
  
 
 

 

Josefine Kassling & Louise Nilsson 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKGT13, VT 2019 

Nivå: Grundnivå 

Handledare: Annica Lagerin 

Examinator: Anna Hansson 

 

 

 

 

 

 

Unga vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1 

- En litteraturöversikt 

 

 

Young adult´s experiences of living with type 1 diabetes  

- A literature review 

 

 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom som ofta debuterar under 

barndomen. Behandlingen består av insulin och av en regelbunden kost. 

Sjukdomen kan utveckla både akuta och sena komplikationer. Att vara ung 

vuxen innefattar olika transitioner kopplat till hälsa, situation och utveckling. 

En kronisk sjukdom definieras av att vara livet ut eller under en period av 

minst fem år. Sjuksköterskan har en skyldighet enligt Patientsäkerhetslagen 

att göra individen och närstående delaktiga i vården.  

Syfte: 
Att beskriva unga vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1. 

Metod: En litteraturöversikt valdes som metod. Tio vetenskapliga artiklar 

inkluderades i resultatet. Artiklarna analyserades enligt Fribergs metod. 

Resultatartiklarna har olika design och hämtades från Cinahl Complete och 

PubMed.  

Resultat: Litteraturöversiktens resultat presenterades i tre teman och åtta underteman. 

Det första temat var Möjligheter versus svårigheter, med underteman 

Upplevda möjligheter i livet, Upplevda svårigheter i livet samt Oro och 

rädsla för komplikationer. Det andra temat var Behov av stöd från 

omgivningen med underteman Upplevelsen av familj och vänners stödjande 

funktion, Upplevelsen av hälso- och sjukvårdens stöd samt Stigmatiseringens 

inverkan på livet. Sista temat var Upplevelse av egenvård med underteman 

Hälsosam livsstil och Integrera diagnos med sin identitet.  

Diskussion: I diskussionen diskuteras litteraturöversiktens resultat utifrån Roys 

adapationsmodell om fyra adaptiva funktionsområden hos individen samt mot 

bakgrunden och författarnas egna reflektioner. 

Nyckelord: Diabetes typ 1, unga vuxna, upplevelse, leva med. 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Type 1 diabetes is an autoimmune disease that often debuts during 

childhood. The treatment consists of insulin and a regular diet. The 

disease can develope both acute and long-term complications. Being a 

young adult involves different transitions linked to health, situation and 

development. A chronic disease is defined by being lifelong or for a 

period of at least five years. The nurse has an obligation under the Patient 

Safety Act to involve individuals and next of kin in the care. 

Aim: To describe young adults' experiences of living with type 1 diabetes.  

Method: A literature review was chosen as a method. Ten scientific articles were 

included in the result. The articles were analyzed according to Friberg's 

method. The results articles have different designs and have been 

retrieved from Cinahl Complete and PubMed. 

Results: The literature review's results were presented in three main themes and 

eight sub-themes. The first theme was Opportunities versus difficulties 

with sub-themes Experienced opportunities in life, Experienced 

difficulties in life and Concerns and fear of complications. The second 

theme was Need for support from the environs, with sub-themes The 

experience of family and friends' supportive function, The experience of 

health care support and The impact of stigma on life. The last theme was 

Experience of self-care with sub-themes Healthy lifestyle and Integrating 

diagnosis with their identity. 

Discussion: The discussion discusses the results of the literature review based on 

Roy's adaptation model of four adaptive functional areas of the individual 

together with the background and the authors' own reflections. 

Keywords: Type 1 diabetes, young adult, experience, living with. 
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Inledning 

Tänk dig att du tränar, äter eller bara umgås med en vän och att du alltid bär med dig en 

ryggsäck, som regelbundet kan behöva uppmärksamhet i form av omsorg. Denna liknelse om 

ryggsäcken kan kopplas samman med den kroniska sjukdomen diabetes typ 1 som påverkar 

kroppen både fysiskt och psykiskt. Det innebär exempelvis att du kan behöva tänka på vad du 

äter och när, på din blodsockernivå och insulinintag, samt regelbunden motion. 

Som ung vuxen väntas nya utmaningar, bland annat att söka jobb, plugga vidare och 

kanske att flytta hemifrån, som i sig innebär stora livsförändringar. Kombinationen av att bli 

ung vuxen och samtidigt leva med en kronisk sjukdom som kan behöva ens fulla 

uppmärksamhet, kan göra det svårt att få livet att gå ihop. Vi som är författare till 

litteraturöversikten tillhör kategorin unga vuxna, 18–30 år, som innebär en transition från barn 

till vuxen. Vi finner därav intresse att undersöka denna åldersgrupp. Vi har valt att studera 

detta ämne, diabetes typ 1, eftersom personer i författarnas omgivning har diabetes typ 1. Det 

finns även ett professionellt intresse av att fördjupa kunskaperna inför vår framtida yrkesroll 

som sjuksköterska. 

 

Bakgrund 

Diabetes typ 1  

Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom som uppkommer när betacellerna bryts ner i 

bukspottkörteln på grund av en immunologisk respons, vilket i sin tur leder till insulinbrist 

(Meyer- Davis et al., 2018). Kliniska symtom uppmärksammas först när 90 procent av alla 

betaceller har förstörts. Nydiagnostiserade personer innehar en liten funktion kvar av 

betacellerna, därav kan den endogena insulinproduktionen kvarstå en period. Parallellt med 

insulinbehandlingen sjunker insulinproduktionen till att slutligen avta helt (Lernmark & Cilio, 

2009). Ärftliga faktorer för diabetes typ 1 kan utvecklas av att autoantikroppar angriper 

antigener hos betacellerna samt yttre påverkan, exempelvis en virusinfektion eller en toxisk 

skada (Ericson & Ericson, 2012). Debuten för diabetes typ 1 sker oftast under barndomen 

eller som ung vuxen. Vid diabetes typ 1 är det viktigt att hålla en jämn blodsockernivå för att 

minska risk för akuta och sena komplikationer.  

Samlingsbegreppet diabetes, där diabetes typ 1 ingår, är en av de största 

hälsoutmaningarna som finns i världen under 2000-talet (International Diabetes Federation, 

2015). Prevalensen av diabetes typ 1 visar på en ökning med tre procent i världen varje år. I 
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Sverige år 2017 var 44 962 personer registrerade med diabetes typ 1 (Gudbjörnsdottir et al., 

2017).  

 

Behandling 

Vid diabetes typ 1 tillförs insulin exogent på grund av brist eller nedsatt produktion av 

endogent insulin (Ericson & Ericson, 2012). Vid normal fysiologisk funktion tillverkas 

insulin i de langerhanska öarna i bukspottskörteln (Simonsen & Hasselström, 2016). För 

personer med diabetes typ 1 är en regelbunden kost och energiintag av stor betydelse för att 

hålla ett jämnt blodsocker (Ericson & Ericson, 2012). En hög fysisk aktivitet kan öka 

musklernas känslighet för insulin, vilket kan minska behovet av insulin. Vid låg fysisk 

aktivitet minskar känsligheten för insulin, vilket leder till att ett ökat insulinintag kan behövas. 

Personer med diabetes typ 1 rådgörs till att hålla en likvärdig aktivitetsnivå som före 

insjuknandet. Lågintensiva aktiviteter under en längre period kan medföra hypoglykemi, på 

grund av att levern inte kan tillverka blodsocker i motsvarande takt som muskulaturen 

förbrukar den (Fritz & Krook, 2009). 

Behandlingsmålen vid diabetes typ 1 är individuella men HbA1c-värdet bör vara under 52 

mmol/mol (Ericson & Ericson, 2012). HbA1c visar medelblodsockervärdet under en 

tremånadersperiod. Vid kontinuerliga hypoglykemier eller allvarliga komplikationer kan 

behandlingsmålen behöva förändras. Insulin framställs på två olika sätt, humaninsulin med 

identisk karaktär eller insulinanalog med en annan uppbyggnad än det kroppsegna insulinet. 

Insulin kan tillföras med insulinpennor, insulinsprutor, injektionskanyler, kvarliggande 

injektionskanyl och övriga injektionshjälpmedel som insulinpump. Behandling med 

insulinpump har påvisat god behandlingseffekt vid jämförelse med insulininjektioner, genom 

färre komplikationer (van Mark et al., 2019).  

 

Komplikationer 

Vid diabetes typ 1 finns det akuta och sena komplikationer (Ericson & Ericson, 2012). Akuta 

komplikationer innefattar hypoglykemi, hyperglykemi och diabeteskoma med ketoacidos 

(DKA) samt hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom (HHS). Hypoglykemi betyder att 

blodsockret är för lågt, orsakat av för hög insulindos i blodet. Symtom vid hypoglykemi kan 

variera, från att känna oro och tremor till att medvetandegraden påverkas, vilket kan leda till 

att individen hamnar i insulinkoma. Hyperglykemi innebär att individen har insulinbrist på 

grund av för högt blodsockervärde och symtomen kan variera i svårighetgrad. Från att känna 
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sig illamående till att bli medvetslös samt att personen kan hamna i diabeteskoma. Vid 

allvarliga hyperglykemier kan DKA och HHS orsakas, som följd av insulinbrist och kan vara 

livshotande. För att minska risken för allvarliga hypoglykemier och DKA kan insulinpump 

användas (van Mark et al., 2019). Insulinpump har även visats ge ett lägre HbA1c-värde. 

