förhand eftersom hanteringen av sjukdomen påverkade deras vardagliga aktiviteterna, som 

till exempel jobb och skola. Denna känsla bekräftas också av Carlton et al. (2017) som 

beskriver att dessa personer tycker att det kan vara krångligt att leva med sjukdomen då de 

alltid behöver övervaka blodsockernivån samt ha mat och insulin med sig vart de än ska. De 

tar även upp att detta många gånger inte uppfattas som speciellt tidskrävande för andra, men 

för den som lever med diabetes typ 1 så är det något som alltid är nödvändigt och det behöver 

alltid anpassas i deras vardagliga aktiviteter (ibid). I resultatet framkom det även att flera 

personer som lever med diabetes typ 1 jämför sig med andra och önskar att de också var 

friska och kunde leva ett normalt liv. Att de kunde slippa bära med sig insulin, äta vad de vill 
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utan att behöva fundera över hur det kommer att påverka deras blodsocker och även slippa 

oron över vad som kan hända om de inte håller en bra blodsockernivå. Denna känsla belyser 

även Eriksson (2015) i sin teori om lidande. Då hon beskriver att vid sjukdom kan det som en 

gång varit självklart förändras eller helt tas bort, vilket kan innebära att det självklara livet tas 

ifrån personen som drabbas av sjukdom. Hon menar även på att lidande kan vara relaterat till 

allt vad det kan innebära att leva och att vara människa (ibid.). Att känna sig begränsad och 

påverkad av sin sjukdom kan eventuellt även medföra vissa existentiella frågor. Å andra 

sidan så kan sjukdomen och utmaningarna den medför även bidra till att de kanske uppskattar 

livet mer och därför även kan känna att sjukdomen bidragit till något positivt, men de 

negativa konsekvenserna tar nog över för de flesta. 

 

Det som också framkom i studiens resultat var att omgivningen hade stor påverkan på 

personen som lever med diabetes typ 1, både känslomässigt och hur de skötte sin diabetes 

hantering. Omgivningen kunde både uppfattas som negativ och positiv. De beskrev att det 

kunde vara frustrerande att de alltid behövde förklara sig i samband med sin diabetes och att 

stödet från familj och vänner kunde bli för mycket och upplevas som ett övervakande. 

Mehmet, Hussey och Ibrahim (2015) beskriver också att omgivningen kan ha en negativ 

påverkan på personernas diabetes hantering, då de ibland känner att de helst undviker att 

hantera sin diabetes framför andra för att inte förolämpa eller störa sin omgivning (ibid.). 

Denna känsla som personerna känner av att de blir övervakade eller att stödet blir för mycket 

kan möjligtvis påverka deras relationer till andra negativt. De närstående till personerna 

menar säkert väl men det kan uppfattas som negativt för personen som lever med sjukdomen, 

då de kanske upplever att de behandlas annorlunda. Men samtidigt upplevdes också stödet 

från andra som väldigt viktigt för att minska bördan av att leva med diabetes. Vilket även 

Oris et al. (2016) beskriver i en studie, där de belyser att det är viktigt med socialt stöd för att 

kunna hantera sjukdomen och för att minska depressiva symtom (ibid.).  

 

Något som också lyftes ganska tydligt i studiens resultatet var hur personerna upplevde 

sjukvården. Deras upplevelse var att sjukvårdspersonal enbart fokuserade på siffror mer än 

deras personliga mående. De kände att sjukvården bara såg sjukdomen och lade största fokus 

på insulin, hur kolhydrater ska räknas och att socker bör undvikas. Detta styrks av Mehmet, 

Hussey och Ibrahim (2015) som menar att sjukvårdspersonal är dåliga på att identifiera denna 

patientgruppens psykiska och känslomässiga behov. Personerna som lever med diabetes typ 1 

upplever att de inte blir bemötta på ett individuellt sätt av sjukvårdspersonal menar King et al. 



