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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Att leva med en kronisk sjukdom som diabetes typ 1 kräver daglig kontroll av sin 

livsföring. Som ung vuxen inträffar många förändringar i livet och det kan vara en utmaning 

att samtidigt vara drabbad av en kronisk sjukdom och lära sig att leva med denna och de 

känslor som sjukdomen framkallar. 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva unga vuxnas upplevelser av att leva 

med diabetes typ 1. 

Metod: Litteraturöversikt med 13 kvalitativa artiklar av olika design. Systematisk sökning av 

studier i databaserna Pubmed, Cinahl och PsycINFO.  

Resultat: I de granskade studierna framkom att leva med diabetes och samtidigt växa upp och 

bli vuxen upplevdes många gånger svårt. Rädsla för att vara annorlunda jämfört med andra 

jämnåriga, känslor av att tappa kontrollen samt rädslor inför framtid och för komplikationer 

var vanligt. Den unga vuxna kände sig ofta begränsad och hade svårt att integrera rutiner 

kring egenvården i det dagliga livet. Familj och vänner hade ofta en viktig roll för den unga 

vuxna men det fanns även en känsla av kluvenhet gentemot anhörigas delaktighet och sitt eget 

ansvar för sin sjukdom och hälsa. I kontakten med hälso- och sjukvården upplevdes en del 

brister och missnöje. 

Slutsats: Många unga vuxna upplever negativa känslor kring sin sjukdom och har svårigheter 

att få vardagslivet att fungera. Genom att få kännedom om hur unga vuxna med diabetes 

upplever sin sjukdom och livssituation kan sjuksköterskans stödjande roll utvecklas. 
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ABSTRACT 

 

Background: Living with a chronic disease like type 1 diabetes requires a daily control of the 

lifestyle. As a young adult, several changes in life occurs. During this time of life, it might be 

a challenge to also have a chronic disease and learn to live with the disease and the feelings 

who may emerge from it.  

Aim: The aim of this study is to describe the experiences of young adults living with type 1 

diabetes. 

Method: A literature review based of 13 qualitative studies with different designs. A 

systematic search in the databases Pubmed, Cinahl and PsycINFO was conducted.  

Result: The reviewed studies showed that living with diabetes while growing up and 

becoming an adult, many times felt difficult. Fear of being different from other peers, feelings 

of losing control and fears for the future and for complications was common. The young adult 

often felt limited and had difficulties with integrating routines for self-management in daily 

life. Family and friends often had an important role for the young adult. However, the young 

adults could feel ambivalent in family and friend’s participation in self-management and their 

own responsibility for their health and illness. In contact with the health services, young adult 

experienced some shortages and discontent.  

Conclusion: Many young adults experience negative feelings about their illness and have 

difficulties in everyday life. By gaining knowledge about how young adults with diabetes 

experience their disease and life situation the supporting role from the nurse can develop. 
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BAKGRUND 

Nästan hälften av den svenska befolkningen lider av en kronisk sjukdom. En vedertagen 

definition för kronisk sjukdom är svår att finna (Vårdanalys, 2014). World Health 

Organization, (WHO) definierar kronisk sjukdom som en icke smittsam sjukdom som 

utvecklas långsamt och som förekommer under lång tid (WHO, 2015a). Denna definition 

inrymmer inte sjukdomar som till exempel HIV och hepatit, vilka båda kan förväntas vara 

livet ut och samtidigt vara smittsamma. Däremot tar definitionen in tidsaspekten. En annan 

definition är att kronisk sjukdom är en långvarig sjukdom som personen förväntas vara 

drabbad av under resten av livet (Socialstyrelsen, 2015; Vårdanalys, 2014).   

Att leva med en kronisk sjukdom kräver anpassning och integrering av sjukdomen i det 

dagliga livet (Lowe & McBride-Henry, 2012; Schulman-Green et al., 2012). En kronisk 

sjukdom framkallar många olika känslor och det är viktigt att lära sig bearbeta dessa för att 

lättare kunna anpassa livet därefter (Schulman-Green et al., 2012). Det kan skapa frustration 

att symptom och sjukdom påverkar det dagliga livet. Att leva ett så normalt liv som möjligt 

och fungera väl i sociala situationer är ett sätt att känna kontroll över sin kroniska sjukdom 

(Townsend, Wyke & Hunt, 2006). 

 

Diabetes mellitus  

Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som uppstår när bukspottskörteln inte producerar 

tillräckligt med insulin eller när kroppen inte kan använda insulinet kroppen producerar. Detta 

leder till förhöjd koncentration av glukos i blodet (WHO, 2015b).  

Diabetes mellitus klassificeras i olika typer beroende på orsaken till det förhöjda blodsockret. 

Typ 1 är en autoimmun process som oftast bryter ut i barn- och ungdomsåren. Kroppen slutar 

att producera insulin och detta leder till insulinbrist. Utan insulin klarar inte kroppens celler 

att ta upp glukos från blodet och detta leder till högt glukos i blodet. Glukos är energi som 

behövs för cellernas funktion i kroppen. Diabetes typ 2, som är den vanligaste formen av 

diabetes, innebär bristande insulinutsöndring men kan även innebära nedsatt insulinfunktion. 

För att ställa diagnosen diabetes ska fasteblodsockret vid två olika tillfällen vara förhöjt. Vid 

klassiska symtom som ökad törst, stora urinmängder och viktnedgång räcker det med ett 

förhöjt fasteblodsocker för diagnos. Normalt fasteblodsocker mätt i blodplasma ska ligga 

under 7 och mäts i mmol/l. Glykerat hemoglobin, eller HbA1c som det kallas, är ett annat sätt 
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att mäta blodsockret på. Detta ger svar på hur blodsockret legat de senaste 2-3 månaderna 

(Agardh & Berne, 2010).  

Vid diabetes typ 1 behöver kroppen tillföras insulin dagligen genom injektioner med 

insulinpenna eller pump vilket ges i underhudsfettet (Agardh & Berne, 2010). Det finns olika 

typer av insulin, både långverkande och kortverkande. För att efterlikna kroppens normala 

insulinfrisättning, behövs båda typer av insulin tillföras personer med diabetes typ 1. Studier 

visar att av Sveriges befolkning har cirka 2-5 procent sjukdomen diabetes varav cirka 10-15 

procent har diabetes typ 1. Diabetes typ 1 är vanligt i de skandinaviska länderna och blir allt 

vanligare. Sedan slutet av 80-talet har incidensen av insjuknade nästan dubblats (Alvarsson, 

Brismar, Viklund, Örtqvist & Östenson, 2010) och varje år drabbas cirka 700 stycken barn i 

Sverige av typ 1 diabetes i åldrarna 0-14år och cirka 400 stycken i åldern 15-34år (Agardh & 

Berne, 2010). I detta arbete kommer fokus att vara på unga vuxna med diabetes typ 1, vilket 

härefter kommer benämnas endast diabetes. Med unga vuxna avses personer i åldern 16-30 år 

om inte annat uppges.  

Vid diabetes kan en rad komplikationer tillstöta, både mer akuta och kroniska. Exempel på 

akuta komplikationer är lågt blodsocker (hypoglykemi) och högt blodsocker (hyperglykemi) 

vilka båda kan vara livshotande om inte behandling ges. Även ketoacidos, vilket innebär att 

kroppen blir sur på grund av insulinbrist, är en akut och allvarlig komplikation som kan 

inträffa och kräver behandling.  Kroniska komplikationer inträffar oftast senare i 

sjukdomsförloppet och involverar kärlförändringar som påverkar många olika organ. Exempel 

på detta är ögonproblem med risk för synpåverkan, njurpåverkan med risk för njursvikt, hjärt- 

och kärlsjukdom, nervpåverkan med nedsatt känsel i fötter som följd samt svårläkta sår 

(Alvarsson et al., 2010). En studie av Lurdes-Serrabulo, Gaspar de Matos och Nabais (2014) 

visar att unga vuxna i åldern 18-35 ligger högre i HbA1c än rekommenderat och att redan en 

fjärdedel rapporterade komplikationer i form av främst retinopati som ger synpåverkan. Även 

i studien av Bryden, Dunger, Mayou, Peveler och Neil (2003) är komplikationer hos unga 

vuxna något som ökar redan från 20 års ålder. Efter 10 år har andelen unga vuxna med 

allvarliga komplikationer ökat från 3 procent till 37 procent. Kvinnor uppvisar flera multipla 

komplikationer än män (Bryden et al., 2003). För att minska risken att drabbas av 

komplikationer är behandlingen och livsföringen oerhört viktig. Det är även viktigt med 

behandling av andra eventuella sjukdomar såsom högt blodtryck och höga blodfetter samt att 

avstå från tobak då dessa faktorer har negativa effekter på blodkärlen (Agardh & Berne, 2010; 

Alvarsson et.al., 2010).  
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Egenvård 

Diabetes är en sjukdom där behandlingen till stor del handlar om egenvård vilket är viktigt för 

att minska risken av att drabbas av komplikationer (Agardh & Berne, 2010; Alvarsson et al., 

2010).  Faktorer som kan påverka egenvården är socioekonomiska faktorer, kultur, ytterligare 

sjukdomar samt relationer (Schulman-Green et al., 2012). Egenvård vid diabetes innebär 

blodsockermätning, regelbunden motion och goda kostvanor, allt för att hålla 

blodsockernivåerna inom acceptabla och stabila nivåer. Hela livsföringen påverkar 

blodsockret och just blodsockermätning är en viktig del av egenvården för att lära sig att 

förstå sin sjukdom och hur insulinbehandlingen ska justeras (Agardh & Berne, 2010; 

Alvarsson et al., 2010). I tonåren är det viktigt att börja lära sig att ta mer ansvar för sin 

diabetes och att använda blodsockermätningen som en problemlösare och för daglig kontroll 

av blodsockret (Wikblad, 2012).  

I en studie gjord på ungdomar och unga vuxna i åldern 12-25 år så framkommer att ju äldre de 

unga är desto mer ökar deras riskbeteende samt minskar deras egenvårdsbeteende. En ökad 

egenvårdskapacitet är associerat med tillgång till stöd, både socialt stöd men även från 

samhället (Hackworth, Hamilton, Northam, Bucalo & Cameron, 2013). Föräldrar och vänner 

är ofta en viktig del i personens egenvård genom att ha kunskap om sjukdomen och på så vis 

kunna stötta personen till att hantera sin egenvård (Wikblad, 2012).  