Sena komplikationer innefattas av blodkärlskador från långvariga hyperglykemier, vilket 

kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar (Ericson & Ericson, 2012). Vid hyperglykemi kan 

blodsocker transporteras fritt in till kärlendotelet, vilket kan utveckla olika former av 

angiopati. Mikroangiopati är kärlförändringar som orsakats av kronisk hyperglykemi, vilket 

kan leda till neuropati, retinopati och nefropati (Agardh, 2009). Makroangiopati kan liknas vid 

ateroskleros, dock med en snabbare utveckling och skadar främst artärerna, vilket kan orsaka 

perifer kärlsjukdom, hjärtinfarkt och stroke (Nilsson, 2009). 

En graviditet kan medföra komplikationer och genom en planerad graviditet samt stabila 

blodsockervärden kan risken för komplikationer reduceras (Ericson & Ericson, 2012). Vid 

hyperglykemier kan fostrets tillväxt påverkas genom att bli större. Denna riska kan minskas 

genom att erhålla stabila blodsockervärden. Prevalensen av hyperglykemi vid graviditet ökar 

med åldern, vilket påvisas av att kvinnor mellan 20–24 år har prevalensen 9,8 procent jämfört 

med 45,1 procent i åldern 45–49 år (Cho et al., 2018). 

 

Transition 

Människan genomgår under livets gång ett flertal övergångar, transitioner, från olika tillstånd 

(Ternestedt & Norberg, 2014). Förändringarna kan beröra individens utveckling, 

hälsotillstånd och situation. Utvecklingstransition kan exempelvis vara ett barns utveckling till 

att bli vuxen. En hälsotransition kan innebära att individen går från att vara frisk till att bli 

sjuk. En förändrad situation för individen kan innebära att flytta från föräldrarna till en egen 

bostad. Unga vuxna är en grupp som har en hög frekvens av en föränderlig livssituation bland 

annat genom flytt, som leder till att hälso- och sjukvården kan sakna korrekta 

kontaktuppgifter till individen (Buschur, Glick & Kamboj, 2017). 

Transition delas in i tre olika faser, separations-, liminal- och inkorporeringsfasen 

(Ternestedt & Norberg, 2014). Separationsfasen innebär att en del av ens identitet avlägsnas, 

samtidigt som den är av betydelse för livsberättelsen. Liminalfasen innebär en balans av den 

nya identiteten och den gamla, för att i inkorporeringsfasen förena det nya tillståndet med 

identiteten. Vid en kronisk sjukdom behöver individen reflektera över sitt tidigare beteende 

och se över sitt nuvarande tillstånd (Kneck, Klang & Fagerberg, 2011). Individen kan genom 
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reflektion se över vilka förändringar som behöver genomföras. Vid besked om en kronisk 

sjukdom kan personens livsvärld påverkas som inbegriper identitet och självbild, vilket 

medför att tryggheten i vardagen sätts i obalans (Ternestedt & Norberg, 2014). Transition 

skapar en sårbarhet hos människan och närstående, vilket kan inverka på individens identitet. 

Det är därför viktigt att belysa livscykelns komplexitet inom vårdvetenskaplig forskning för 

att kunna främja samtliga transitioner hos individen.  

 

Leva med kronisk sjukdom  

När det fysiska, sociala och psykiska välbefinnandet är i samklang uppnås hälsa (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Ifall någon av dessa dimensioner bortfaller uppstår obalans och upplevelsen 

av hälsa påverkas negativt. Sjukdom och ohälsotillstånd kan påverka en persons interaktion 

med sin identitet och sin självkänsla. Detta genom att det kan påverka en persons autonomi 

och upplevelse av hälsa. Definitionen på en kronisk sjukdom är enligt Socialstyrelsen (2018) 

när en person drabbas av en sjukdom som varar livet ut eller under en period av minst fem år 

av ens liv. En av de sjukdomar som ingår i definitionen på kronisk sjukdom är diabetes typ 1. 

Paterson (2001) menade att livet med en kronisk sjukdom är en kontinuerlig process, där 

människor upplever en komplex förståelse mellan sig själva och sin livsvärld. Antingen står 

sjukdomen i fokus och upptar hela individens livsvärld eller så skapas en samexistens där 

sjukdomen är en del av livsvärlden. Socialstyrelsens (2018) intention är att lägga fokus på 

tidig upptäckt, preventivt arbete och personcentrerad- samt evidensbaserad vård för att främja 

bästa möjliga hälsa. För att uppnå god hälsa måste bland annat god nutrition, hygien och 

utbildning inkluderas (Manchester, 2018). Enligt sjuksköterskeprofessionens etiska kod har 

alla människor rätt till hälsa därav behövs en hälso- och sjukvård där alla människor 

inkluderas (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Sjuksköterskeprofessionen 

En kontinuerlig uppdatering av de senaste riktlinjerna och evidensbaserad kunskap samt en 

aktiv utveckling av omvårdnadens värdegrund ingår i sjuksköterskeprofessionen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Det är viktigt med ett kollegialt samarbete samt att värna om 

individen och närstående genom ett etiskt förhållningssätt. Sjuksköterskan har fyra 

ansvarsområden som innefattar allmänheten, yrkesutövningen och professionen samt 

medarbetaren. Att främja hälsa, lindra lidande, återställa hälsa samt arbeta preventivt för att 

bibehålla hälsa är sjuksköterskans huvuduppgifter. Sjuksköterskans bör utföra en 



 
 5 (36) 

 

personcentrerad vård som utgår ifrån personens preferenser, situation och förutsättningar, 

vilket skapar en dialog som medför en ökad delaktighet (Eldh, 2014). Enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har sjuksköterskan en skyldighet till att göra individen 

och närstående delaktiga. Sjuksköterskans medvetenhet om sin egen livsförståelse och 

människosyn är väsentligt eftersom det påverkar den omvårdnaden som utförs (Hedelin, 

Jormfeldt & Svedberg, 2014). Att ha strukturerad behandling och uppföljning samt 

kontinuerlig undervisning skapar en följsamhet i personens vård (Nilsson & Larsson, 2009). 

Mellan sjuksköterskan och unga vuxna kan det finnas barriärer som kan hindra en optimal 

egenvård (Brierley, Eiser, Johnson, Young & Heller, 2012). Sjuksköterskeprofessionen 

uppgav att barriärerna bestod av kommunikationshinder, avsaknad av egenvårdsutbildning 

samt föräldrarnas delaktighet. En fördelaktig förflyttning från en barn- och ungdomsmedisk 

mottagning till allmänvård vilar på ett kollegialt samarbete av flexibilitet, stöd och delaktighet 

till individen (Kime, 2013). En bristande kommunikation vid förflyttning kan medföra att 

kunskap om individen förloras (Brierley et al., 2012). Orsaken till transition från barn- och 

ungdomsmedicinska mottagningen till allmänvård var bland annat att mottagningen eller 

föräldrarna föreslog en förflyttning (Garvey et al., 2012). Andra orsaker var även att de unga 

vuxna började studera eller flyttade hemifrån samt att de kände sig för gamla för en barn- och 

ungdomsmedicinsk mottagning. För att kunna tillföra stöd ansåg sjuksköterskan att det fanns 

en önskan om större kunskap kring unga vuxna samt möjlighet att utveckla intervjutekniker. 

Behovet av en mer personcentrerad vård, utveckling av sjuksköterskans kompetensområde 

och ett ökat självförtroende till att arbeta med unga vuxna fanns.  

 

Problemformulering 

I Sverige lever 44 962 människor med diabetes typ 1, prevalens visar på en ökning med tre 

procent världen över varje år. Diabetes typ 1 är en autoimmun och kronisk sjukdom som 

vanligtvis debuterar under barndomen. Det är viktigt att hålla en jämn blodsockernivå för att 

minska risk för komplikationer, därav är målet ett HbA1c värde under 52 mmol/mol. 

Behandling vid diabetes typ 1 är insulin, samt att upprätthålla regelbunden kost och fysisk 

aktivitet. Individer med diabetes typ 1 kan drabbas av både akuta och sena komplikationer 

som kan vara livshotande. Unga vuxna genomgår en utvecklingstransition från barn till 

vuxen. Förutom den finns det ytterligare två transitioner, situation och hälsotillståndet, som 

kan påverka identiteten. Sjuksköterskeprofessionen upplever att det finns olika barriärer för 

att nå unga vuxna med diabetes typ 1 bland annat kommunikation och delaktighet. För att 
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bedriva en hälsofrämjande vård är det viktigt som sjuksköterska att ha insikt i personens 

upplevelse av att leva med diabetes typ 1. Genom ökad förståelse av unga vuxnas upplevelser 

med diabetes typ 1 kan sjuksköterskan utforma en personcentrerad vård och preventivt arbete 

mot akuta och sena komplikationer. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva unga vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

För att kunna analysera litteraturöversikten från ett kritiskt granskande perspektiv är det 

viktigt att utgå från ett teoretiskt perspektiv, i detta fall det vårdvetenskapliga perspektivet 

(Dahlborg-Lyckhage, 2017). 