 

24 
 

(2017). Eriksson (2015) menar också på att det är viktigt att sjukvårdspersonal bekräftar 

lidande och visar tillgänglighet som medmänniska, då lidande kan ha sin grund i bristande 

reflektion och förståelse (ibid.). Det var också många som beskrev att sjukvårdspersonal 

aldrig frågade hur de mådde. Vilket fick dem att känna ilska och besvikelse mot vården och 

som då i sin tur ledde till att de undvek vårdens rekommendationer och istället gick på deras 

personliga tillvägagångssätt. Då de kände att personalen ändå inte hade någon förståelse av 

hur det är att leva med diabetes typ 1. Å andra sidan kan det vara så att sjukvårdspersonal har 

för lite kunskap om hur det är att leva med sjukdomen och därför inte tänker på att fråga om 

det psykiska måendet då fokuset är på själva sjukdomen och dess värden. Delmar et al. 

(2006) menar också på att det är viktigt att balansera mellan den professionella kontrollen och 

patientens personliga självkontroll för att inte kränka patientens handlingsutrymme (ibid.). 

Eriksson (2015) beskriver att bästa sättet att hjälpa människor att leva trots sjukdom är genom 

att sjukvårdspersonal ser lidandet i ett helhetsperspektiv. Vilket innebär att involvera hela 

människans livssituation inte bara i relation till sjukdomen. Hon menar också att inte bli sedd 

som människa kan beskrivas som det djupaste lidandet och att sjukvården måste bli bättre på 

att uppmärksamma dessa personer som känner så, eftersom att det kan innebära ett ytterligare 

lidande för dessa personerna (ibid.).  

 

Det som också framkom i studiens resultat var att personerna kände att de var tvungna att lära 

sig att hantera och finna ett sätt att leva med sjukdomen för att må bra. Detta lyfts även av 

Thompson (2014) som beskriver att utveckling av nya vanor och rutiner är viktigt för en 

person som lever med diabetes för att de ska kunna hantera sjukdomen på ett bra sätt. Det har 

enligt Forlani et al. (2013) även visats att stödprogram kan ha en positiv inverkan på att 

minska psykiska besvär hos dessa patienter och ge en bättre hälsorelaterad livskvalité, vilket 

kan vara bra för sjukvårdspersonal att veta. Eriksson (2015) beskriver även att lidande kan ge 

hälsan en mening då människan blir medveten om sina egna resurser, men den meningen kan 

inte uppstå förens personen försonats med situationen. Hon menar att ett ofrånkomligt 

lidande kan ge människan en ny inställning och ett bredare perspektiv på saker och ting och 

att människan uppskattar sin hälsa mer när han eller hon mött sjukdom (ibid.). Detta som 

Eriksson belyser kan kopplas till det lilla positiva som framkom i studiens resultat. Då några 

personer i studien hade accepterat sjukdomen och lärt sig leva med den. Det kan vara så att 

dessa personerna har försonat sig med sin situation. Men eftersom att det var få som uttryckte 

positivt om sjukdomen kan det vara så att personerna som lever med diabetes typ 1 har svårt 

att försona sig med sjukdomen.  
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Slutsats  

Utifrån studiens resultat framkommer det att diabetes typ 1 påverkar personen och deras 

vardagliga liv. Sjukdomen begränsade dem i deras vardag och de tyckte det var kämpigt. Lite 

positivt om sjukdomen framkom då de funnit ett sätt att hantera och acceptera sjukdomen. 