 

Unga vuxna 

Under puberteten och tonåren inträffar mycket i livet, allt från att försöka bli mer självständig 

till att upptäcka många nya känslor (Alvarsson et.al., 2010). Enligt WHO är ungdomsåren 

(ålder 10-19) en av de snabbaste faserna i människans utveckling. Det är en period då 

färdigheter och kunskap kring hur man hanterar känslor och relationer utvecklas, vilket är 

viktiga kunskaper inför att bli vuxen. Det är skillnad på att vara barn och att bli vuxen och 

förändringarna under ungdomsåren har konsekvenser även senare i livet. Förändringar hos 

ungdomarna påverkas både av inre och yttre faktorer. Yttre influenser kan handla om sociala 

värderingar och normer, förändrade roller och förändrat ansvar. Hälsorelaterade beteenden 

från ungdomsåren kan påverka både i nutid och i framtiden (WHO, 2015c). I studien av 

Backett och Davison (1995) som undersöker livsstil generellt, anses att tänka på framtiden 

och hälsosamt leverne samt oroa sig för kroniska sjukdomar, vara tråkigt och icke 
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ungdomligt. Så länge som ett ohälsosamt beteende inte märks på kroppen, så finns ingen 

anledning att ändra beteende (Backett & Davison, 1995). 

Att drabbas av en kronisk sjukdom som diabetes samtidigt som vuxenlivet börjar, kan för 

många innebära att ta ett steg tillbaka. Att behöva ta stöd av sina föräldrar, som man samtidigt 

vill frigöra sig från, kan upplevas jobbigt. Unga personer vill gärna vara som alla andra vilket 

kan göra det svårt för en ung person att drabbas av diabetes (Alvarsson et al., 2010). I en 

studie kände sig unga vuxna med diabetes annorlunda jämfört med andra i samma ålder på 

grund av sin sjukdom (Schur, Gamsu och Barley, 1999). Unga vuxna med kroniska 

sjukdomar hamnar generellt efter i vissa sociala sammanhang jämfört med andra friska 

jämnåriga. Till exempel är det färre unga vuxna med kroniska sjukdomar som har ett jobb, bor 

själva eller har en intim relation jämfört med friska unga vuxna (Sattoe, Hilberink, Staa, & 

Bal, 2014). Enligt Tercyak et al. (2005) tänker ungdomar och unga vuxna i åldern 13-21 år 

med diabetes mer på hälsa och sjukdom och även skattar sin hälsa sämre, jämfört med 

jämnåriga som inte har diabetes.  

Depression och ångest kan vara vanligare hos ungdomar med diabetes (Alvarsson et al., 

2010). I Tercyak et al. (2005) visar en jämförande studie att ungdomar och unga vuxna med 

diabetes uppvisar fler symtom på depression jämfört med friska individer i samma ålder. I en 

studie av Bächle et al. (2015) studeras unga vuxna som drabbats av diabetes i tidig ålder, där 

relationen mellan metabol kontroll och depressiva symptom undersöktes. Cirka 33 procent av 

männen och cirka 40 procent av kvinnorna screenades positivt för minst ett symptom förenligt 

med depression.  

 

Diabetessjuksköterskans roll  

Diabetessjuksköterskans uppgift är att stödja, utbilda, handleda och motivera personer med 

diabetes till att klara egenvården och till en förändrad livsstil i vissa fall. Det krävs kunskap 

och erfarenhet för att kunna bedöma personens förmåga till egenvård. Det är viktigt att vara 

uppdaterad i vilka olika hjälpmedel och mätinstrument som finns på marknaden för att kunna 

utbilda och vägleda personer med diabetes vid utprovning av dessa. Diabetessjuksköterskan är 

ofta den som står för kontinuiteten på en mottagning. Det är viktigt att lätt kunna nås av 

personen med diabetes till exempel med täta telefonkontakter. Diabetessjuksköterskan bör 

vara väl insatt i den medicinska behandlingen för att kunna följa upp och eventuellt föreslå ny 

behandling (Wikblad, 2012).   
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Att som vårdpersonal jobba med unga vuxna med diabetes kan ses som något positivt genom 

att få hjälpa och stötta patienten in till ett bra liv som vuxen (Brierly, Eiser, Johnson, Young 

& Heller, 2012).  I en studie av Sparud-Lundin, Öhrn, Danielsson och Forsander (2008) 

minskar antalet besök per år när patienten går från barnkliniken till vuxenkliniken. Enligt 

Hynes, Byrne, Casey, Dinneen och O´Hara (2015) kan ett problem vara att unga vuxna inte 

kommer på sina planerade besök på diabeteskliniken av olika orsaker men stöttande och 

förstående personal ökar chansen att personen kommer på besöket.  

Att ha kännedom om unga vuxnas upplevelser och känslor av att leva med diabetes borde öka 

möjligheten att vara ett stöd. Ökad frekvens utav depressionssymtom utgör ytterligare ett skäl, 

förutom risken för komplikationer, till att försöka förstå hur unga vuxna med diabetes 

upplever sin vardag. Genom ökad förståelse för individen ges möjlighet att ge rätt stöd vilket 

på sikt förhoppningsvis även ökar livskvaliteten.  

 

Teoretisk ram  

Dorothea Orem är en omvårdnadsteoretiker som utvecklat en egenvårdsmodell där målet med 

omvårdnad är att hjälpa patienten till att självständigt sköta sin egenvård. Egenvårdsmodellen 

är indelad i tre delar; en om egenvård, en om egenvårdsbrist samt en tredje om 

egenvårdssystem. Denna modell syftar på att omvårdnaden ska kompensera bristen på 

egenvårdskapaciteten hos patienten. Ordet egenvårdskapacitet syftar till den förmåga som 

individen har att upprätthålla de behov som skapar välbefinnande. Patienten ska handledas till 

att självständigt klara egenvården i det dagliga livet med ett gott välbefinnande. Kirkevold 

skriver att Orems syn på människan är att människan är en aktiv varelse med en hög grad av 

frihet och att människan har både vilja och förmåga att ta vara på sig själv. Kirkevold menar 

att enligt Orems egenvårdsmodell så är det sjuksköterskans uppgift att ta över egenvården i de 

fall där patienten saknar förmåga till att sköta denna. Fokus bör vara på människans egna 

färdigheter och resurser för att patienten ska återfå sin egenvårdskapacitet. Sjuksköterskan ska 

kunna bedöma bristen på egenvård hos patienten men även bedöma patientens förmåga att 

utföra nödvändig egenvård och utifrån detta planera omvårdnaden för patienten (Kirkevold, 

2000). 
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Problemformulering 

Att leva med diabetes typ 1 innebär att vara beroende av mediciner livet ut och kräver daglig 

kontroll av sin livsföring. Som ung vuxen är det ofta mycket som händer i livet som till 

exempel börja studera, flytta hemifrån, bilda familj och få barn, vilket i sig kan vara 

påfrestande. Att dessutom ha en kronisk sjukdom kan medföra ytterligare påfrestning på 

individen. Studier har visat att unga vuxna med diabetes kan känna sig annorlunda än andra i 

samma ålder samt att det finns en ökad frekvens av depressionssymptom hos individer med 

diabetes. För att sjuksköterskan ska kunna vara det stöd som krävs är det viktigt med insikt i 

hur unga vuxna med diabetes upplever sin situation och hur de hanterar sin sjukdom i 

vardagen.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva unga vuxnas upplevelser av att leva med 

diabetes typ 1. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka känslor och upplevelser kan infinna sig hos unga vuxna med diabetes typ 1? 

2. Hur påverkar och hanterar unga vuxna diabetes i det dagliga livet? 

 

METOD 

Design 

Litteraturöversikt med deskriptiv design. 

 

Sökstrategi  

Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i de medicinska och omvårdnadsinriktade 

databaserna Pubmed, Cinahl och PsycINFO. Sökorden som användes var även kontrollerade 

som MeSH-termer och var: diabetes type 1, young adults, ”young adults”, qualitative, coping, 

emotions, experience, feelings, difficulties, self-management, chronic disease, “living 

with”och self care (se tabell 1 för detaljer). Sökning av artiklar gjordes under perioden 

oktober 2015-mars 2016. Flera av artiklarna återkom i sökningarna. Artiklarna valdes först 

efter titel som var relevant för syftet och frågeställningar därefter lästes abstract för att välja 

de artiklar som fortsatt var relevant för syfte och frågeställningar. Tillslut valdes 24 artiklar ut 
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för att granskas och av dessa valdes 11 artiklar bort för att dessa inte svarade på syfte eller 

frågeställningar eller bedömdes hålla för låg kvalitet.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklarna som inkluderades var originalartiklar med kvalitativ ansats som svarade på 

litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. Artiklarna var publicerade de senaste 10 åren, 

skrivna på engelska samt hade ett etiskt resonemang. Studierna innefattade personer som levt 

med diabetes typ 1 minst 6 månader och var i åldern 16-30 år alternativt personer med en 

medelålder mellan 16-30 år. Studier som innefattade personer med diabetes typ 2, barn under 

16 år och vuxna över 30 samt studier med äldre publiceringsdatum än 10 år exkluderades. 

Även studier på annat språk än engelska exkluderades och de med låg kvalitet. 