Den teoretiska utgångspunkten har varit Callista Roys adaptionsmodell, RAM (Roy, 2009). 

Unga vuxna med diabetes typ 1 lever i en föränderlig tillvaro därav användes denna teori för 

att beskriva deras adaptiva process i deras livssituation. RAM beskriver att en kontinuerlig 

utveckling samt att bibehålla integriteten är essentiellt för individens adaption till 

livsomständigheterna (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Adaption innefattar en anpassning 

till individens nuvarande situation för att kunna balansera livsvärlden. Enligt denna modell 

har människan två olika typer av styrsystem, reglerande systemet och kognatorsystemet, som 

är sammankopplande med varandra (Roy, 2009). Det reglerande systemet är medfött och 

balanserar kroppsliga funktioner av automatiska, motoriska och endokrina responser, med 

betoning på det psykosociala och psykologiska faktorerna. Kognatorsystemet är något som 

utvecklats av individen själv och påverkar främst medvetenheten samt hur individen 

uppmärksammar världen genom de stimuli som hen exponeras för. Individens beteende beror 

på hur hanteringen av stimuli tolkas och avgör vilken feedback som återkopplas till nya 

stimuli. 

Enligt RAM gör människan medvetna val genom en adaptiv process som inte alltid medför 

ett positivt resultat, vilket kan påverka individens hälsa (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

För att uppleva hälsa behöver individen balansera sin utveckling och sina existentiella behov i 

omgivningen (Roy, 2009). Genom detta kan individens egna behov behöva åsidosättas för att 

helhetens behov skall kunna gynnas. Miljön har en betydande roll i RAM, där stimuli kan 

komma från både inre och yttre faktorer som inverkar på adaptionen (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Definitionen av stimuli inom RAM utgörs av allt som har någon form av 
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inverkan på människan. Personens ömsesidighet till den yttre miljön är av stor betydelse 

eftersom det finns ett ansvar för omgivningen i lika stor utsträckning som den påverkar 

individen. Därav utgör miljön grunden till positiva och negativa stimuli utifrån individens 

hantering av den.  

RAM beskriver fyra olika adaptiva funktionsområden hos individen (Roy, 2009). 

Fysiologiska-fysiska funktioner utgör det första och förklarar människans basala behov, vilket 

skapar en fysiologisk integritet. För att kunna uppnå fysiologisk integritet krävs det att de 

basala behoven tillfredsställs, vilka innefattar aktivitet, syre, nutrition, vila, elimination och 

skydd. Självuppfattning är det andra adaptiva funktionsområdet, där det fysiska och 

personliga jaget ingår. Vid en balanserad självuppfattning upplever sig personen som 

betydelsefull och hel, samt relativt säker inför vem hen är. Det fysiska jaget beskriver 

personens kroppsuppfattning samt kroppsupplevelser och det personliga jaget inbegriper 

personliga egenskaper. Inom det adaptiva funktionsområdet rollfunktion förklaras hur väl den 

sociala interaktionen hanteras. Den sociala integriteten beskriver hur personer handlar 

ändamålsenligt i relation till människor i omgivningen. Roller bygger på olika förväntningar 

som finns i samhället och individens sociala sammanhang. Vid sjukdom kan svårigheter 

kopplat till ens roll i sociala samhället påverkas, vilket kan skapa en obalans av rollfunktion 

och förväntningar. Slutligen beskrivs det ömsesidiga relaterandet av att alla människor är 

medmänniskor i en samexisterande tillvaro. Denna balanseras av människans behov av 

autonomi och de behov som finns i omgivningen, för att kunna leva i en god samvaro. Den 

teoretiska utgångspunkten har kopplats samman med litteraturöversiktens resultat i 

resultatdiskussionen.  

 

Metod 

Författarna har genomfört en litteraturöversikt för att kunna förmedla den nuvarande 

kunskapen som finns kring området av valt syfte (Friberg, 2017). Den litteratur som ligger till 

grund för resultatet är från tio vetenskapliga artiklar.  

 

Urval 

För att få relevanta artiklar till litteraturöversikten gjordes inkludering och exkludering som 

avgränsade litteratursökningen (Friberg, 2017). Artiklar som inkluderats i litteraturöversikten 

inbegrep endast unga vuxna, 18–30 år. De inkluderingar som använts i sökningarna är peer 

reviewed, engelska samt tidsbegränsning från första januari 2009 till och med första januari 



 
 8 (36) 

 

2019 i PubMed, se bilaga 1. I Cinahl Complete gjordes tidsbegränsningen från januari 2009 

till och med januari 2019. Peer reviewed är en fackgranskning av krititsk granskning som 

godkänner forskningen utifrån krav på argumentativa, källkritiska och metodologiska faktorer 

(CODEX, 2019a). 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes genom att nyttja fyra olika databaser, Cinahl Complete, 

PubMed, PsycINFO samt Nursing & Allied Health Database (Ersta Sköndal Bräcke högskola 

bibliotek, 2019). De användes eftersom de gav relevant information kopplat till omvårdnad 

gällande personers upplevelser. Cinahl Complete och Nursing & Allied Health Database är 

databaser med grunden i att utge forskning med utgångspunkt i omvårdnad och upplevelser. 

PubMed är en bred databas med både medicinsk och vårdvetenskaplig forskning. PsycINFO 

användes som databas med utgångspunkt att den utger forskning kring upplevelser.  

Vid framtagning av ämnesord användes uppslagsverket svensk MeSH för en korrekt 

översättning till engelska termer. MeSH-termer användes i PubMed och Cinahl Complete, 

dock har de i Cinahl Complete använts i Cinahl Subject Headings som ämnesord. Utöver 

ämnesord har fritextsökningar utförts på ord som saknades i ämnesordslistan. I PsycINFO har 

Thesarusterm och fritextsökningar utförts. I Nursing & Allied Health Database har endast 

fritextsökning använts. I samtliga databaser har en boolesk söklogik utformat söksträngarna 

(Östlundh, 2017). Sökmetoden ger relevanta vetenskapliga artiklar genom att sökorden 

kombineras med operatorerna AND och OR för att bilda en söksträng. Vid nyttjande av fler 

operatorer användes parenteser för att binda ihop sökningen i databasen. Ämnesorden som 

användes i sökningarna var diabetes mellitus type 1, young adult, attitude och attitude to 

illness samt attitude to health. Utöver ämnesorden gjordes en fritextsökning på experience.  

Det första urvalet i databassökningen gjordes genom att alla titlar lästes och de som inte 

motsvarade syftet till litteraturöversikten exkluderades. Efter genomgång av titlarna lästes 58 

abstract. Därefter lästes totalt 16 artiklar igenom, varav tio artiklar ansågs ha relevans till 

litteraturöversiktens syfte, se bilaga 1. Artiklar som valdes i Cinahl Complete och PubMed 

återfanns även i Nursing & Allied Health Database och PsycINFO, varav de två sistnämnda 

valdes bort. De utvalda artiklarna lästes igenom upprepade gånger och en analys samt en 

sammanfattning utformades, vilket gav en helhetsbild av studiernas resultat, se bilaga 2. 

Dessa artiklar var etiskt granskade, vilket kontrollerades genom en peer reivewed begränsning 

i databasen eller att tidskriften som utgivit artikeln hade krav på etisk granskning vid 
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publicitet. Av dessa tio resultatartiklar hade åtta en kvalitativ metodologi och två hade en 

mixad metodologi. 

 

Analys 

Genom en litteraturöversikt kan forskningsunderlag för det valda området redovisas med både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar (Friberg, 2017). Samtliga utvalda artiklar har studerats ett 

flertal gånger för att förstå helheten av artiklarna. Artiklarna sammanfattades kort med hjälp 

av engelska lexikon i resultatmatrisen, se bilaga 2. Detta för att få en överskådlig bild och på 

så vis kunna fortsätta analysera likheter och skillnader gällande syfte och resultat. Efter 

flertalet genomgångar av artiklarnas resultat utfördes en tematisering genom 

sammanfattningar där nyckelord framkom som färgkodades med hjälp av post-it lappar och 

preliminära teman identifierades. Fortsättningsvis lästes artiklarna återigen och artiklarnas 

resultat färgkodades efter nyckelorden med hjälp av överstrykningspennor. Efter det 

genomfördes en grundlig översättning av fynden i artiklarna. Avslutningsvis utformades en 

sammanställning av tre teman och åtta underteman utifrån likheter och skillnader. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I forskning är det viktigt att fundera kring etiska överväganden och principer samt vilken roll 

som forskningen har i den framtida sjuksköterskeprofessionen (Kjellström, 2014). Det 

innefattar även att artiklarna i litteraturöversikten var etiskt granskade och peer reviewed. 