Mycket av det som framkom gick att koppla till Katie Erikssons teori om lidande, vilket 

betyder att det innebär ett visst lidande att leva med diabetes typ 1. Omgivningen och 

sjukvården visade sig ha stor betydelse, vilket påverkade personerna på olika sätt. Stöd sågs 

både som viktigt för att minska bördan av diabetes men kunde också upplevas frustrerande då 

de kände sig övervakade av andra och även att sjukvården hade fel fokus. Det är därför 

viktigt att belysa denna gruppens upplevelse för att få en bättre förståelse för hur dessa 

personerna upplever det att leva med sjukdomen. Samt vad som kan påverka deras hantering 

av sjukdomen. För att då kunna bedriva en bra vård för dessa personer är det viktigt att 

sjukvården har ett personcentrerat förhållningssätt och lyssnar till deras individuella 

upplevelser. För att i sin tur sen kunna anpassa vården för den enskilda patienten. Fortsatt 

forskning skulle kunna vara att belysa sjuksköterskors eller vårdpersonals erfarenheter eller 

upplevelse av att vårda dessa patienter. Denna forskning hade kanske lättare kunnat ge en 

överblick av vårdpersonalens syn och vart vården bristen och på så vis kunna arbeta för ge en 

bättre utformad vård för dessa patienter.     

Självständighet 

Under hela arbetets gång har samarbetet fungerat väl och båda har bidragit. Inledningen 

gjordes tillsammans. Bakgrunden delades upp, Johanna skrev om upplevelse och om Katie 

Erikssons teori om lidande. Louise skrev om diabetes typ 1 och dagligt liv. Metoden gjordes 

tillsammans. Resultatet delades upp där Johanna skrev om kategorin Påverkas mentalt av 

diabetes typ 1, Acceptera och känna att sjukdomen är en del av livet och underkategorin 

Uppleva avsaknad förståelse från sjukvården. Louise skrev om kategorin Vara begränsad 

och underkategorin Känna frustration över oförståelse från familj och vänner. Diskussionen 

delades upp, Johanna skrev metoddiskussionen och Louise skrev resultatdiskussionen. 

Referenslistan och bilagorna gjordes tillsammans. Under hela arbetet har diskussioner och 

samarbete skett kontinuerligt vilket har gjort att arbetet har flutit på mycket bra.  
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökningar i Cinahl  

Sökningar Sökkombinationer  Datum Antal 
träffar 

Lästa på 
abstrakt 
nivå

Lästa i 
fulltext 

Antal 
valda 
artiklar

S1 MH “Diabetes 
Mellitus Type 1”  

2017-
09-29

2627  0 0 0 

S2 MH “Activities of 
Daily Life” 

2017-
09-29

8752  0 0 0 

S3 MH “Life 
Experiences” 

2017-
09-29

2833  0 0 0 

S4 S1 AND S2 OR S3 2017-
09-29

22  9 5 2 

S5 MH “Emotions” 2017-
09-29

5363  0 0 0 

S6 S1 AND S5 2017-
09-29

8 2 0 0 

S7 S1 AND emotions 2017-
09-29

13 5 3 1 
 

S8 
 

Diabetes type 1 AND 
S2 OR S3 OR S5. 

2017-
09-29

33 6 2 0 

S9 MH “Life Change 
Events”

2017-
10-04

2509  0 0 0 

S10 S1 AND S9 2017-
10-04

2  1 1 0 

S11 MH “Diabetes 
Mellitus”

2017-
10-04

7110 0 0 0 

S12 S11 AND S5 2017-
10-04

25  3 1 1 

 
Sökningar i Pubmed 

Sökningar Sökordskombinationer  Datum Antal 
träffar 

Lästa på 
abstrakt 
nivå 

Lästa i 
fulltext  

Antal 
valda 
artiklar 

S1 “Diabetes Mellitus, type 1” 
[MeSh] 

2017-
09-29

8977 0 0 0 
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S2 “Life change events” 
[MeSh] 

2017-
09-29

5349 0 0 0 

S3 experiences 2017-
09-29

33550 0 0 0 

S4 “Adaptation,Psychological” 
[MeSh] 

2017-
10-04

28914 0 0 0 

S4 S1 and S2 2017-
09-29

9 3 1 1 

S5 S1 and S3 2017-
09-29

130 17 9 6 

S6 S1 and S4 2017-
10-04

131 7 2 2 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
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11 
 

Bilaga 3 Artikelöversikt  

 

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Svedbo Engström, Leksell, 
Johansson & 
Gudbjörnsdottir. 2016. 
Sverige. 