 

 

Tabell 1: Sökning i databaser. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

utvalda 

artiklar till 

granskning 

Antal 

valda 

artiklar 

efter 

granskning 

Pubmed 

151029 

#diabetes type 1 

#young adults 

4318 0 0 0  

Pubmed 

160225 

#diabetes type 1 

#young adults 

#qualitative 

92 21 9 6 5 

Pubmed 

160225 

#diabetes type 1 

#young adults 

#difficulties 

55 7 2 2 2 

Pubmed 

151119 

#diabetes type 1 

#young adults 

#emotions 

61 8 3 1 0 

Pubmed 

151119 

#diabetes type 1 

#”young adults” 

#feelings 

17 3 0 0  
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Pubmed 

160225 

#diabetes type 1 

#young adults 

#”living with” 

30 6 2 2 2 

Pubmed 

160225 

#chronic disease 

#young adults 

#feelings 

#qualitative 

37 2 0 0  

Pubmed 

160225 

#diabetes type 1 

#young adults 

#coping 

84 14 4 4 0 

Pubmed 

151214 

#diabetes type 1 

#”young adults” 

#self 

management 

82 10 5 3 1 

Pubmed 

160225 

#diabetes type 1 

#young adults 

#self 

management 

#qualitative 

43 4 0 0  

Pubmed 

160307 

#diabetes type 1 

#young adults 

#experience 

144 0 0 0  

Pubmed 

160307 

#diabetes type 1 

#young adults 

#experience 

#qualitative 

20 5 1 1 0 

Pubmed 

160307 

#diabetes type 1 

#young adults 

#self care 

#qualitative 

41 7 5 0  
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Cinahl 

151029 

#diabetes type 1 

#young adults 

1337 0 0 0  

Cinahl 

151119 

#diabetes type 1 

#young adults 

#qualitative 

47 16 5 1 0 

Cinahl 

151119 

#diabetes type 1 

#young adults 

#self 

management 

84 15 3 3 2 

Cinahl 

160225 

#diabetes type 1 

#"young adults" 

#self 

management 

20 3 1 1 1 

PsycINFO 

151119 

#diabetes type 1 

#young adults 

131 10 4 0  

PsycINFO 

151119 

#diabetes type 1 

#young adults 

#qualitative 

13 5 2 0  

PsycINFO 

151119 

#diabetes type 1 

#young adults 

#difficulties 

9 1 1 0  

Cinahl 

151119 

#diabetes type 1 

#young adults 

#feelings 

7 1 0 0  

Cinahl 

151119 

#diabetes type 1 

#young adults 

#emotions 

3 0 0 0  

Pubmed 

Cinahl 

PsycINFO 

 

Alla sökord 

inkluderade 

6675 138 47 24 13 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsbedömning av artiklarna gjordes med hjälp av en granskningsmall för kvalitativ 

metod av Willman, Stoltz och Bahtsavani (2011). Kvalitetsbedömningen innefattade 

granskning av studiernas syfte, metodval och datainsamling, etiska förhållningssätt samt 

resultat. Artiklarna bedömdes utifrån kvalitet och att resultatet svarade på syfte och 

frågeställningar för denna litteraturöversikt. Av 24 artiklar som granskats inkluderades 13 i 

litteraturöversikten. De valda artiklarna har bedömts till kvalitet medel eller hög kvalitet. De 

artiklar som exkluderades bedömdes inte ha tillräcklig kvalitet eller svarade inte på 

frågeställningarna och syftet till litteraturöversikten. För att uppnå godkänd kvalitet och bli 

bedömd som av medelgod kvalitet krävdes ett tydligt syfte, beskriven patientkarakteristiska 

samt att urval och metod fanns beskrivet. Hög kvalitet fick de artiklar som dessutom hade 

metod mer grundligt beskriven med både datainsamlingsmetod och analysmetod redovisad. 

För att få hög kvalitet skulle även bortfallet finnas beskrivet. Artiklarna har presenterats i en 

artikelmatris (bilaga 1) och analysen presenteras under rubriken resultat. Resultatet i de valda 

artiklarna efter kvalitetsbedömning har analyserats genom att artiklarna lästs upprepade 

gånger, likheter och skillnader har bedömts och resultatet har sammanställts i teman och 

kategorier utifrån syfte och frågeställningar enligt Friberg, (2012). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Detta är en litteraturöversikt av tidigare gjorda forskningsstudier och hade därmed ingen 

direkt koppling till personer, vilket innebär att etikprövning inte ansetts nödvändig. Artiklarna 

som användes i litteraturöversikten hade ett etiskt resonemang vilket granskades med hjälp av 

bedömningsmallen från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Författarna hade ett etiskt 

tankesätt i analysprocessen och redovisar resultatet sanningsenligt.  
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RESULTAT 

Utifrån frågeställningarna och resultatet av artikelgranskningen har två olika teman utformats 

med olika kategorier under. De två teman ”Känslor och upplevelser hos unga vuxna med 

diabetes” och ”Påverkan och hantering av diabetes i det dagliga livet” med respektive 

kategorier finns presenterat i tabell 2 samt mer utförligt i löpande text.  

Sammanställning av respektive artikel finns att läsa i artikelmatrisen (bilaga 1) och utgör del 

av resultatet. För varje artikel presenteras huvudresultatet samt information om studiens 

utformning och tillvägagångssätt. Artiklarna utgörs främst av intervjustudier där deltagarna 

utgörs av fler kvinnor än män. Åldersspannet på 16-30 år gör att flertalet så kallade 

övergångsperioder i livet finns representerat. De flesta studierna är utförda i europeiska länder 

men även Australien och USA finns representerade. De flesta artiklarna bedömdes som medel 

vad gäller kvalitet men några med hög kvalitet. 

 

Tabell 2: Unga vuxna med diabetes. Två teman med kategorier som utformats efter analys av resultatet i 

litteraturöversikten.   

 

 

 

Känslor och upplevelser hos unga 
vuxna med diabetes 

• Att känna sig annorlunda

• Självbilden, identiteten och 
självkänslan

• Att känna skuld och frustration

• Känslan av kontroll/att tappa 
kontroll

• Rädsla för framtiden och för 
komplikationer

• Rädslor hos unga kvinnor med 
diabetes 

Påverkan och hantering av diabetes i 
det dagliga livet

• Kost och insulinhantering

• Arbete och studier

• Träning och fritidsaktiviteter

• Familj och vänner

• Hälso- och sjukvård

• Övriga sätt att hantera 
diabetessjukdomen i vardagen 
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Känslor och upplevelser hos unga vuxna med diabetes 

Flertalet olika känslor och upplevelser har identifierats i studierna, både mer subjektiva 

känslor men också känslor av rädsla för mer konkreta situationer. Många känslor är kopplade 

till hur det är att växa upp och bli vuxen samt olika perioder då livet förändras, så kallade 

övergångsperioder. Fler kvinnor än män finns representerade bland deltagarna i studierna och 

därför finns en kategori som är specifikt inriktad på den unga kvinnan med diabetes.  

 

Att bli diagnostiserad med diabetes orsakade stora förändringar i de unga vuxnas liv och det 

var svårt att anpassa sig till dessa förändringar (Celik, Kelleci & Satman, 2015; Rasmussen, 

Ward, Jenkins, King & Dunning, 2011). Flertalet studier visade att unga vuxna upplevde 

svårigheter med att acceptera sin sjukdom (Celik et al., 2015; Pyatak, 2011; Rasmussen, 

O`Connell, Dunning & Cox, 2007; Sparud-Lundin, Öhrn & Danielsson, 2009). 

 

Att känna sig annorlunda  

I flera av studierna framkom känslan av att vara annorlunda och att vara rädd för att vara 

annorlunda i jämförelse med personer som inte har diabetes (Balfe, 2009; Celik et al., 2015; 

Dovey-Pearce, Doherty & May, 2007; Kay, Davies, Gamsu & Jarman, 2009; Sparud-Lundin 

et al., 2009). Det fanns även unga vuxna som uttryckte en rädsla för att av andra bli 

uppfattade som annorlunda (Balfe, 2007; Balfe, 2009; Celik et al., 2015; Kay et al., 2009; 

Rasmussen et al., 2007) och att det skulle leda till att bli behandlad annorlunda (Balfe, 2009; 

Celik et al., 2015). I studien av Kay et al. (2009) fanns deltagare som upplevde att de blev 

sedda som diabetiker och inte som en person med diabetes. I Balfe (2009) beskrev deltagarna 

som är studenter på universitetsnivå att de ville känna sig som en vanlig student och kunna 

delta i alla aktiviteter som alla andra, detta främst i början av studentlivet.  

I en studie framkom en rädsla att bli diskriminerad och mobbad på arbetsplatsen på grund av 

sjukdomen (Rasmussen et al., (2011). En del unga vuxna upplevde att de inte blev förstådda 

samt dömda av andra på grund av deras sjukdom (Rasmussen et al., 2007). Att känna sig 

annorlunda eller att vara rädd för att bli sedd som annorlunda resulterade i att en del unga 

vuxna valde att dölja sin diabetes för sin omgivning (Balfe et al., 2013; Celik et al., 2015; 

Pyatak, 2011). Några studier visade att deltagarna kunde ha en känsla av att ha svårt att lita på 

familj och vänner och rädsla för att bli övergiven, att bli bortstött och bli ensam (Celik et al., 

2015; Hillege, Beale & McMaster, 2011). I en studie av Kay et al. (2009) upplevde många att 

de inte kände sig förstådda och detta skapade en känsla av ensamhet.  
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Självbilden, identiteten och självkänslan 

Känslan av att vara annorlunda hängde samman med utvecklandet av den egna identiteten och 

självbilden då många unga vuxna kämpade med att hitta sig själv under den här perioden 

(Dovey-Pearce et al., 2007; Sparud-Lundin et al., 2009) samt att integrera sjukdomen i den 

egna identiteten (Rasmussen et al., 2007; Sparud-Lundin et al., 2009). Att vara självmedveten 

var vanligt, främst i åldern 18-22 år, samt i samband med olika övergångsperioder i livet 

(Balfe et al. 2013). I studien av Kay et al. (2009) framkom att synen på sjukdomen 

förändrades över tid och att med ökande ålder blev de unga vuxna mer självsäkra.  

 

Att känna skuld och frustration 

Känslan av skuld eller dåligt samvete beskrevs i flera studier (Balfe, 2009; Balfe et al. 2014; 

Celik et al., 2015; Rasmussen et al., 2007).  Att ta tid från arbetet för att kontrollera 

blodsockret skapade skuldkänslor (Balfe et al., 2014). I samband med att de unga vuxna 

fuskade med rutiner som mat och insulin kände flertalet skuld och dåligt samvete (Balfe, 

2009; Celik et al., 2015) och bristen på kontroll av sjukdomen gav skuldkänslor (Rasmussen 

et al., 2007).  

Känslan av frustration framkom i flera studier (Balfe et al., 2013; Celik et al., 2015; 

Rasmussen et al., 2007; Rasmussen et al., 2011). Frustration kunde uppkomma under tiden för 

acceptans av sjukdomen (Celik et al., 2015). Frustration upplevdes även i relation till andra 

personer, som när den unga vuxne upplevde sig pressad av andra (Rasmussen et al., 2011) 

eller när andra la sig i. Många kvinnor upplevde även frustration i samband med graviditet 

och i samband med att få barn, då kvinnan kände sig beroende av sin partner (Rasmussen et 

al., 2007). I några studier nämns känslan av frustration över okunskap och förutfattade 

meningar i samhället kring diabetes typ 1 (Balfe et al., 2013; Celik et al., 2015; Rasmussen et 

al., 2007). Förväxlingar mellan diabetes typ 1 och typ 2 skapade också frustration och 

irritation då en del unga vuxna inte ville bli associerad med att ha diabetes typ 2 och dömd av 

andra som lata och som personer med dålig karaktär (Balfe et al., 2013; Rasmussen et al., 

2007). Känslan av frustration framkom även i samband med kontakt med sjukvården och 

gällde främst brist på tid och kontinuitet (Balfe et al., 2013).  