Syftet i denna litteraturöversikt var övergripande och inte styrande samt att de vetenskapliga 

artiklarna studerades objektivt. Ett konsekvent urval har utförts för att få fram en rättvis bild 

av litteraturöversiktens syfte. Endast unga vuxna inom åldersspannet 18–30 år och deras 

upplevelser av att leva med diabetes typ 1 har undersökts. Författarna har bortsett från egen 

förförståelse för att kunna göra en rättvis analys av resultatartiklarna genom kontinuerliga 

diskussioner för att återge en objektiv bild av resultatartiklarna. Detta för att kvalitésäkra att 

litteraturöversiktens innehåll speglar valt forskningsområde och inte egna värderingar eller 

förförståelser. Inom forskning är det viktigt att ha en god sed genom att inte plagiera samt att 

inte förvränga forskningsprocessen eller fabricera data (CODEX, 2019b). 

 

Resultat 

Utifrån litteraturöversiktens syfte och resultatet av artikelanalysen har tre teman och åtta 

underteman utformats, se tabell 1. 
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Tabell 1: Resultatet innehåller tre teman med åtta underteman. 

Teman Underteman   

Möjligheter versus 

svårigheter 

Upplevda 

möjligheter i livet 

Upplevda 

svårigheter i livet 

Oro och rädsla för 

komplikationer  

Behov av stöd från 

omgivningen 

Upplevelsen av 

familj & vänners 

stödjande funktion 

Upplevelsen av 

hälso- och 

sjukvårdens stöd 

Stigmatiseringens 

inverkan på livet 

Upplevelse av 

egenvård  

Hälsosam livsstil Integrerad diagnos 

med sin identitet 

 

 

Möjligheter versus svårigheter 

Upplevda möjligheter i livet 

De flesta deltagarna hade en positiv inställning till sin sjukdom (Abdoli, Hardy & Hall, 2017; 

Clausi & Schneider, 2017; Fredette, Mawn, Hood & Fain, 2016; Kay, Davies, Gamsu & 

Jarman, 2009; Watts, O’Hara & Trigg, 2009). Deltagarna i Abdoli et al. (2017) såg inget 

hinder till att kunna bilda familj i framtiden eller att gifta sig. I Clausi och Schneider (2017) 

uppgav deltagarna hur de har uppnått en acceptans till sin sjukdom och att den gjorde dem 

unika. När de blickar tillbaka kände de även en stolthet över hur långt de har kommit i sin 

utveckling och de uppskattade att de hade en hanterbar sjukdom. Det visades att de fått ett 

ökat självförtroende och ett mer öppet förhållningssätt kring diabetes typ 1 (Kay et al., 2009; 

Watts et al., 2009). I Watts et al. (2009) framkom det olika perspektiv kring acceptans av 

sjukdomen och de möjligheter som den medförde i livet. I det första perspektivet hade 

acceptans ej uppnåtts dock fanns en hoppfull framtid över att uppleva kontroll. Det andra 

perspektivet förklarade hur en acceptans hade blivit uppnådd. Det fanns ingen skuld eller 

ånger om problem skulle uppstå med vetskapen om att ha gjort allt i sin makt. 

I ett flertal studier framkom det att deltagarna har utvecklat positiva egenskaper i samband 

med diabetes typ 1 (Abdoli et al., 2017; Clausi & Schneider, 2017; Fredette et al., 2016; Kay 

et al., 2009; Pyatak 2011; Watts et al., 2009). Deltagarna kände sig äldre och mer ansvarsfulla 

jämfört med sina jämbördiga (Fredette et al., 2016; Watts et al., 2009). Vidare beskrev 

Fredette et al. (2016) att de utvecklat en inre medvetenhet, vilket inverkat positivt på deras 

livskvalité genom att de var mogna, tillförlitliga och disciplinerade individer. Vidare beskrev 

deltagarna förbättrade matematiska kunskaper (Abdoli et al., 2017; Fredette et al., 2016). 

Deltagarna ansåg att egenskaperna hade en positiv inverkan på både karriär och utbildning 

samt medverkat till en mer självständighet och resulterat i en preventiv egenvård. Det 
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framkom i Clausi och Schneider (2017) att diabetes typ 1 medfört att deltagarna upplevde sig 

som mer försiktiga och omsorgsfulla personer. 

 

Upplevda svårigheter i livet 

I ett flertal studier uppkom det att deltagarna upplevde avsaknad av kontroll över sin diabetes 

typ 1 (Balfe, 2009; Clausi & Schneider, 2017; Fredette et al., 2016; Kay et al., 2009; Kellett et 

al., 2018, Pyatak, 2011). Deltagarna i Balfe (2009) uppgav att när de deltog i aktiviteter som 

påverkade blodsockret kunde det ta en längre tid innan de kände att blodsockret var under 

kontroll. Andra svårigheter som uppkom var att kunna acceptera sin sjukdom samt en känsla 

av att vara orättvist drabbad av den (Abdoli et al., 2017; Pyatak, 2011). Genom att diabetes 

typ 1 krävde deltagarnas uppmärksamhet och omsorg livet ut påverkade det deras acceptans 

av sin sjukdom (Pyatak, 2011). Vissa deltagare höll ett högt blodsockervärde för att kunna gå 

ner i vikt, eftersom de upplevde självhat till sin kropp på grund av sin sjukdom (Kay et al., 

2009). Bristen på acceptans gjorde dem rebelliska, trots medvetenheten av att deras hälsa 

påverkades negativt av bristande egenvårdshantering (Abdoli et al., 2017). Det framgick även 

en rädsla för att sjukdomen skulle hindra dem från att kunna medverka i olika evenemang 

(Balfe, 2009). Deltagarna beskrev hur de intog alkohol för att kunna bekräfta för sig själva 

och sin omgivning att sjukdomen inte utgjorde ett hinder. Det framkom i Clausi och 

Schneider (2017) att deltagarna som hade en insulinpump upplevde sig iakttagna av sin 

omgivning, vilket påverkade deras självkänsla och gjorde dem självmedvetna. Deltagarna 

kände oro och bekymmer inför att bli gravid samt att bli en bra förälder i framtiden (Balfe, 

2009; Balfe et al., 2014; Kay et al., 2009) 

Oavsett sysselsättning påverkade det deltagarnas egenvårdshantering av diabetes typ 1 

(Abdoli et al., 2017; Balfe, 2009; Balfe, Brugha, Smith, Sreenan & Doyle, 2014; Clausi & 

Schneider, 2017; Fredette et al., 2016; Kay et al., 2009). Under arbetstid fanns ett högt tempo 

som medförde känslor av stress, irritation och aggression, vilket skapade en vilja av att inte 

låta sjukdomen få utrymme (Balfe et al., 2014). Studenter upplevde känslostormar i form av 

bland annat irritation, skuld och ångest samt stress (Balfe, 2009; Clausi & Schneider, 2017). 

Detta på grund av att de inte ville prestera sämre än andra i sin omgivning (Balfe et al., 2014). 

Deltagare som var arbetssökande hade bristande rutiner, vilket gjorde dem bekymrade, 

uttråkade och stressade. Även deltagarna i Abdoli et al. (2017) upplevde svårigheter med att 

kunna hålla jämna blodsockernivåer för att undvika hypo- eller hyperglykemi. Deltagarna 

ansåg att det fanns en koppling mellan stressen i deras sysselsättning och blodsockervärdet 

(Abdoli et al., 2017; Fredette et al., 2016). Stressen medförde även att de utsatte sig för risker 
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gentemot sin hälsa (Kay et al., 2009). Huvudfaktorer som påverkade deltagarnas 

egenvårdsförmåga var stress, oregelbundna måltider samt bristande struktur och rutiner, 

såsom universitetets schemaläggning (Kellett et al., 2018). 

Ekonomiska svårigheter var vanligt förekommande (Abdoli et al., 2017; Balfe, 2009; 

Fredette et al., 2016; Kellett et al., 2018), vilket påvisades genom oro och svårighet över att 

bli anställd (Abdoli et al., 2017; Balfe, 2009). De ekonomiska svårigheterna var ofta kopplade 

till kostnaderna samt brist på utrustning tillhörande sin egenvård av diabetes typ 1, 

exempelvis blodsockerteststickor och insulin (Fredette et al., 2016). Enligt Kellett et al. 

(2018) upplevde deltagarna inadekvat information om hur de skulle söka ekonomiskt och 

akademiskt stöd under utbildningen samt kunskap vid insulinändringar vid nytillkomna 

rutiner. Deltagarna beskrev en känsla av isolering i samband med begräsningarna som fanns i 

hälso- och sjukvården bestående av resurser och framkomlighet, vilket påverkade 

delaktigheten i behandlingen (Abdoli et al., 2017; Balfe et al., 2014; Pyatak, 2011). 