What is important for you? A qualitative 
interview study of living with diabetes and 
experiences of diabetes care to establish a basis 
for tailored Patient-Reported Outcome Measure 
for the Swedish National Diabetes Register.

Kvalitativ 
intervjustudie 

Totalt 29 vuxna med diabetes typ 1 och 2. 15 
personer hade diabetes typ 1. varav 6 män & 9 
kvinnor hade diabetes typ 1.  
14 st hade diabetes typ 2, resultatet av dem är inte 
med i studien.

Hög 

A, Ruston., A, Smith. & B, 
Fernando. 
2013. England. 

Diabetes in the workplace - diabetic´s 
perceptions and experiences of managing their 
disease at work: a qualitative study.  

Kvalitativ 
semistrukturerad 
intervjustudie  

Totalt 43 vuxna, 20 män & 23 kvinnor. 
8 män & 3 kvinnor hade typ 2 diabetes. 
20 kvinnor & 12 män hade typ 1 diabetes  

Medelhög 

B, Rasmussen., B, 
O’Conell., P, Dunning. & 
H, Cox.  
2007. Australia.

Young women with type 1 diabetes’ 
Management of turning points and transitions  

Kvalitativ 
intervjustudie  

20 vuxna kvinnor som levt med diabetes typ 1 sen 
barndomen (mellan 5 &11) 

Hög 

Johansson, Ekebergh, 
Dahlberg.  
2007. Sverige. 

A lifeworld phenomenological study of the 
experience of falling ill with diabetes. 

Kvalitativ studie som 
baseras på berättelse 
skrivna av personer 
med diabetes typ 1. 

4 vuxna män & 3 vuxna kvinnor med 
insulinbehandlad diabetes 
(som framkommer i studien menas diabetes typ 1) 

Hög 

L. Stuckey & J. Tisdell. 
2010. USA.

The role of Creative Expression in Diabetes: An 
Exploration Into the Meaning-Making Process.

Kvalitativ 
intervjustudie 

8 vuxna kvinnor med diabetes typ 1. Medelhög 

T-M,Rintala., E, 
Paavilainen. & P, Åstedt-
Kurki.  
2013. Finland. 

Everyday life of a family with diabetes as 
described by adults with type 1 diabetes.  

Kvalitativ 
intervjustudie 

19 vuxna med typ 1 diabetes Hög 
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S, Watts., L, O’Hara. & R, 
Trigg.  
2008. England. 

Living with type 1 diabetes: A by.person 
qualitative exploration 

Kvalitativ 
intervjustudie  

4 vuxna med typ 1 diabetes. 2 kvinnor 2 män. Medelhög 

L, Clausia. & M, 
Schneider.  
2017. Canada. 

Part of my identity. The impact of self-
management on the sense of self of young 
women with type 1 diabetes. 

Kvalitativ 
intervjustudie  

7 kvinnor mellan 18-22 års ålder som nyligen 
diagnostiserats med diabetes typ 1.  

Medelhög 

S, Hill., J, Gingras. & E, 
Gucciardi.  
2013. Canada. 

The lived experience of canadian university 
students with type 1 diabetes mellitus.  

Kvalitativ 
intervjustudie  

9 studenter, 3 män och 6 kvinnor med typ 1 
diabetes.  

Hög 

Trief, Sandberg, Dimmock, 
Forken & Weinstock.  
2013. USA.

Personal and Relationship Challenges of Adults 
With Type 1 Diabetes. 

Kvalitativ 
intervjustudie i grupp. 