 



14 

 

Känslan av kontroll och tappa kontrollen  

Att känna kontroll över sin situation och diabetes var viktigt för många unga vuxna (Dovey-

Pearce et al., 2007; Pyatak, 2011; Rasmussen et al., 2007). När unga vuxna upplevde att deras 

föräldrar eller vänner ville kontrollera dem ledde detta till irritation (Celik et al., 2015). Att ha 

kontroll över vem de diskuterade och involverade i sin diabetes upplevdes viktigt, vilket 

framkom i vissa studier (Dovey-Pearce et al., 2007; Sparud-Lundin et al., 2009). En ökad 

kontroll över sin situation uppfattades ge ökad livskvalitet medan minskad kontroll gav en 

lägre livskvalitet (Rasmussen et al. 2007). Känslan av att vara sårbar hängde samman med 

känslan av att inte ha kontroll (Kay et al., 2009). 

  

Rädsla för framtiden och för komplikationer 

Oro för diabetesrelaterade komplikationer och framtiden var närvarande i flera av studierna 

(Balfe, 2009; Balfe et al., 2013; Celik et al., 2015; Kay et al., 2009; Rasmussen et al., 2007; 

Rasmussen et al., 2011). Många unga vuxna var rädda för att drabbas av akut hypoglykemi 

(Balfe, 2009; Rasmussen et al., 2007; Rasmussen et al., 2011). Rädsla för andra 

komplikationer fanns också representerade i studierna; komplikationer som för tidig död 

(Balfe et al., 2013; Celik et al., 2015; Kay et al., 2009), amputation (Balfe et al., 2013; Celik 

et al., 2015), njursjukdom (Celik et al. 2015), akut ketoacidos, synnedsättning (Rasmussen et 

al., 2007), hyperglykemi (Rasmussen et al., 2011) samt graviditetsrelaterade komplikationer 

(Kay et al., 2009; Rasmussen et al., 2007). Att utveckla komplikationer kunde dock för vissa 

unga vuxna föra något positivt med sig och innebar att personen insåg att de behövde ta 

ansvar för sin diabetes (Rasmussen et al., 2007; Rasmussen et al., 2011).  

 

Rädslor hos unga kvinnor med diabetes 

I flera studier framkom att kvinnor uttryckte oro kring graviditet och att bilda familj (Balfe et 

al., 2013; Kay et al., 2009; Rasmussen et al., 2007; Rasmussen et al., 2011). Många kvinnor 

kände en konstant oro för sitt ofödda barns hälsa samt att barnet skulle utveckla diabetes 

(Rasmussen et al., 2011). Oro för missfall, att föda stora barn samt hur det stora barnet skulle 

påverka både deras egen och barnets hälsa fruktades. Det fanns även en rädsla att bli gravid 

under en period med dålig metabol kontroll (Balfe et al., 2013). Rädslan för hypoglykemi 

ökade under graviditet och amning och vissa kvinnor upplevde deras första akuta 

hypoglykemi-episod någonsin under denna period. De kämpade med att balansera diabetes, 
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deras egna behov och barnets behov (Rasmussen et al., 2007). Svårigheter med att ställa in 

blodsocker och insulindoser samt justera kosten under graviditeten uppstod för många. Vissa 

kvinnor nedprioriterade sin egen hälsa under denna period till förmån för barnets och 

partnerns välbefinnande (Rasmussen et al., 2011).  

 

Påverkan och hantering av diabetes i det dagliga livet 

Att diabetes begränsade de unga vuxna i det dagliga livet var tydligt. Detta gällde kost, 

motion/träning, arbete/studier, familj/vänner och egenvård. Många upplevde att de inte fick 

tid och utrymme i det dagliga livet för att kunna hantera sin diabetes på ett bra sätt. Vikten av 

att skapa rutin för sin egenvård var något som höjde känslan av att ha kontroll och hantera 

diabetes i vardagen. Detta gällde både under studietiden, på arbetet och under fritiden. Att 

hantera sjukdomen diabetes och de känslor som uppkommer under en period med stora 

förändringar skiljer sig en del från person till person. Även relationen med hälso- och 

sjukvården kunde påverka egenvården. 

 

Kost och insulinhantering  

Kosten var en viktig del av egenvården och för att få detta att fungera krävdes rutiner (Balfe, 

2007; Balfe, 2009; Balfe et al., 2014; Celik et al., 2015). Trots vetskap om kostens viktiga roll 

så upplevde många unga vuxna att det var svårt att efterleva sunda kostvanor och de hoppade 

bland annat över måltider eller struntade i kostregler (Balfe et al., 2014; Celik et al., 2015). De 

som åt kost med hög andel kolhydrater och hade dåliga matvanor innan diagnosen hade 

svårare att förändra sina levnadsvanor efter diagnosen (Celik et al., 2015). Avsaknad av bra 

mat i närheten av arbetet påverkade också kostintaget negativt (Balfe et al., 2014). Vissa unga 

vuxna resonerade att de kunde äta vad de ville och justera blodsockret senare (Balfe, 2007). 

Kosthållning och matvanor kunde skapa problem med närstående då de ibland tenderade att 

lägga sig i den unge vuxnes hantering av detta (Dovey-Pearce et al., 2007; Rasmussen et al., 

2007; Sparud-Lundin et al., 2009). 

Några unga vuxna upplevde det svårt med hantering av blodsockerkontroller och insulin i 

sociala sammanhang (Balfe et al., 2014; Pyatak, 2011; Rasmussen et al., 2011). I Celik et al., 

(2015) berättas hur unga vuxna tyckte det var lätt att hoppa över insulinet ibland eftersom de 

ändå inte märkte av hur det påverkade kroppen. I en annan studie framkom att unga vuxna 

ibland hoppade över insulinet och att mäta blodsockret då de inte ville visa sin sjukdom 
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offentligt (Pyatak, 2011). De unga vuxna som använde sig av insulinpump kände sig generellt 

mer nöjda och upplevde en större känsla av kontroll (Rasmussen et al., 2007; Rasmussen et 

al., 2011).  

 

Arbete och studier  

I flera studier framkom svårigheter kring rutiner och egenvård i samband med arbete och 

studier (Balfe, 2007; Balfe et al., 2013; Balfe et al., 2014; Pyatak, 2011; Rasmussen et al., 

2011). Under studietiden var det lätt att egenvård och diabetes kom i andra hand (Balfe, 2009; 

Rasmussen et al., 2011). Enligt studien av Balfe (2009) var det speciellt första året på 

universitetet som egenvården blev drabbad. Många ville inte att diabetes skulle hindra dem 

från studentlivet såsom att lära känna nya vänner, vara uppe sent, festa och plugga. Det fanns 

ingen som kontrollerade att blodsockret var taget och att insulinet var givet. Studenternas 

önskan att ha mer rutin för deras egenvård på universitetet hade en förmåga att öka med tiden 

ju längre de hade studerat (Balfe, 2009). En ung vuxen uttryckte att det inte spelar så stor roll 

med bra egenvårdsrutiner på universitetet då hen inte är student för alltid utan att det blir 

bättre sen när hen har ett jobb (Balfe, 2007). 

Stress på arbetet gjorde att unga vuxna var benägna att lägga mindre tid på sin diabetes under 

arbetstid då de inte ville att arbetskollegor skulle tro att de arbetade mindre än andra (Balfe et 

al., 2014). Många önskade att de kunde skapa struktur och rutin på arbetsplatsen. Samma tider 

för när de började, slutade och åt lunch (Balfe et al., 2014; Pyatak, 2011; Rasmussen et al., 

2011). I en studie uttryckte kvinnorna en känsla av att vara missgynnade med tanke på 

karriärsval och kände sig begränsade i valen av yrken (Kay et al., 2009).  

 

Träning och fritidsaktiviteter 

Att utföra olika sorters aktiviteter krävde planering och olika strategier för att vara förberedd 

på oväntade situationer gällande sin diabetes vilket kunde ta mycket tid och energi. Många 

upplevde att det var svårt att hitta en balans mellan diabetes och sitt dagliga liv (Balfe et al., 

2013; Pyatak, 2011). Flera unga vuxna kände sig begränsade i livet och kände sig hindrade att 

göra vissa aktiviteter (Balfe et al., 2013).  

I flera studier framkom träning som en del av egenvården som kunde skapa problem (Balfe, 

2007; Balfe et al., 2014; Celik et al., 2015; Kay et al., 2009). Vissa kunde ha svårt att få 
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träningen till en del av livsstilen, speciellt om träningen inte fanns där på rutin innan 

sjukdomen (Celik et al., 2015). I några av studierna uttryckte kvinnorna svårigheter att gå ner 

i vikt och samtidigt ha diabetes (Balfe, 2007; Kay et al., 2009). Träning ökade risken för 

hypoglykemi som ledde till att personen måste äta extra innan eller efter träning, ibland även 

på natten. Detta ledde till att flera av kvinnorna inte kände någon mening med att träna för att 

gå ner i vikt då de ofta var tvungna att äta för att kompensera hypoglykemi (Balfe, 2007). I 

studie av Kay et al. (2009) använde flera kvinnor sig av att minska insulindoserna eller inte ta 

insulinet överhuvudtaget för att gå ner i vikt. Männen uttryckte inte samma oro kring 

viktnedgång utan såg träningen mer som ett sätt att hålla sig starka och maximera sin 

prestation men när män väl ville minska i vikt var de benägna att ta större risker jämfört med 

kvinnorna (Balfe, 2007). 

Resor hade tendens att påverka egenvården negativt, både med tanke på ändrade rutiner och 

annan typ av kost. På samma vis påverkade arbetslöshet egenvården negativt då dagliga 

rutiner inte blev lika självklara (Balfe et al., 2014). 

 

Familj och vänner  

Ett genomgående resultat från flera av studierna var att stöd från familjen och vänner var 

viktigt för att egenvården skulle fungera. (Balfe et al., 2013; Dovey-Pearce et al., 2009; 

Hillege et al., 2011; Hilliard et al., 2014; Pyatak, 2011; Rasmussen et al., 2007; Sparud-

Lundin et al., 2009). Som ung vuxen var separationen från föräldrarna en process att bli mer 

självständig. Föräldrarna fanns som en trygg bas men den unga vuxna ville inte ha dem lika 

involverade som tidigare (Dovey-Pearce et al., 2007; Hilliard et al., 2014). Medan vissa unga 

vuxna kunde känna sig kluvna kring att fortsätta vara beroende av sina familjemedlemmar för 

fortsatt stöd (Dovey-Pearce et al., 2007), fanns det unga vuxna som uttryckte att det var tungt 

att stå ensam med ansvaret för sin sjukdom, egenvård och kontroll (Hilliard et al., 2014).  