 

Oro och rädsla för komplikationer 

Studierna påvisade att deltagarna upplevde en oro och rädsla inför de komplikationer diabetes 

typ 1 kan medföra, vilket påverkade livskvalitén (Abdoli et al., 2017; Balfe et al., 2014; 

Clausi & Schneider 2017; Fredette et al., 2016; Kay et al., 2009; Kellett et al., 2018; Pyatak, 

2011; Vallis, Willaing & Holt, 2018). Det framkom att 18–30-åringar upplevde en högre 

livskvalité jämfört med vuxna över 30 år, samtidigt som merparten av deltagarna i studien 

upplevde en högre grad av oro, ångest samt rädslor för komplikationer (Vallis et al., 2018). 

Deltagarna upplevde psykiska påfrestningar och konstant oro över vad som kan ske i 

framtiden på grund av misstag (Clausi & Schneider 2017; Fredette et al., 2016). I Balfe et al. 

(2014) förekom det rädsla över hypo- och hyperglykemi nattetid, vilket var överväldigande 

bland deltagarna som arbetade kvällstid på grund av sena måltider och i vissa fall 

överkompensation av insulindosering. Hos unga vuxna fanns det en rädsla av att dö i förtid på 

grund av att hamna i en diabeteskoma eller uppleva svår hypoglykemi (Abdoli et al., 2017). 

 

Behov av stöd från omgivningen 

Upplevelsen av familj & vänners stödjande funktion 

Deltagarna påtalade vikten av familjens stöd (Abdoli et al., 2017; Clausi & Schneider, 2017; 

Fredette et al., 2016; Kay et al., 2009; Kellett et al., 2018; Pyatak, 2011; Watts et al., 2009). 

Andra former av stöd som uppgavs vara av betydelse var från huvudpersonen i livet, 
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närstående eller nära (Kay et al., 2009; Pyatak, 2011; Vallis et al., 2018). Deltagarna uppgav 

att familjens stödjande roll varierade i involvering kring deras egenvård (Fredette et al., 2016; 

Pyatak, 2011). I Kay et al. (2009) framkom det att avsaknaden av stöd medförde känsla av 

ensamhet. För att motverka ensamhet och skapa en känsla av samhörighet uppgavs samtal 

med andra personer med diabetes typ 1 som ett stort stöd (Fredette et al., 2016; Kay et al., 

2009). En del upplevde frustration över familj och vänners kommentarer i samband med 

måltider (Clausi & Schneider, 2017). En annan deltagare beskrev hur föräldrarna 

förknippades med sjukdomen på grund av hur de reagerade över deltagarens förmåga till 

egenvård av diabetes typ 1 (Watts et al., 2009). Deltagarna upplevde att de erhöll förståelse, 

stöd och respekt från vännerna (Abdoli et al., 2017; Balfe, 2009). Det beskrevs även att 

vännerna hjälpte till med förebyggande åtgärder genom att göra egenvården rolig. I Abdoli et 

al. (2017) ansågs även kollegorna på arbetsplatsen ha en stödjande roll. 

 

Upplevelsen av hälso- och sjukvårdens stöd 

Det framkom att deltagarna upplevde att hälso- och sjukvårdens stöd varierade (Abdoli et al., 

2017; Kellett et al., 2018; Pyatak, 2011; Vallis et al., 2018). Deltagarna beskrev att de i 

samband med transition till allmänvården upplevde olika tillgångar av stöd (Abdoli et al., 

2017; Kellett et al., 2018; Pyatak, 2011). I Vallis et al. (2018) framkom det att deltagarna 

erhöll en personcentrerad vård. Medan andra deltagare uppgav en avsaknad av 

personcentrerad vård (Kellett et al., 2018; Pyatak, 2011). I Pyatak (2011) uppgavs det 

svårigheter av att hitta en lämplig hälso- och sjukvård som beaktade deltagarnas livssituation 

samt de resurser som önskades. Det förekom även barriärer i kommunikationen där 

vårdgivare använde skrämseltaktik, vilket medförde ökade risker för komplikationer på grund 

av otillräcklig information. Information som upplevdes saknas gällande unga vuxna och deras 

livssituation med diabetes typ 1 var sexuellt överförbara sjukdomar, substansbruk, psykisk 

hälsa, preventivmedel och graviditet (Kellett, et al., 2018). 

I Abdoli et al. (2017) framkom det att sjukvården gav dem uppmuntran, stöd och 

information. Dock ansåg deltagarna att vården de tidigare fått från barn- och ungdomsmediska 

mottagningen skiljdes åt från den nuvarande allmänvård. Byte av hälso- och sjukvård hade en 

inverkan på huruvida deltagarnas blodsockernivåer var under kontroll (Kellett et al., 2018). 

Kvinnliga deltagare upplevde sämre egenvårdsförmåga jämfört med män och därmed fick fler 

komplikationer. Ett fåtal menade att de hade fått en bättre egenvårdskontroll sedan start på 

universitet, eftersom de fått bättre kontinuitet med sin hälso- och sjukvård. 
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Stigmatiseringens inverkan på livet 

I ett flertal studier framkom det sociala stigmatiseringar kring att vara ung vuxen med 

diabetes typ 1 (Abdoli et al., 2017; Balfe, 2009; Balfe et al., 2014; Clausi & Schneider, 2017; 

Fredette et al., 2016; Kay et al., 2009; Pyatak, 2011; Watts et al., 2009). Deltagarna upplevde 

sig annorlunda jämfört med sin omgivning och att de ville bli sedda utan begränsningar av 

sjukdomen (Abdoli et al., 2017; Balfe, 2009; Clausi & Schneider, 2017; Kay et al., 2009; 

Pyatak, 2011; Watts et al., 2009). Sjukdomen medförde en känsla av att vara annorlunda, 

vilket inverkade på deras relationer samt upplevelsen av sig själva (Clausi & Schneider, 

2017). Följaktligen kände deltagarna sig dömda och missförstådda (Abdoli et al., 2017; Kay 

et al., 2009; Pyatak, 2011). De fanns en medvetenhet kring att deras livsstil skilde sig åt från 

deras jämbördiga (Balfe, 2009; Clausi & Schneider, 2017).  

I jämförelse med andra i omgivningen ansåg deltagarna att deras arbetsmöjligheter 

begränsades på grund av sjukdomen (Kay et al., 2009). Följaktligen upplevde deltagarna 

behovet av att hantera sin diabetes typ 1 privat för att inte riskera att tillkalla negativ 

uppmärksamhet från omgivningen (Abdoli et al., 2017; Balfe, 2009; Pyatak, 2011). Att leva 

med diabetes typ 1 upplevdes vara en kamp som gjorde dem sårbara i dagliga livet (Kay et al., 

2009). Hos deltagare som arbetade fanns det en inarbetad kultur av att inte låta sjukdomen ta 

tid från arbetsdagen, vilket medförde att de inte tog hand om egenvården samt intog ett ökat 

sockerintag som medförde hyperglykemi (Balfe et al., 2014). I Fredette et al. (2016) uppgav 

deltagare att de antingen avstod från att kontrollera blodsockret eller från att delta i 

lektionerna samt att färdigställa examinationer. Sjukdomens oförutsägbarhet medförde en 

rädsla för att få hypoglykemi och svimma offentligt (Balfe, 2009; Kay et al., 2009).  

Social stigmatisering utgjordes av okunskap kring sjukdomens innebörd i samhället 

(Abdoli et al., 2017; Clausi & Schneider 2017; Pyatak, 2011), vilket kunde visa sig i 

förutfattade meningar om att deltagarna brukade droger (Abdoli et al., 2017; Pyatak, 2011). 

Social stigmatisering synliggjordes även genom att omgivningen ansåg att sjukdomen var 

självförvållad, behovet av en diet eller att det var en smittsam sjukdom (Abdoli et al., 2017).  

 

Upplevelse av egenvård 

Studier påvisade strategier för att hantera sjukdomen i det dagliga livet, vilket påverkade 

deras upplevelse av diabetes typ 1 (Abdoli et al., 2017; Balfe, 2009; Balfe et al., 2014; Clausi 

& Schneider, 2017; Fredette et al., 2016; Kay et al., 2009; Pyatak, 2011; Vallis et al., 2018; 

Watts et al., 2009). Det framkom att egenvårdshanteringen påverkade i vilken grad av kontroll 
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deltagarna upplevde (Fredette et al., 2016; Pyatak, 2011). Deltagarna var överens om att 

egenvården underlättades av att planera och strukturera upp sitt dagliga liv (Clausi & 

Schneider, 2017; Fredette et al., 2016). I Fredette et al. (2016) uppgav deltagarna att de 

befann sig i en transition till att bli självständig i samband med start på universitetet. Denna 

transition krävde anpassningar och justeringar för att kunna planera det dagliga livet jämfört 

med tidigare. Vikten av rutiner i det dagliga livet medförde en förbättrad egenvårdsförmåga 

genom tydlig struktur gällande aktiviteter och måltider samt organiseringsförmåga (Pyatak, 

2011; Watts et al., 2009). 