11 kvinnor och 5 män med diabetes typ 1 Hög 

L, O’Hara., B, Gough., S, 
Seymour-Smith. & S, 
Watts.  
2013. England.

It’s not a disease, it’s a nuisance: Controlling 
diabetes and achieving goals in the context of 
men with type 1 diabetes.  

Kvalitativ 
intervjustudie.  

5 män över 18 år med typ 1 diabetes. Hög 

Kay, Davies, Gamsu & 
Jarman.  
2009. England.

An Exploration of the Experience of Young 
Women Living with Type 1 Diabetes. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 

9 st vuxna kvinnor med typ 1 diabetes. Medelhög 
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Bilaga 4 Analysförfarande 

 
  

    Meningsenhet (Eng) Meningsenhet  
(Sve)

     Kondensering      Kod Underkategori   Huvudkategori 

Many participants 
experienced an inward 
expression and depression, 
moodiness, and sadness, and 
some continued to live with 
these feelings  

Många deltagare upplevde 
en inre känsla av depression, 
förtvivlan och ledsamhet, 
och vissa fortsatte att leva 
med dessa känslor.  

Många upplevde 
depression, förtvivlan 
och ledsamhet och 
fortsatte med dessa 
känslor  

Känner 
depression, 
förtvivlan och 
ledsamhet  

 
 
 
 

Känna psykisk 
påfrestning 

 
 
 
 
 
 

”It is exhausting, both 
physically and mentally. 
Over the years it sort of 
wears you down. It’s 
constantly on your mind. 
You never get a break from 
it.  

”Det är utmattande både 
psykiskt och mentalt. Under 
årens lopp sliter det på dig. 
Det är konstant i dina tankar. 
Du får aldrig någon paus 
från det.” 

Det är utmattande, det 
sliter på dig och är 
konstant i dina tankar.  

Utmattande och 
slitsamt  

 
 
 
 
 

Påverkas 
mentalt av 
diabetes typ 1  

The people with diabetes 
were afraid of long-term 
complications related to 
diabetes, especially losing 
their sight

Personerna med diabetes var 
rädda för långsiktiga 
komplikationer relaterade till 
diabetes, speciellt att förlora 
deras syn. 

Rädda för långsiktiga 
komplikationer 

Rädd för 
komplikationer 
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Vara rädd för 
komplikationer 

Fear of developing 
hypoglycemia, had the most 
significant impact on the 
women’s daily lives.  

Rädslan av att utveckla 
hypoglykemi, hade största 
inverkan på kvinnornas 
dagliga liv. 

Rädsla för 
hypoglykemi 
påverkade kvinnornas 
dagliga liv

Rädsla för 
hypoglykemi  

 
 
 

     Meningsenhet  
(Eng) 

Meningsenhet  
(Sve)

  Kondensering      Kod    Kategori 

They thought that the diabetes 
restricted their life and, at the same 
time, the life of the whole family as 
well. 

Dem tyckte att diabetesen begränsade 
deras liv, och samtidigt, livet för hela 
familjen också. 

Begränsar deras och 
familjens liv. 

Begränsning    

Att vara 
begränsad  
 

A need to always plan and live 
according to a strict daily routine 
could be a natural part of personalities 
and everyday life but could also be 
experienced as difficult, imposing, 
limiting and feeling unable to relax 
because of constantly having to take 
blood glucose levels into account and 
the effort required to keep it in 
balance. 

Ett behov av att alltid planera och leva 
enligt en strikt daglig rutin kan vara en 
naturlig del av personligheter och 
vardagligt liv men det kan också 
upplevas som svårt, respektgivande, 
begränsande och känna sig oförmögen att 
slappna av för att man alltid måste ha 
blodsockernivåer i åtanke och den 
ansträngningen som krävs för att hålla 
den i balans. 

Ständig planering och 
strikt rutin kan vara en 
naturlig del av 
personligheter, men också 
svårt och begränsande för 
att alltid hålla 
blodsockernivån i balans. 
 