Diabetesrelaterade konflikter med föräldrarna kunde uppstå då föräldrarna kunde ha svårt att 

släppa taget om kontrollen av diabetes hos sina barn (Celik et al., 2015; Sparud-Lundin et al., 

2009) och välmenade handlingar från familj och vänner, t ex gällande övervakning av matval, 

kunde förstärka känslan av att vara annorlunda (Dovey-Pearce et al., 2007). Vänner som intog 

en stöttande roll uppskattades men det fanns även de som kontrollerade sin väns diabetes. Att 

inte bli förstådd av personer som inte har diabetes var också ett problem (Dovey-Pearce et al., 

2007; Kay et al., 2009; Sparud-Lundin et al., 2009).  
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Att gå in i nya relationer visade sig upplevas jobbigt och kändes svårt att veta hur mycket 

partnern ska involveras i diabetessjukdomen. En partner kunde ta olika roller och vara olika 

involverad beroende på kunskap och engagemang (Rasmussen et al., 2011; Sparud-Lundin et 

al., 2009). En ung vuxen berättade att hen man dolde sin diabetes för sin partner för att inte 

förlora denne och ville inte att andra skulle tycka synd om hen på grund av sjukdomen (Celik 

et al., 2015). I samband med graviditet och att föda barn upplevde kvinnor ett behov av ökat 

stöd från sin partner men också ett önskemål att partnern skulle få ett ökat stöd från hälso- och 

sjukvården (Rasmussen et al., 2007).  

 

Hälso- och sjukvården   

Att gå från barn- till vuxenklinik krävde förberedelser och det var viktigt att de unga vuxna 

fick träna sin egenvård utan sina föräldrar och träffa sjukvårdspersonalen själva för att skapa 

en relation till sjukvårdspersonalen (Hilliard et al., 2014). I flertalet studier framkom att unga 

vuxna upplevde svårigheter i kontakten med hälso- och sjukvården (Balfe et al., 2013; Celik 

et al., 2015; Pyatak, 2011; Rasmussen et al., 2007).  En del upplevde anklagande och 

dömande attityder från sjukvården och bristande empati vilket påverkade viljan att komma på 

besök och att följa rekommendationer (Celik et al., 2015). Bristen på kontinuitet och 

svårigheter att komma i kontakt med sjukvården framkom i flera studier (Balfe et al., 2013; 

Celik et al., 2015; Pyatak, 2011). Även brist på tid i samband med besöken upplevdes negativt 

(Balfe et al., 2013).  

I flera av studierna upplevde många att fokus låg mer på blodsockerkurvorna än på det 

känslomässiga. De unga vuxna kände att de fick kämpa för att få rätt behandling som de 

själva ansåg vara bäst för dem (Balfe et al., 2013; Pyatak, 2011; Rasmussen et al., 2007). Det 

fanns även de som bara hade goda erfarenheter av hälso- och sjukvården, dock var de lite 

äldre och i stabila relationer (Balfe et al., 2013).  

 

Övriga sätt att hantera diabetessjukdomen i vardagen  

Att aktivt söka efter information på internet gällande sin diabetessjukdom förekom i flera 

studier (Balfe et al., 2013; Kay et al., 2009; Rasmussen et al., 2007; Rasmussen et al., 2011).  

Flertalet unga vuxna i studierna vände sig även till andra personer med diabetes för stöd 

(Balfe et al., 2013; Kay et al, 2009; Rasmussen et al., 2007; Rasmussen et al., 2011; Sparud-
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Lundin, 2009). Kontakt med andra med diabetes kunde öka känslan av att höra hemma 

någonstans och ge förebilder (Rasmussen et al., 2007). Där utgjorde läger för personer med 

diabetes och olika stödgrupper en funktion (Rasmussen et al., 2011). Vissa unga vuxna kände 

sig däremot kluvna till att vända sig till andra personer med diabetes. Detta kunde bero på att 

sjukdomen var det enda gemensamma (Sparud-Lundin et al., 2009) samt att vissa upplevde att 

det var jobbigt att vara ett stöd till andra och försöka hålla en positiv attityd (Balfe et al., 

2013).  

 

Ett sätt att hantera sin sjukdom och eventuella komplikationer var att sätta den i relation till 

problem som andra personer kunde uppleva, att sätta sjukdomen i perspektiv till annat. På så 

vis upplevde en del unga vuxna att deras egna problem förminskades och blev mer hanterbara 

(Balfe et al., 2013; Kay et al., 2009; Rasmussen et al., 2007; Rasmussen et al, 2011). 

Det fanns däremot även unga vuxna som försökte lösa sina problem och känslor kring 

diabetes genom att helt enkelt undvika eller ignorera problemen och ibland även skylla på 

andra (Celik et al., 2015; Kay et al., 2009). I Pyatak (2011) framkom att någon deltagare helt 

enkelt valt att ta semester från sjukdomen och detta hade varat i flera år. I två studier framkom 

en form av sekundärvinst med att ha en sjukdom. Detta genom att leva mer riskfyllt då 

personen redan var drabbad av sjukdom (Celik et al., 2015) eller genom att skylla på 

sjukdomen slippa genomföra vissa saker (Kay et al., 2009).  

 

I en av studierna fanns det deltagare som uppgav att det inte kände någon som helst oro kring 

att ha diabetes eller dess skötsel. Dessa var gifta eller levde i en relation, var utbildade och 

levde stabila liv. Både män och kvinnor var representerade. Alla upplevde att de hade bra 

upplevelser i kontakten med hälso- och sjukvården och använde sig av en aktiv 

problemlösning om problem skulle uppstå. De löste hellre eventuella problemen själva än 

vände sig till sjukvården. De beskrev sig som flexibla (Balfe et al., 2013). 
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DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva upplevelsen av att leva med diabetes typ 1 

som ung vuxen. Genom att titta både på känslor som sjukdomen kan skapa samt hur unga 

vuxna hanterar sin sjukdom i vardagen har upplevelsen av att leva med sjukdomen fångats.  

Att leva med en kronisk sjukdom som diabetes och samtidigt växa upp och bli vuxen 

upplevdes många gånger svårt. Sjukdomen kom ofta i andra hand på grund av rädsla för att 

vara annorlunda jämfört med andra jämnåriga. När egenvården brast upplevdes känslor som 

skuld, känslor av att tappa kontrollen samt rädslor inför framtid och för komplikationer. Hos 

kvinnor specifikt framkom oro inför graviditet och för att bilda familj. Den unga vuxna kände 

sig ofta begränsad och hade svårt att integrera rutiner kring egenvården i det dagliga livet, till 

exempel student- och arbetslivet. Familj och vänner hade ofta en central roll för den unga 

vuxna gällande egenvården. De unga vuxna kunde däremot känna sig kluvna gentemot 

anhörigas delaktighet samt sin egen börda att självständigt ta ansvar för sin sjukdom och 

hälsa. I kontakten med hälso- och sjukvården upplevdes en del brister och missnöje. 

 

 

Resultatdiskussion  

Känslor och upplevelser hos unga vuxna med diabetes 

Att leva med en kronisk sjukdom väcker känslor av att inte vara som alla andra. I en ålder då 

mycket i livet förändras, verkar denna känsla bli ännu mer tydlig. Enligt Schulman-Green et 

al., (2012) är det viktigt att känslor bearbetas för att på så vis lättare kunna integrera den 

kroniska sjukdomen i livet. Precis som i studien av Schur et al., (1999) framkom i resultatet 

av denna litteraturgranskning att känslan av att vara annorlunda är vanligt förekommande. 

Enligt Townsend et al., (2006) är det viktigt att fungera väl i sociala situationer och ha 

känslan att leva ett så normalt liv som möjligt trots en kronisk sjukdom. I de granskade 

studierna upplevde flertalet unga vuxna problem med den egna identiteten och självkänslan 

samt hade svårigheter att integrera sjukdomen i det dagliga livet. I likhet med att leva med en 

kronisk sjukdom generellt där frustration och känslan av kontroll är viktig för individen, 

(Townsend et al. 2006) så framkom även dessa känslor hos unga vuxna med diabetes. Ökad 

kontroll över sjukdomen och sin livssituation ökade känslan av livskvalitet. Frågan är hur stor 

del av dessa upplevelser och känslor som enbart beror på sjukdomen eller vad som beror på 

den normala uppväxten. Enligt WHO så är ungdomstiden en av de snabbaste faserna i livet 

och en tid då de påverkas av både yttre och inre förändringar (WHO, 2015). Detta påverkar 
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både friska individer och individer med en sjukdom. Att ungdomar och unga vuxna med 

diabetes tänker mer på hälsa och sjukdom samt skattar sin hälsa sämre jämfört med friska 

personer i samma ålder (Tercyak, et al., 2005) stämmer överens med resultaten från 

litteraturgranskningen att unga vuxna med diabetes kände sig annorlunda än andra. Flera unga 

vuxna upplevde att de blev sedda som en diabetiker vilket kunde skapa en känsla av att inte 

bli förstådd och rädsla av att bli utstött och ensam. 

I tidigare studier rapporteras ökad frekvens av depressionssymtom hos unga vuxna med 

diabetes (Alvarsson et.al., 2010; Bächle et al., 2015; Tercyak, 2005). Denna 

litteraturgranskning ger inte stöd för detta förutom i en enstaka studie där de specifikt tittat på 

unga vuxna med depressionssymtom. Att unga vuxna upplever många olika negativa känslor 

som sätts i samband med sin diabetessjukdom är däremot ett faktum. Detta känns viktigt att ta 

fasta på för att undvika utvecklandet av eventuella depressiva symtom och negativa spiraler. 

Här kan både anhöriga och sjukvården vara behjälplig. 

Under första åren som ung vuxen sker övergången till vuxenkliniken vilket kan vara en stor 

förändring. De unga vuxna ska då själva ta ansvar för sin egenvård och det kunde kännas som 

en stor börda för många. I studien Sparud-Lundin et al. (2008) visar att antalet besök på 

mottagning minskar när de unga vuxna går från barn- till vuxenkliniken. Dessa besök kanske 

egentligen behöver vara fler vid övergången med behov av extra stöd och råd från sjukvården 

då många unga vuxna kunde känna sig ensamma i denna ålder. 