Det uppkom svårigheter av att kunna balansera blodsockernivån i samband med 

sysselsättning (Abdoli et al., 2017; Balfe et al., 2014; Clausi & Schneider, 2017; Fredette et 

al., 2016). I Pyatak (2011) framkom det att framförhållning samt att undvika problem innan 

de skedde var av stor vikt. Vidare uppgav studenter svårigheter av att anpassa egenvården i de 

nya livsomständigheterna (Clausi & Schneider, 2017; Fredette et al., 2016). Deltagare som 

var arbetssökande uppgav att de saknade fasta rutiner och att deras egenvård tenderade att 

variera från dag till dag (Balfe et al., 2014). I Vallis et al. (2018) uppgav deltagarna inom 

åldersspannet 18–30 år, av att vara i behov av rutiner för att kunna hantera egenvården. I 

Balfe (2009) beskrevs strategier som att undvika att utöva aktiviteter där riskerna var större än 

de positiva effekterna utgjorde eller att strategiskt minimera risker till enstaka tillfällen. En 

annan strategi var att sätta påminnelser i telefonen eller almanackan för att införa rutiner kring 

egenvården (Fredette et al., 2016). Informationssökning användes också som en strategi för att 

kunna hjälpa och bli hjälpt av andra genom att dela med sig av svårigheter och meningsfulla 

minnen (Abdoli et. al., 2017; Kay et al., 2009).  

Ett flertal deltagare uppgav att ett förändrat tankemönster hjälpt dem att hantera sjukdomen 

och för att nå sina livsmål (Clausi och Schneider, 2017; Fredette et al., 2016; Pyatak, 2011). 

Genom ett positivt tankemönster skapades motivation till en god kontroll av sin sjukdom samt 

förbättrad prestationsförmåga (Kay et al., 2009; Watts et al., 2009). Ett flertal deltagare 

förmedlade ett förtroende för sin kropp och att de kunde avläsa sina kroppssignaler (Pyatak, 

2011). Några av deltagarna betonade vikten av att befinna sig i nuet vilket också medförde att 

de förnekade eventuella komplikationer i framtiden (Kay et al., 2009; Pyatak, 2011; Watts et 

al., 2009).  

 

Hälsosam livsstil  

Egenvård bestående av en hälsosam livsstil som strategi hade en betydande roll för att 

uppleva en god kontroll över diabetes typ 1 (Abdoli et al., 2017; Balfe, 2009; Balfe et al., 
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2014; Fredette et al., 2016; Vallis et al., 2018). Deltagarna beskrev en större medvetenhet 

kring värdet av en hälsosam kost och fysisk träning (Abdoli et. al., 2017; Fredette et al., 

2016). I Balfe et al. (2014) införde flera deltagare daglig motion i sina rutiner genom att 

aktivera sig under arbetstid samt promenera med kollegor under lunchtid. Målet för deltagarna 

var att införa regelbunden träning för att få god kontroll över sin diabetes typ 1. Dock 

upplevde de som åkte kollektivtrafik efter arbetet det som svårt att implementera. En del 

deltagare ansåg att de inte längre kunde utföra träningsformer de tidigare gjort på grund av det 

var för riskfyllt, eftersom de inte kunde kontrollera sitt blodsocker (Balfe, 2009). 

Det framkom att deltagare hade en vilja av en viktnedgång (Balfe, 2009; Kay et al., 2009; 

Vallis et al., 2018) på grund av en viktökning i samband med förändrade kostvanor som 

erhölls för stabilt blodsockervärde (Balfe, 2009). Deltagarna upplevde en konflikt mellan 

viktnedgång och ett välmående (Kay et al., 2009). I Vallis et al. (2018) uppgav deltagare i 

åldern 18–30 år att de deltog i olika program för viktminskning och motivation genom 

internet. Några deltagare ansåg att sjukdomen inte hade någon negativ inverkan på deras 

kropp, (Kay et al., 2009). De påtalade vikten av att vara i harmoni med kroppen (Pyatak, 

2011). 

 

Integrerad diagnos med sin identitet 

I studier påtalades vikten av att integrera sin sjukdom med sin identitet (Abdoli et al., 2017; 

Clausi & Schneider, 2017; Fredette et al., 2016; Watts et al., 2009). Abdoli et al. beskrev att 

integrering av diabetes typ 1 med deltagarnas identitet medförde att de behandlade sjukdomen 

med ytterligare ansvar. När deltagarna förstod innebörden av diabetes typ 1 förstod de vem de 

var och kunde därav stötta andra i samma situation. Genom att skapa en relation med sin 

sjukdom gav det en positiv inverkan på livskvalitén (Fredette et al., 2016). Även Watts et al. 

(2009) påtalade vikten av att låta sjukdomen ha en positiv inverkan på livet. Det framkom att 

diabetes typ 1 hade blivit en del av deltagarnas liv och betydelsen av att fortsätta leva med 

vetskapen om att sjukdomen endast var en del av livet (Clausi & Schneider 2017; Watts et al., 

2009). 

 

Diskussion 

Diskussionen består av en metoddiskussion utifrån Fribergs metod (2017) samt en 

resultatdiskussion som kopplat till Roys adaptiva modell (Roy, 2011). Slutligen beskrivs 

kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning.  
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Metoddiskussion 

Metoddiskussionen har utvecklats utifrån metodens tillvägagångssätt och insamling av 

resultatartiklar (Dahlborg-Lyckhage, 2017). För att kunna få svar på unga vuxnas upplevelser 

av att leva med diabetes typ 1 användes en litteraturöversikt som metod (Friberg, 2017). 

Genom denna metod kunde en helhetsförståelse över kunskapsläget skapas och ge svar på 

syftet (Segesten, 2017). Valet av denna metod möjliggjorde en global översikt över 

problemområdet, vilket inte hade kunnat möjliggöras genom att använda sig av intervjuteknik. 

Detta skulle ge en begränsad data genom att bara inbegripa ett fåtal personer i Stockholm.  

 De svårigheter som uppkom under litteraturöversiktens arbetsprocess var att finna 

relevanta ämnessökord som överensstämde med syftets nyckelord, varvid författarna tog hjälp 

av Ersta Sköndal Bräcke högskolas bibliotek. Det saknades en tydlig beskrivning av 

begreppet upplevelse i ämnesordslistan, vilket kan resulteras i en begränsad sökning som 

ligger till grund för litteraturöversikten. Författarna har en medvetenhet kring att förförståelse 

av ämnet kan ha påverkat litteraturöversiktens resultat. Detta har funnits i åtanke under hela 

arbetsprocessen och för att minimera risken har författarna fört en ständig diskussion. 

Litteraturöversiktens utformning har skett genom att författarna har arbetat gemensamt under 

hela arbetsprocessen. Gemensamma beslut har tagits för att kontinuerligt kunna erhålla ett 

kritiskt förhållningssätt kring tolkning av resultatet.  

I urvalet av resultatartiklar användes inklusions- och exklusionskriterier, vilket avgränsade 

databassökningarna. Tidsbegränsning som valdes i inkluderingskriterierna var mellan januari 

2009 till januari 2019. Först söktes resultatartiklar med en tidsbegränsning på fem år, vilket 

gav otillräckligt med vetenskapliga artiklar till litteraturöversiktens resultat. Därav utökades 

tidsbegränsningen till tio år, vilket resulterade i tio resultatartiklar. Detta kan ses som en 

svaghet, eftersom forskningsområdet är begränsat och är i behov av att utökas. Genom att få 

tillgång till forskning som överensstämmer med den utveckling som skett och hur det är för 

unga vuxna att leva med diabetes typ 1 i dagens samhälle. Författarna valde att inkludera 

resultatartiklar med åldersspannet 18–30 år hos deltagarna, på grund av att resultatet inte 

skulle spegla barn eller äldre vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1. Detta kan ses 

som en svaghet eftersom det inte finns en universell definition av ung vuxen, vilket medfört 

svårigheter av att hitta artiklar inom vald kategori av deltagare. Eftersom det inte finns en klar 

definition av denna grupp har samtliga resultatartiklar en egen definition av åldern. Därmed 

finns ingen konsekvent ålder hos deltagarna, förutom att de befinner inom författarnas valda 
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åldersspann. Samtliga artiklar som ingår i litteraturöversikten har olika åldrar på deltagarna 

men som ingår inom åldersspannet. I PsycINFO definieras unga vuxna som en begränsning, 

som innefattar åldern 18–29 år, i resterande databaser har ung vuxen använts som ämnesord 

med åldern 19–24 år. Detta motiveras i metoden av att den åldersgrupp som valts att 

undersökas ingår i samma åldersspann. I urvalet har engelska använts i begränsningen 

eftersom detta språk behärskades av litteraturöversiktens författare. För att återspegla 

artiklarnas originalinnehåll så nära som möjligt, har ett aktivt översättningsarbete utförts med 

hjälp av ett engelskt lexikon. Författarna valde att inkludera både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar eftersom båda metoder kan redovisa upplevelser som var av relevans i 

litteraturöversikten. Två resultatartiklar har en mixad metodologi, vilket författarna anser är 

en styrka eftersom de undersökte ett stort antal deltagares upplevelser. De med en mixad 

metodologi kompletterar de kvalitativa resultatartiklars resultat som hade färre deltagare men 

en mer detaljerad beskrivning av att leva med diabetes typ 1 (Borglin, 2017). Samtliga 

resultatartiklar innehåller olika design, vilket ger ett mångfaldigt perspektiv av upplevelser.  