Ständig 
planering kan 
vara 
begränsande  
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Meningsenhet  
(Eng)

Meningsenhet  
(Sve)

    Kondensering     Kod   Underkategori Kategori 

There’s a lot of focus on 
numbers and values. They 
don’t always say that much, 
they are just figures on a 
piece of paper. And that is 
absolutely not everything, a 
lot of it is about how you 
feel, too. And This is where 
care is lacking somehow, 
like talking about how you 
feel and what you are 
experiencing.  

Det är mycket fokus på siffror och 
värden. De säger inte alltid så 
mycket, de är bara siffror på 
pappren. Det är absolut inte 
allting, mycket är också hur du 
mår. Och det är här vården brister 
på något sätt, som att prata om hur 
du mår och vad du upplever. 

Mycket fokus på värden. 
Det är inte allting, mycket 
är om hur du mår. Här 
brister vården.  

Vården 
brister 

 
 
 
 
 
 
 

Uppleva 
avsaknad 
förståelse från 
sjukvården 

They (the diabetes nurse 
and physician) don´t have 
first-hand experience of 
what it is like to have this 
condition, to live with it 
every minute of the day.  

De (diabetessjuksköterskor och 
läkare) har inte förstahands 
upplevelser av hur det är att ha 
denna sjukdomen, att leva med 
den varje minut av dagen. 

De har ingen 
förstahandsupplevelse av 
att leva med sjukdomen. 

Oförståelse   
 
 
 
Påverkas av 
omgivningen  
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A lot of friends think they 
are looking out for me. 
Like I said earlier, with the, 
‘Oh are you sure you can 
eat that?’, but it’s actually 
just super annoying and 
frustrating. 
 

Många vänner tror att dem ser 
efter mig. Som jag sa tidigare, 
med, ‘Åh är du säker på att du kan 
äta det där?’, men det är faktiskt 
bara väldigt irriterande och 
frustrerande. 

Många tror att dem ser 
efter mig. `Är du säker att 
du kan äta det?´men det 
är irriterande och 
frustrerande. 

Irriterande 
och 
frustrerande 

 
 

Känna 
frustration över 
oförståelse från 
familj och 
vänner  

Lack of awareness in the 
university environment was 
also a large source of stress 
and frustration for students 
because they constantly 
needed to explain 
themselves in relation to 
their diabetes.

Bristande medvetenhet i 
universitetsmiljön var också en 
stor källa till stress och frustration 
för studenter eftersom de ständigt 
behövde förklara sig i relation till 
sin diabetes.  

Bristande medvetenhet 
var källa till stress och 
frustration att alltid 
behöva förklara.  

Frustrerad 
över 
bristande 
medvetenhet 

 
 
 

     Meningsenhet  
(Eng) 

Meningsenhet  
(Sve)

  Kondensering      Kod       Kategori 

I’m not being beat, I mean I’ve got to 
accept that it won’t go away, but, I 
can try and find a level where I can 
cope with it and not get to miserable 
or too aggravated about it. 
 

Jag har inte blivit besegrad, jag 
menar jag måste acceptera att det inte 
kommer försvinna, men, jag kan 
försöka hitta en nivå där jag kan 
hantera det och inte bli för olycklig 
eller förvärras av det. 

Har inte blivit besegrad, 
måste acceptera att det inte 
försvinner, men försöker 
hitta en nivå att hantera det 
och inte bli för olycklig. 
 

Acceptera 
och hantera 

 
 

Acceptera och 
känna att 
sjukdomen är en 
del av livet  
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No point having a negative attitude 
about it because...that´s my life, I 
can't change it.

Det är ingen idé att ha en negativ 
attityd om det för...det är mitt liv. Jag 
kan inte ändra det.

Ingen idé med negativ 
attityd, det är mitt liv. Kan 
inte ändra det.

En del av 
livet 

 

 
 
 

 
 
 