Rädsla för framtiden och för att utveckla komplikationer visade sig i denna granskningen vara 

vanligt. I studien av Lurdes-Serrabulo et al. (2014) visar att unga vuxna i åldrarna 18-35 

ligger högre i HbA1C och en fjärdedel rapporterar komplikationer. I studien Hackworth et al., 

(2013) som är gjord på personer i åldern 12-25 år, framkommer att ju äldre de unga vuxna 

var, desto mer ökade deras riskbeteende vilket då minskade egenvården. Att vara rädd för 

komplikationer påverkar således inte individens beteende nämnvärt i denna ålder. Detta kan 

förklaras av att flera studier i denna litteraturöversikt visade på att många unga vuxna hade 

svårt med sina egenvårdsrutiner under dessa år.  

Många kvinnor uppgav rädsla och oro inför graviditet och för att bli förälder. Rädslan 

innefattade både komplikationer hos barnet men också komplikationer hos sig själva, såsom 

hypoglykemi. Att kvinnor också uppvisar fler komplikationer jämfört med män (Bryden et al. 

2003) gör att denna oro måste tas på allvar. Genom att lära sig hantera sin sjukdom samt få 

tillgång till rätt hjälp och stöd borde denna oro och rädsla kunna minskas. Som Wikblad 
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(2012) skriver är det viktigt att sjuksköterskan är uppdaterad och har rätt kunskaper för att ge 

ett bra stöd, adekvat information och utbildning.  

 

Påverkan och hantering av diabetes i det dagliga livet   

Flera unga vuxna nonchalerade sin diabetes och vissa undvek att visa denna offentligt. De 

unga vuxna upplevde att andra såg dem som en person med sjukdom och inte som normal. 

Önskan att vara som alla andra och inte sticka ut framkom i flera av studierna. Kanske är det 

många i denna ålder som upplever känslan att vilja vara som alla andra, oavsett om du har en 

sjukdom eller inte. En slarvig livsstil förekom under till exempel tiden på universitetet då de 

inte skötte sin diabetes så bra. Detta bekräftas även i studien Bryden et al., (2003) där 

allvarliga komplikationer ökar avsevärt under 10 år redan från 20 års ålder, vilket är en 

konsekvens av att inte sköta sin egenvård. Att hälsosamt leverne anses som tråkigt (Beckett & 

Davison, 1995) kan såklart påverka i en ålder då fokus kanske ligger på att ha roligt och att 

umgås med vänner.  

Ett genomgående resultat från flera av studierna var att för att egenvården skulle fungera hade 

familj och vänner en viktig roll. Detta är även något som Wikblad (2012) tar upp, att kunskap 

hos familj och vänner är viktiga för att stötta den unga vuxna till att hantera egenvården. I 

studien av Hackworth et al., (2013) framkommer att egenvårdsbeteende minskar ju äldre 

ungdomar och unga vuxna blir (upp till 25 år) men att stöd från familj och samhället ökar 

egenvårdskapaciteten. I denna litteraturöversikt framkom dock att för mycket kontroll från 

familj och vänner eller partner kunde ha en negativ effekt på egenvården hos den unga vuxna. 

Det kan vara en svår balans för familj och vänner att stötta lagom mycket. Kunskap om 

sjukdomen är dock viktigt för att förstå symptom och beteende hos den unga vuxna med 

diabetes.  

I vissa studier i denna litteraturöversikt framkom att kvinnor tog mindre insulin eller hoppade 

över insulin för att lättare kunna gå ner i vikt. Det fanns dock ingen specifik studie på män 

men i de studier där vikt och träning fanns med så använde inte männen denna metod för att 

hantera sin vikt. I studien av Bryden et al., (2003) framkommer att kvinnor bland unga vuxna 

uppvisar flera multipla komplikationer än vad män gör. Detta kanske kan vara en konsekvens 

av att ha misskött sin behandling. Kön och ålder verkar ha en betydande roll för hur den unga 

vuxna upplever och hanterar sin diabetes. Dock med reservation för att studierna som 

granskats har haft genomgående högre andel kvinnliga deltagare. I och med ökande ålder 
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inom denna kategori unga vuxna verkar de unga vuxna gå från att vara medvetna om risker 

men inte hantera de enligt rekommendation, till att ta ett större ansvar. Att de personer som 

inte alls upplevde att diabetes var ett problem levde stabila liv stödjer tanken att trygghet och 

stabilitet gör det enklare att hantera svåra situationer, som en kronisk sjukdom kan vara. Det 

är svårt att säga att det skiljer mellan män och kvinnor i hanteringen av diabetes utifrån denna 

litteraturöversikt men det verkar ändå finnas en tendens att vissa unga kvinnor kanske inte 

prioriterar sin diabetes under dessa år. 

Enligt Brierly et al. (2012) är det en utmaning för sjukvården att hjälpa patienten att hitta 

motivation att sköta sin egenvård och stötta den unga vuxna in till ett bra liv som vuxen. Det 

är viktigt att som sjuksköterska förmedla budskapet att sjukdomen inte är något att skämmas 

för och genom detta göra diabetes till en naturlig del av livet för dem unga vuxna. Att få de 

unga vuxna att komma på sina planerade besök är också en utmaning. Flera studier i denna 

litteraturöversikt visade på att anklagande och dömande attityder från personalen gjorde det 

svårt för de unga vuxna att vilja komma på sina planerade besök och följa rekommendationer. 

Många kände sig även missnöjda med vården vad gällde kontinuiteten och tidsbrist i samband 

med besök. Enligt Wikblad (2012) så är det diabetessköterskans uppgift att vara stödjande och 

tillgängligheten är viktig. Även i Hynes et al. (2015) framkommer att om personalen är 

stöttande och förstående, ökar chansen att de unga vuxna kommer till sina mottagningsbesök. 

I denna litteraturgranskning framkom att fokus många gånger låg på det medicinska planet 

och inte på hur personen i fråga mådde.  

För den unga vuxna ska det kännas tryggt att vända sig till vården och individen måste få 

känna att hen kan få det stöd som efterfrågas. Här kan det även vara en god idé att ta in andra 

personalkategorier om detta behövs. Det är en stor utmaning för vården att försöka möta upp 

till dessa krav. Enligt Orems egenvårdsmodell ska sjuksköterskan handleda patienten till att 

självständigt klara egenvården i det dagliga livet och i de fall där patienten saknar förmåga till 

att sköta denna ska sjuksköterskan ta över egenvården för patienten (Kirkevold, 2012). Att 

arbeta med personer med diabetes handlar om just detta, att hjälpa personen att självständigt 

sköta sin egenvård. Egenvården är viktigt i behandlingen av diabetes för att minska risken för 

komplikationer och för att förbättra den metabola kontrollen. Att förändra sin livsstil som ung 

vuxen kräver mycket tid, kunskap och stöd och där har sjuksköterskan en viktig roll för att 

tillsammans med personen göra en plan för hur detta ska fungera.  
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Metoddiskussion 

Litteraturöversikt som metod valdes för att få en övergripande kunskap över unga vuxnas 

upplevelser kring diabetessjukdomen. En litteraturöversikt är ett bra sätt att sammanställa 

kunskapsläget samt hitta stöd och grund för vidare forskning inom mer specifika områden 

(Friberg, 2012).   

 

Urval 

Av 24 granskade artiklar valdes 13 ut att ingå i litteraturöversikten. Alla hade kvalitativ ansats 

förutom en som hade mixad metod men där data från den kvalitativa delen användes till 

litteraturgranskningen. De artiklar som exkluderades bedömdes inte ha tillräcklig kvalitet eller 

svarade inte på frågeställningarna och syftet till litteraturöversikten. Endast artiklar som 

bedömdes vara av medel eller hög kvalitet inkluderades i studien. För att uppnå godkänd 

kvalitet och bli bedömd som av medelgod kvalitet krävdes ett tydligt syfte, beskriven 

patientkarakteristiska samt att urval och metod fanns beskrivet. Hög kvalitet fick de artiklar 

som dessutom hade metod mer grundligt beskriven med både datainsamlingsmetod och 

analysmetod redovisad. För att få hög kvalitet skulle även bortfallet finnas beskrivet.  

Deltagarna i studierna skulle ha en ålder på 16-30 år. Genom att välja ett åldersspann på 16-30 

år på deltagarna inkluderades flera större övergångsperioder i livet. Att finna studier som är 

gjorda inom just denna ålder visade sig vara ganska svårt och därför har två studier valts där 

maxåldern sträckt sig över 30 år (36 och 38 år). I ena studien finns medelålder uträknad till 

under 30 år medan det inte finns uträknat i den andra studien. En studie hade även inkluderat 

15-åringar men hade en medelålder över 16 år. Ett ökat åldersspann hade riskerat att missa 

unga vuxnas upplevelser då det var detta som fokus i studien låg på. Om åldersspannet hade 

minskats, riskerades de olika övergångsperioder som inträffar under den här tiden att missas. 

 

Styrkor och svagheter  

En litteraturöversikt kan bidra till att sammanställa det rådande kunskapsläget men det gäller 

att ha ett öppet och kritiskt förhållningssätt vid val och granskning av artiklar så egna 

förutfattade meningar inte påverkar resultatet (Friberg, 2012). Flertalet av artiklarna är skrivna 

av samma författare men i olika konstellationer. I vissa av artiklarna är studierna utförda på 

samma undersökningsgrupp men med olika frågeställningar. Detta kan ses som en svaghet av 
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resultatet och gör att resultatet inte kan generaliseras att gälla alla unga vuxna med diabetes 

typ 1 i åldern 16-30 år i stort. Studierna som valts ut till granskning är utförda främst i 

utvecklade västerländska länder. Kultur och olika levnadssätt kan påverka upplevelsen av att 

leva med en kronisk sjukdom (Schulman-Green et al., 2012). Många av studierna visar på 

liknande känslor och problem för de unga vuxna under den här perioden i livet och kan med 

viss försiktighet vara överförbart i liknade kulturer som i de undersökta studierna.  

En styrka är att alla artiklar genomgått kvalitetsbedömning. Kvalitetsbedömning av artiklarna 

är gjorda utifrån en befintlig granskningsmall av Willman et al. (2015). En svaghet med detta 

är att bedömning av kvalitet försvårades då denna mall inte ger exakta krav för hur kvaliteten 

ska mätas. Då egna kriterier för kvalitet har specificerats, finns risk att andra skulle bedöma 

kvaliteten annorlunda. Att använda en annan bedömningsmall kanske hade gett ett annat 

resultat på kvalitetsbedömningen. 