Teman skapades utifrån resultatartiklarnas fynd och därefter utvecklades dessa teman ett 

flertal gånger under arbetsprocessen (Friberg, 2017). I början av tematiseringsprocessen 

uppkom elva preliminära teman, som sedan reducerades till sex teman och efter ytterligare 

bearbetning kvarstod totalt tre teman, tabell 1.  

Resultatartiklarna har en geografisk spridning, varav tre är från USA, två från Irland och 

fyra från Storbritannien samt en från Kanada. Studien av Vallis et al. (2018) innehåller data 

från 17 olika länder med en spridning över fyra olika kontinenter. Samtliga resultatartiklar har 

en bred beskrivning av unga vuxnas upplevelser av att leva med 

 diabetes typ 1. Oavsett geografiskt läge eller sysselsättning påvisades gemensamma 

nämnare. I resultatartiklarna är merparten kvinnor och i två resultatartiklar är samtliga 

deltagare kvinnor. Detta kan anses som en svaghet eftersom det inte ger en varierad bild av 

hur det är för unga vuxna att leva med diabetes typ 1. Samtidigt visar studier som inkluderar 

båda könen att deras upplevelser inte skiljer sig åt i större utsträckning än kring sin 

kroppsuppfattning och av sin diagnos. I studien av Watts et al. (2009) deltog fyra deltagare, 

varav två deltagare ingår i litteraturöversiktens inklusionskriterier. Den innehåller en rik 

beskrivning från dessa deltagare kopplat till litteraturöversiktens syfte, vilket författarna anser 

är en styrka. 
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Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuterades litteraturöversiktens huvudteman som sammanfogats med 

bakgrunden, den teoretiska utgångspunkten och andra vetenskapliga artiklar i enlighet med 

Friberg (2017). Genom att förankra resultatet i en teoretisk utgångspunkt kan författarnas 

vardagsförståelse åsidosättas och ett nytt perspektiv utvecklas som granskar resultatet utifrån 

ett vårdvetenskapligt förhållningssätt (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Utifrån resultatet uppkom 

tre huvudteman, vilka var Möjligheter versus svårigheter, Behov av stöd från omgivningen 

och Upplevelse av egenvård. Dessa huvudteman beskriver överskådligt unga vuxnas 

upplevelser av hur det är att leva med diabetes typ 1. 

 

Möjligheter versus svårigheter 

I resultatet beskriver unga vuxna både möjligheter och svårigheter av att leva med diabetes 

typ 1. En annan studie beskriver att individer med diabetes typ 1 inte tillät sjukdomen 

definiera dem som person (Freeborn, Dyches & Olsen Roper, 2017). Utan sjukdomen 

utgjorde endast en del av livet. Merparten av deltagarna i vårt resultat har en positiv 

inställning till sjukdomen och den utgjorde inte något hinder i deras liv. Personer som 

diagnostiserats i ung ålder ville att omgivningen skulle vara medvetna om deras sjukdom samt 

att den inte styrde deras liv (Freeborn et al., 2017). Studien påvisade att olika åldersgrupper 

inte kände några begränsningar och att personerna kunde göra vad de ville. Det tog dock 

längre tid att acceptera sjukdomen för de personer som blivit diagnostiserade i ungdomen. Det 

framkom även att vägen till acceptans varierade men att alla nådde dit någon gång. Detta 

genom att deltagarna insåg att livet gick vidare med vetskapen av att diabetes typ 1 endast var 

en del av livet.  

Enligt Roy (2009) har människan en roll i samhället och förväntas bete sig utifrån sin 

rollposition. Utifrån rollpositionen framkommer det att social integritet utvecklats i relation 

till en persons sociala omgivning. Genom att lära känna sig själv och agera utefter den roll 

individen har i ett samhälle kan en social integritet upplevas. I litteraturöversiktens resultat 

upplever ett antal deltagare svårigheter till att kunna acceptera sin sjukdom, vilket kan 

förklaras utifrån Roys rollfunktion av att hamna i obalans med de förväntningar som 

samhället har på individen. Medan andra deltagare har accepterat sin sjukdom och var 

medvetna om de förväntningar samhället hade på dem. Det påvisar även vikten av att 

acceptera sin sjukdom för att kunna växa i sin roll som individ samt kunna se de positiva 

egenskaper som sjukdomen medför. Enligt Roy (2009) är de personliga egenskaper en del av 
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individen och dennes självuppfattning som därmed skapar en helhet. Hos personer med 

diabetes typ 1 påvisades effektivare upplevd egenvårdsförmåga och problemlösningsförmåga 

jämfört med personer med diabetes typ 2 (Pyatak et al., 2017). 

I resultatet upplever deltagarna att ekonomiska svårigheter är vanligt förekommande och 

att svårigheter med att hitta lämplig sjukvård. Detta medförde bristande egenvårdförmåga på 

grund av de barriärer som uppstod mellan sjuksköterskan och deltagarna. Detta framkom även 

i en studie som påvisade hur en persons transition från barn- och ungdomsmedicinska 

mottagningen till allmänvården medförde i vissa fall problem med försäkringsskydd (Brady, 

Song & Butler III, 2017). Det fanns även en okunskap kring vilken hjälp som deltagarna 

kunde tillgå från hälso- och sjukvården. Detta överensstämmer med litteraturöversiktens 

resultat av att deltagarna upplevde bristande information samt okunskap kring egenvård av 

diabetes typ 1. 

 

Behov av stöd från omgivningen 

Resultatet visar på betydelsen av att ha ett socialt stöd, dock är deltagarnas behov individuellt. 

Detta påvisades även i en studie som understryker betydelsen av en empatisk omgivning 

(Brady et al., 2017). Genom en empatisk omgivning kan situationer som upplevdes som 

obekväma och ångestframkallade diskuteras i en öppenhet. Möjligheten att få stöd hos andra 

personer med diabetes typ 1 var av stor betydelse, vilket skapade en förståelse och gemenskap 

för varandras situation (Freeborn et al., 2017). 

I RAM är en av de fyra adaptiva funktionsområden ömsesidigt relaterande, som tar upp 

utvecklig- och känslomässiga behov (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Det ömsesidiga 

relaterandet tillfredsställs tillsammans med närstående samt genom långvariga relationer i 

omgivningen. Relationerna kan antingen vara fördelaktiga eller ogynnsamma för individen. 

Att hitta en balans mellan att vara autonom och erhålla stöd från omgivningen är 

betydelsefullt, vilket även resultatet påvisar. Deltagarna uppgav betydelsen av familjens stöd 

samtidigt som de unga vuxna är i en process av transition till att bli självständiga. Detta kan 

förklaras enligt Ternestedt och Norberg (2014) genom att de befinner sig i en 

utvecklingstransition från att vara barn till att bli en självständig vuxen individ. Roy (2009) 

beskriver hur separationsångest skapas genom att vara annorlunda från andra jämbördiga. 

Separationsångest uppkommer när ett ömsesidigt relaterande inte fungerar optimalt vilket 

innebär en process av kompromisser hos individen. Denna process skapar en sårbarhet av 

ångest som följd av separationen. Litteraturöversiktens resultat lyfter upp att livet med 

diabetes typ 1 kan upplevas som en kamp, vilket gör dem sårbara i det dagliga livet. 
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Sjukdomen skapar en separation till omgivningen och kan framkalla känslor av att vara 

annorlunda.  

Brady et al. (2017) uppgav vikten av en korrekt vägledning från hälso- och sjukvården för 

att individer med diabetes typ 1 ska kunna hantera sin egenvård. Det framkom även vikten av 

unga vuxnas förberedelser till att kunna navigera i hälso- och sjukvården. Individens förmåga 

till att hantera förändringar resulterar i en effektiv eller ineffektiv adaption (Roy, 2009). 

Individer med diabetes typ 1 har ett behov av att sjuksköterskan omsorgsfullt bedömer dessa 

förändringar för att kunna utforma en god omvårdnad. Resultatet påvisar att deltagarna 

upplever en personcentrerad vård men även en avsaknad av den. Det framkommer även en 

ineffektiv adaption, där deltagarna inte hanterar sin egenvård i offentliga utrymmen.  

Resultatet påvisar att deltagarna anser att det finns en social stigmatisering, vilket även 

påvisades i en större kontext av att leva med en kronisk sjukdom (Engebretson, 2013). Denna 

kontext av kronisk sjukdom förklaras utifrån två perspektiv och sällan upplevdes de två 

perspektiven samtidigt. I det ena perspektivet upplevdes stigmatisering kopplat till lidandet 

hos personen. Medan det andra perspektivet fokuserade på viljan att ”passa in” samt att skapa 

en positiv attityd till sjukdomen. 

 

Upplevelse av egenvård  

I resultatet framkom det att merparten individer använde någon form av strategi, vilket 

påverkade deras upplevelse av hanteringen av egenvården. Roy (2009) menar att olika typer 

av stimuli påverkar en individs förmåga till att kunna balansera RAM.  