Det finns alltid risk för feltolkningar av andras resultat. Vissa ord och betydelser är svåra att 

översätta. Vissa artiklar var svåra att läsa och förstå då de hade en integrerad analys i 

resultatet. Genom att upprepade gånger gå igenom artiklarnas resultat har feltolkningar 

förhoppningsvis minimerats. Flera studier har fler kvinnliga deltagare än män eller bara 

kvinnliga deltagare. Ingen specifik studie avser män vilket kan ses som en brist.  

 

Etiska överväganden 

Alla studier som inkluderats i denna litteraturöversikt är etiskt godkända. Då detta är en 

sammanfattning av andra studiers resultat har ny etisk prövning inte ansetts nödvändig dock 

har författarna haft ett etiskt tankesätt. 

 

Slutsats 

Många unga vuxna upplever negativa känslor kring sin sjukdom och har svårigheter att få 

vardagslivet att fungera. Genom att få kännedom om hur unga vuxna med diabetes upplever 

sin sjukdom och livssituation kan sjuksköterskans stödjande roll utvecklas. Många känslor 

och upplevelser bottnar i att känna sig annorlunda och det kan vara svårt att hitta sig själv och 

integrera sjukdomen som en del av livet. Då egenvården är en central del av behandlingen när 

det gäller diabetes är det viktigt att få denna att fungera och se den som en del av livet, oavsett 

i vilken livssituation som den unge vuxne befinner sig i.   
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I en tid då utvecklingen i samhället går allt snabbare ställer detta även ökade krav på hälso- 

och sjukvården. Andra vägar för utbildning och informationsöverföring som till exempel 

utvecklandet av anpassade mobilapplikationer och internetchattar skulle kunna öka 

tillgängligheten och på så vis även möjligen få den unga vuxna att känna sig mer fri och 

lättare kunna integrera sjukdomen i det dagliga livet. Ytterligare forskning kring hur den unga 

vuxna skulle vilja bli bemött och vad sjukvården kan göra för den enskilde individen skulle 

vara av hjälp för att hitta lösningar för att kunna underlätta livet under den här perioden.  
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BILAGA 1 

Författare 

År, land 

 

 

 

 

Titel Syfte Metod 

Design 

Datainsamlingsmetod 

Dataanalys 

Etik  

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 1 

Balfe, M. 

(2009).  

England 

 

Healthcare routines 

of university 

students with type 

1 diabetes 

Syftet med denna studie är 

att studera fördelar och 

svårigheter som studenter 

upplever med sin egenvård 

under sin tid på 

universitetet. 

Kvalitativ design. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 2ggr + 

dagböcker. 

 

Genomförandet av 

dataanalys beskrivet 

men ej specifik metod. 

 

Etiskt godkänd. 

17st  

 

18-25år 

6st män, 11st 

kvinnor 

 

Brev skickades ut till 

dem med diabetes på 

4 universitetet i 

England, 160st. 

Studenterna 

upplevde 

svårigheter med 

sina rutiner kring 

egenvården med 

sin diabetes under 

första år på 

universitetet men 

lärde sig anpassa 

sig efter 

universitetets 

miljö. Mycket tid 

gick åt till att lära 

känna nya vänner, 

vara uppe sent 

och plugga eller 

festa vilket 

påverkade 

egenvården 

negativt. Dock 

Medel 

 

 

                                                 
1 Kvalitetesbedömning gjord utifrån mall för kvalitativ metod enligt Willman, Stoltz och Bahtesvani (2015). För att uppnå godkänd kvalitet och då bedömd som medel skall 

syfte, patientkarakteristiska, urval och metod finnas beskrivet. Studien ska vara etiskt godkänd. För att uppnå hög kvalitet skall metod vara mer grundligt beskriven med både 

datainsamlingsmetod och analysmetod beskriven samt även bortfallet.  

 



 

upplevde vissa 

svårigheter senare 

under 

universitetet trots 

att man hade vant 

sig vid miljön och 

rutiner. 

Balfe, M.  

(2007).  

England 

Diets and 

discipline: the 

narratives of 

practice of 

university students 

with type 1 

diabetes. 

Syftet med denna studie var 

att ta reda på studenters 

upplevelser/berättelser 

kring mat och träning under 

deras tid på universitetet. 

Kvalitativ design. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Genomförandet av 

dataanalys beskrivet 

men ej specifik metod. 

 

Etiskt godkänd.  

 

17st  

 

18-25år 

6st män, 11st 

kvinnor 

 

Brev skickades ut till 

dem med diabetes på 

4 universitetet i 

England, 160st. 19st 

svarade. 

Enligt tabell 17st 

deltagare, inget 

bortfall beskrivet i 

text. 

Studenterna var 

överlag oroade 

över att äta och 

träna rätt. Flera 

män uttryckte oro 

över vad som kan 

hända om de inte 

lyckas förverkliga 

sin träning. Flera 

ville inte känna 

sig begränsade 

vad de kan äta 

p.g.a. av sin 

diabetes. Svårare 

att ha rutiner när 

man är student, 

speciellt första 

året på 

universitetet. 

Några kvinnor 

uttryckte 

svårigheter med 

viktnedgång för 

p.g.a. risk för 

hypoglykemi vid 

träning och då 

måste äta snabba 

kolhydrater som 

ökar risken för 

viktuppgång. 

Männen uttryckte 

Medel 

 

 



 

inte samma oro 

angående detta. 

Dovey-Pearce, 

G., Doherty, Y. 

& May, C. 

(2007). 

England. 

 

The influence of 

diabetes upon 

adolescent and 

young adult 

development: A 

qualitative study.  

Syftet med denna studie var 

att förstå och beskriva hur 

diabetes påverkar ungdomar 

och unga vuxnas 

utveckling. 

Kvalitativ design. 

(Denna studie är steg 1 

av en större studie) 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Data analyserades med 

hjälp av ramverk från 

Ritchie och Spencer, 

1994. 

 

Etiskt godkänd.  

19st  

 

16-25 år 

8st män, 11st 

kvinnor 

Diagnostiserad med 

diabetes typ 1 i 

minst 6 månader. 

 

Bortfall: 133st 

tillfrågade. 23st 

svarade initialt ja.  

4st svarade ej på 

fortsatt kontakt. 

 

Flera beskrev 

känslan av att 

vara annorlunda 

när de fått 

diagnosen 

diabetes. Vänner 

som stöttar har 

stor betydelse för 

att personen ska 

anpassa sig till sin 

diabetes. 

Föräldrar och 

familj fungerar 

mer som en 

trygghet och 

säkerhet men 

många ville inte 

ha dem lika 

involverade i sin 

dagliga kontroll 

av diabetes. 

Viktigt att ha 

kontroll över vilka 

i sin närhet som 

man kan diskutera 

sin diabetes med.  

Medel-hög 

 

Hilliard, M, E., 

Perlus, J, G., 

Clark, L, M., 

Haynie, D, L., 

Plotnick, L, P., 

Guttmann-

Bauman, I. & 

Iannotti, R, J. 

Perspectives from 

before and after 

pediatric to adult 

care transition: A 

mixed-methods 

study in type 1 

diabetes.  

Syftet med denna studie var 

att beskriva funderingar, 

förväntningar, inställning 

och erfarenheter hos 

ungdomar och deras 

föräldrar före och efter 

övergången från barn- till 

vuxenvården. 

Mixad metod: 

kvantitativ och 

kvalitativ.  

 

Frågeformulär med 

kvantitativa frågor samt 

även kvalitativa öppna 

2 grupper:  

"Före övergången" 

20st (+ föräldrar) 

15-17år 

Med diabetes typ 1 

minst 1 år och 

Generellt positiva 

kommentarer om 

övergången. 

Viktigt att tidigt 

förbereda 

övergången. 

Ungdomarna 

uttryckte en 

önskan om att bli 

Medel 

 

 

 



 

(2014). USA. 

 

 

frågor.  

 

Deskriptiv dataanalys av 

kvantitativa data. 

Genomförandet av 

analys av kvalitativa 

data beskrivet men 

specifik metod ej 

angiven.  

 

Etiskt godkänd.  

 

behandlad med 

insulin och pratar 

engelska, 

rekryterades på en 

barnklinik för 

diabetes i USA. 

 

Bortfall: 0 % 

 

"Efter övergången"  

59st 

18-22år 

Med diabetes typ 1 

och behandlad med 

insulin och pratar 

engelska, 

rekryterades från 3 

olika barnkliniker 

för diabetes i USA.  

Bortfall: 16 % 

tilltalad som en 

vuxen, få träna sin 

egenvård med 

vårdteamet utan 

sina föräldrar. 

Föräldrarna fanns 

som ett skyddsnät. 

Sparud-Lundin, 

C., Öhrn, I. & 

Danielsson, E. 

(2009). 

Sverige.  

 

Redefining 

relationships and 

identity in young 

adults with type 1 

diabetes. 

Syftet med denna studie var 

att studera innebörden av 

interaktioner med och stöd 

från föräldrar och andra 

närstående gällande unga 

vuxnas, med typ 1 diabetes, 

egenvård. 

Kvalitativ design. 

 

Intervjuer enligt 

Charmaz 2006 

+Internetchatter. 

 

Dataanalys utförd 

13st ungdomar (och 

13st föräldrar).  

 

20-22 år 

6st män, 7st kvinnor 

Diagnos före 15 års 

ålder. Rekryterades 

För växande unga 

vuxna kunde det 

vara utmanande 

att hitta sin 

identitet p.g.a. 

mycket 

förändringar i 

livet och nya 

vänner under 

denna period i 

livet. Föräldrar 

Hög 



 

genom konstant 

jämförande analys.  

 

Etiskt godkänd.  

 

på 2 diabeteskliniker 

för barn och 

ungdomar i Sverige. 

 

Bortfall: 7st ville 

inte vara med =35 %  

 

180st 

chattkonversationer 

mellan unga vuxna 

på en diabetes 

internetsida. 

blev mer som 

guidande ombud 

med kunskap om 

diabetes och 

egenvård, då de 

unga ej 

införskaffat denna 

kunskap själva än. 

Utmanande att 

överföra ansvaret 

för egenvården 

från föräldrarna 

till de unga vuxna, 

handlar mycket 

om förtroende. 

Syskon ansågs 

mer ha en "stand 

by" funktion 

under denna 

period. Partners 

betydelse för 

egenvården 

varierade 

beroende på hur 

nytt förhållande 

var och hur insatta 

de var i diabetes, 

vissa partners 

antog en 

"föräldraroll". 

Celik. S., 

Kelleci, M. & 

Satman, I. 

(2015).  

Turkiet. 

The factors 

associated with 

disease 

mismanagement in 

young patients with 

type 1 diabetes: a 

qualitative study. 