Adaptionsnivån beror på hur väl en person hanterar en viss situation (Roy, 2009). Roy 

beskriver hur olika typer av stimuli kan påverka en individ att få kontroll genom ett 

feedbacksystem. Detta påvisas i resultatet när de unga vuxna var i behov av att anpassa sig till 

en ny sysselsättning och nya krav för att kunna hantera sjukdomen. Resultatet visade att olika 

typer av sysselsättning inverkade på deltagarnas förmåga till egenvård vid förändringar i det 

dagliga livet, vilket kan förklaras med de olika styrsystemens feedbackrespons. Resultat 

beskriver hur deltagarna tillslut hittade strategier för att kunna hantera sin sjukdom i den nya 

miljön i form av rutiner och planering. Enligt RAM förklaras deltagarnas behov av att kunna 

balansera kroppens fysiologiska behov utifrån ett helhetsperspektiv (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Balansen upprätthålls utifrån deltagarnas förändrade livssituation och de nya 

rutiner som införs.  

Resultatet beskriver strategier som innebär att kunna integrera diagnosen med identiteten, 

vilken sammankopplas med kognatorsystemet (Roy, 2009). Deltagarna lär sig att hantera 
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sjukdomen genom minnen, utbildning i egenvård och att göra sjukdomen till en del av livet. 

Detta anser Eldh (2014) är av betydelse för att sjuksköterskan ska kunna utföra en 

personcentrerad vård, vilket ökar delaktigheten mellan individen och sjuksköterskan. Detta 

påvisas även i en annan studie som undersökte olika kroniska sjukdomar kopplat till en 

persons hanteringsförmåga (Fournier, de Ridder & Bensing, 2002). Studien styrkte att hälsan 

hos personer med diabetes typ 1 är beroende av personens egna beteende och inte av slumpen. 

Den upplevda kontrollen var parallell till den faktiska kontrollen, vilket påvisade att personer 

med diabetes typ 1 kan karakteriseras av hög kontroll. En kronisk sjukdom kan förklaras 

utifrån två perspektiv, där det ena perspektivet innebär att sjukdomen står i fokus och 

absorberar personens livsvärld (Paterson, 2001). Det andra perspektivet fokuserar på 

personens livsvärld och skapar en samexistens med sjukdomen. I en studie undersöktes hur 

hanteringsförmågan fungerade tillsammans med individens kroniska sjukdom (Fournier et al., 

2002). Detta styrker att hälsa hos personer med diabetes typ 1 är beroende av personens 

beteende av att kunna implementera rutiner, vid avsaknad av rutiner kan inte en kontroll av 

blodsockervärdet uppnås. 

 

Kliniska implikationer  

Enligt Friberg (2017) kan resultatet från en litteraturöversikt ge ökad kunskap till det kliniska 

omvårdnadsarbetet. Vårt resultat påvisar betydelsen av sjuksköterskan har ett personcentrerat 

förhållningssätt för att unga vuxna med diabetes typ 1 ska få kontroll över sin egenvård. 

Resultatet visade även på brister kopplat till barriärer mellan hälso- och sjukvården och unga 

vuxna i form av kommunikation och beaktning av deras livssituation. Genom en 

personcentrerad vård kan sjuksköterskan stödja unga vuxnas transition till självständighet och 

nya livsomständigheter. Detta för att tillämpa nya strategier och rutiner för att hantera 

egenvård och upplevelse av kontroll över blodsocker. Det är av betydelse att ha närstående 

som stöttar utifrån unga vuxnas behov och förutsättningar. Att omgivningen visar förståelse 

och inte ifrågasätter sjukdomen och hantering av den. Detta för att minska en social 

stigmatisering från omgivningen som kan upplevas av unga vuxna med diabetes typ 1. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Resultatet tillför en överblick inom nuvarande forskningsfält och vad som behöver studeras 

mer på grund av bristande forskning (Friberg, 2017). Under litteraturöversiktens arbetsprocess 

upptäckte författarna att forskningen kring unga vuxnas upplevelser av att leva med diabetes 
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typ 1 är bristfällig och är i behov av att utforskas ytterligare. Detta för att unga vuxna befinner 

sig i ett stadie i livet med nya situationer och utmaningar kopplat till självständighet. En 

annan brist var ett underskott av manliga unga vuxna deltagare och deras upplevelser av att 

leva med diabetes typ 1. Genom att forska mer kring denna grupp kan forskningen skapa en 

utökad förståelse inom detta forskningsområde. Vidare kan fortsatt forskning fokusera på de 

strategier som unga vuxna använder sig utav i det dagliga livet för att kunna hantera diabetes 

typ 1. Detta för att sjuksköterskan ska kunna vägleda individerna till en optimal egenvård. 

 

Slutsats  

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka unga vuxnas upplevelser av att leva med 

diabetes typ 1. Genom denna litteraturöversikt har en förståelse över forskningsområdet 

skapats, där resultatet påvisar betydelsen av en personcentrerad vård eftersom varje individ är 

unik. För att unga vuxna med diabetes typ 1 ska uppnå en god kontroll över sin egenvård och 

situation är det av betydelse att individen och sjuksköterskan förstår de individuella behoven 

och resurser som finns. Unga vuxna upplever både möjligheter och svårigheter med sin 

sjukdom i det dagliga livet. En del individer har funnit acceptans med sin sjukdom och 

kommit till insikt med positiva egenskaper den utvecklat hos dem. Samtidigt uppges 

svårigheter i form av att kunna anpassa sjukdomen till livssituationen och få kontroll över 

egenvård. Oro och rädsla för komplikationer var vanligt förekommande för hur deras framtid 

ska bli och hur den påverkade den nuvarande livssituationen. Behov av stöd från omgivningen 

vare sig det gäller familj, vänner eller från hälso- och sjukvården var av stor betydelse för att 

hantera sjukdomen. Dock uppgav deltagare att det fanns en social stigmatisering i samhället, 

vilket hade en betydande inverkan i deras liv. För att kunna uppleva kontroll över egenvården 

utvecklade deltagarna olika strategier till att kunna anpassa sig till självständighet. Detta 

genom ökad förståelse av att integrera sjukdomen med sin identitet och medvetenhet kring till 

en hälsosam livsstil. De unga vuxna med diabetes typ 1 uppgav vikten av att vara i harmoni 

med sin kropp.  
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sig inför olika 

aktiviteter krävde olika 

strategier och scheman. 

Upplevde social 

stigmatisering på grund 
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av diabetes typ 1 och 

upplevde variation av 

stöd. 
 

Vallis, M., 

Willaing, I., 

& Holt, R. I. 

G. 

Emerging adulthood and type 1 diabetes: Insights from the 

DAWN2 Study  

2018, 

Storbritannien, 

Diabetic 

Medicine. 

Jämförde kliniska, 

psykologiska, 

utbildnings- och 

sociala variabler 

mellan nyblivna 

vuxna och vuxna 

upptill 30 år med 

diabetes typ 1.  

Enkätstudie utförd i 17 länder, 

över 4 kontinenter. En del av 

en större multinationell studie 

av demografiska, kliniska och 

skattningsskalor av 

psykosociala faktorer samt 

diabetesutbildnings faktorer 

med namnet diabetes, 

attityder, önskningar och 

behov (DAWN2). Deltagare 

med diabetes typ 1 mellan 18–

24(139 deltagare) & 25–30 år 

(169 deltagare), varav totalt 

308 deltagare som jämfördes 

med vuxna över 30 år. 

Rekryterades via internet, 

telefon eller personligt möte. 

 

Studien är peer reviewed. 

Upplevelsen av 

diabetes typ 1 inverkan 

på livskvalitén och 

inför framtiden som 

kan innebära 

komplikationer. 

Upplevelser av stöd 

och behov av 

egenvård. 

 

Watts, S., 

O’Hara, L., 

& Trigg, R. 

Living with type 1 diabetes: A by-person qualitative exploration 2009, 

Storbritannien, 

Psychology 

and Health. 

Skapa en rik 

beskrivning med ett 

holistiskt perspektiv 

av deltagarnas 

nuvarande relation 

med deras tillstånd 

och upplevelse av att 

leva och hantera 

diabetes samt på 

vilket sätt diabetes 

interagerar med deras 

liv och identitet.  

Kvalitativ studie, totalt 4 

deltagare varav 2 deltagare i 

åldrarna 20 och 23 år. 

Semistrukturerade intervjuer 

uppdelade i fyra sektioner, 

varav diagnos, inflytande, 

känslor och reflektion samt ett 

analytiskt tillvägagångssätt 

inspirerad av Stenner´s 

bestående av en tematisk 

komposition.  

Deltagarna upplevde 

olika förhållanden till 

sin sjukdom bestående 

av olika stadier av 

acceptans. Därmed 

framkom olika 

strategier av sin 

egenvård i det dagliga 

livet. Olika förmågor 

till att kunna integrera 

sjukdomen med sin 

identitet. Har medfört 

positiva egenskaper till 
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att kunna strukturera 

och föra in rutiner i 

livet. Att kontrollera 

sjukdomen och inte 

låta sjukdomen 

kontrollera dig som 

person. 

 

 