Syftet med studien är att 

bidra till att förbättra nya 

metoder vid hanteringen av 

sjukdomen genom att 

bestämma hur unga 

personer med diabetes 

hanterar sjukdomen, hur de 

uppfattar sjukdomen samt 

Kvalitativ studie 

 

Djupintervjuer. 

 

28st  

 

18-25 år  

12st män och 16st 

kvinnor med 

Deltagarna i 

studien upplevde 

att diabetes i stor 

grad påverkade 

deras liv och att 

de hade svårt att 

anpassa sig och 

förändra sin 

Medel-hög  



 

 

 

deras erfarenheter i 

processen med att använda 

diet, motion, insulin och gå 

på kontroller. 

Dataanalys enligt 

deskriptiv 

fenomenologisk och 

psykologisk metod med 

indelning i kategorier 

och teman. 

 

Etiskt godkänd. 

diabetes typ 1 och 

med ett HbA1c > 6,5 

%. 

 

Bortfall: Ej 

beskrivet.  

livsstil.  

Många upplevde 

negativa känslor i 

samband med att 

försöka acceptera 

sjukdomen, 

avsaknad av stöd 

samt svårigheter i 

arbetslivet/ 
studielivet, med 

kost och träning 

samt i kontakten 

till hälso- och 

sjukvården Känsla 

av oro inför 

framtiden fanns 

hos de unga 

vuxna.   

Balfe, M., 

Brugha, R., 

Smith, D., 

Sreenan, S., 

Doyle, F. & 

Conroy, R. 

(2014).  

Irland. 

 

 

Why do young 

adults with Type 1 

diabetes find it 

difficult to manage 

diabetes in the 

workplace? 

Syftet med studien är att 

utreda hur och varför 

arbetsplatsens miljö 

påverkar hur unga vuxna 

med diabetes typ 1 hanterar 

sin diabetes till vardags.  

 

Kvalitativ design. 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

Genomförandet av 

dataanalys beskrivet 

med skapande av koder 

och teman men specifik 

analysmetod ej 

beskriven.  

  

Etiskt godkänd. 

35st 

 

23-30 år 

6st män och 29st 

kvinnor med 

diabetes typ 1. 

Deltagare 

rekryterades från en 

supportgrupp för 

diabetes typ 1 i rätt 

ålder.   

 

 

Övergripande 

frågade man efter 

vardagliga 

faktorer som 

påverkade 

kontrollen av 

diabetes. 

Resultatet visade 

att det i huvudsak 

är arbetslivet som 

påverkar med 

tidspress, press att 

prestera, svårt att 

hålla fasta rutiner 

och svårt att äta 

bra mat. På grund 

av långa 

arbetsdagar var 

det svårt att hinna 

Medel 



 

Bortfall: Ej 

beskrivet. 

 

med att träna. De 

deltagare som var 

arbetslösa 

upplevde också att 

det var svårt att 

hålla fasta rutiner. 

De kände sig 

uttråkade hemma 

vilket fick dem att 

äta sämre/småäta 

med påverkan på 

blodsockret som 

följd.  

Rasmussen, B., 

Ward, G., 

Jenkins, A., 

King, S.J. & 

Dunning, T. 

(2011). 

Australien.  

 

 

 

Young adults' 

management of 

Type 1 diabetes 

during life 

transitions. 

Syftet med studien är att 

identifiera övergångar som 

troligen kan påverka 

egenvården hos unga vuxna 

med diabetes typ 1 samt de 

coping-strategier som 

används under dessa 

perioder. 

Kvalitativ design. 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer.  

 

Data analyserades enligt 

konstant jämförande 

analys, kodades och 

kategoriserades.  

 

Etiskt godkänd.  

20st  

 

18-38 år 

5st män, 15st 

kvinnor. 

Engelsktalande och 

boende i Australien. 

Deltagarna 

rekryterades via 

nätet och via 

informationsblad på 

en diabetesklinik.  

 

Bortfall: Ej 

beskrivet.   

Olika 

övergångsperioder 

identifierades; 

uppdelade på 

diabetesrelaterade 

övergångar och 

naturliga 

övergångar i 

samband med 

utveckling. Olika 

coping-strategier 

identifierades som 

t.ex. att man 

aktivt sökte 

information, 

förhandlade med 

sig själv, försökte 

sätta sjukdomen i 

perspektiv till 

annat samt tog 

hjälp av andra 

med diabetes.   

 

 Medel-hög 

 

 



 

Rasmussen, B., 

O`Connell, B., 

Dunning, P. & 

Cox, H.  

(2007). 

Australien. 

 

 

 

Young women 

with type 1 

diabetes' 

management of 

turning points and 

transitions. 

Syftet med studien är att 

utveckla en teori hur 

kvinnor med diabetes typ 1 

hanterar övergångar och 

vändpunkter i livet.  

Kvalitativ design. 

 

Formella intervjuer med 

grundad teori som 

utgångspunkt. 

Informella intervjuer, 

relevanta dokument, 

tidningar och icke-

verbal kommunikation 

användes också.  

 

Data analyserades 

genom konstant 

jämförande analys. 

  

Etiskt godkänd.  

20st 

  

20-36 år (medelålder 

28 år).  

Bara kvinnor. Haft 

diabetes mellan 4-28 

år. Alla pratade 

engelska men hade 

olika etnisk 

bakgrund. 

Deltagarna 

rekryterades via en 

annons. 

 

Bortfall: Ej 

beskrivet.   

 

 

Deltagarna i 

studien upplevde 

att de var ”i 

klorna” på 

blodsockret.  

För många 

kvinnor tog det 

flera år att 

acceptera 

sjukdomen. Det 

fanns en rädsla för 

komplikationer 

men när väl 

komplikationer 

inträffade sågs 

detta som ett 

uppvaknande. 

Många upplevde 

att det var svårt att 

balansera det 

sociala livet med 

sjukdomen, 

särskilt i så 

kallade 

övergångsperioder 

i livet. Olika 

övergångar i livet 

skapade 

instabilitet och 

gav känslan av 

bristande kontroll. 

Stöd från 

omgivningen 

minskade känslan 

av att vara ”i 

klorna på” 

blodsockret.  

Medel 

 

 



 

Hillege, S., 

Beale, B. & 

McMaster, R. 

(2011). 

Australien. 

 

 

Enhancing 

management of 

depression and 

type 1 diabetes in 

adolescents and 

young adults. 

Syftet med studien är att 

beskriva upplevelsen av 

depression och diabetes typ 

1 hos ungdomar och unga 

vuxna.  

Kvalitativ design 

 

Semi-strukturerade 

djupintervjuer. 

 

Sekundär analys av 

tidigare intervjuer. 

Deskriptiv kvalitativ 

analys. 

 

Etiskt godkänd. 

 

4st tagna ur annan 

studie med 27st 

deltagare.  

 

16-30 år  

Kön ej beskrivet. 

Haft diagnosen 

diabetes typ 1 sedan 

minst 1 år och 

samtidigt diagnosen 

depression.  

 

Bortfall: Ej 

beskrivet.  

Deltagarna i 

studien upplevde 

att diabetes och 

komplikationer 

till sjukdomen 

ledde till ändrade 

framtidsplaner, 

tappat 

självförtroende 

och minskat 

intresse. 

De upplevde sorg 

och förlust, vad 

gäller karriär, 

fysiologiska 

funktioner samt 

relationer och 

möjlighet att 

skaffa barn.  

Deltagarna var 

rädda för att bli 

bortstötta, kände 

sig isolerade och 

att de ej hade 

något att bidra 

med i en relation.  

Känsla av 

hopplöshet och 

stress. Föräldrar 

och familj viktig 

för coping. 

Medel 

  

 

Kay, C., 

Davies, J., 

Gamsu, D. & 

Jarman, M. 

An exploration of 

the experiences of 

young women 

living with type 1 

Syftet med studien är att 

undersöka unga kvinnors 

upplevelse av att leva med 

Kvalitativ design.  

 

9st  

 

Fyra huvudteman 

identifierades i 

studien och de 

innefattar: 

Medel 



 

(2009).  

England.  

 

 

 

diabetes. diabetes.  Semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

Dataanalys med hjälp av 

IPA (Interpretive 

Phenomenological 

Analysis), där man 

skapade teman och 

koder.  

 

Etiskt godkänd.  

18-24 år 

Bara kvinnor.  

Haft diagnosen 

diabetes minst 1 år 

och alla pratade 

engelska flytande. 

Rekryterades genom 

informationsblad på 

en specialistklinik. 

 

Bortfall: Ej 

beskrivet.  

relationen till den 

egna kroppen, 

personliga 

utmaningar, 

påverkan på 

relationer samt 

förändring och 

anpassning. Flera 

av kvinnorna 

ansåg det viktigt 

att hålla vikten 

nere och att detta 

ibland gick ut 

över blodsockret. 

Flertalet kände sig 

begränsade av sin 

sjukdom, vid t.ex. 

yrkesval. Att 

känna sig 

missförstådd och 

en önskan om att 

vara som alla 

andra var också 

något som flera 

kvinnor i studien 

uttryckte. 

Balfe, M., 

Doyle, F., 

Smith, D., 

Sreenan, S., 

Brugha, R., 

Hevey, D. & 

Conroy, R.  

(2013).  

Irland.  

What´s distressing 

about having type 

1 diabetes? A 

qualitative study of 

young 

adults´perspectives. 

Att undersöka faktorer som 

orsakar oro/stress kring 

diabetes hos unga vuxna. 

Kvalitativ design. 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

Genomförande av 

dataanalys beskrivet 

35st 

 

23-30 år 

6st män och 29st 

kvinnor med 

diabetes typ 1. 

Rekryterades genom 

en stödgrupp på 

internet + 3st från en 

De flesta 

deltagarna 

upplevde vid 

någon tidpunkt att 

det var 

emotionellt tungt 

att ha diabetes. 

Majoritet av 

deltagarna såg 

diabetes som 

något 

begränsande i 

Medel-hög 



 

 

 

men ej specifik metod. 

 

Etiskt godkänd. 

specialistklinik. 

 

Bortfall: Ej 

beskrivet.  

livet. Orsak till 

oro kunde vara 

ökad 

självmedvetenhet 

hos vissa 

deltagare. Många 

deltagare 

upplevde 

frustration vid 

kontakt med 

hälso-och 

sjukvård på grund 

av olika orsaker. 

Mer än hälften 

uttryckte oro inför 

framtiden, främst 

på grund av 

komplikationer 

och inför 

graviditet. 

Pyatak, E. 

(2011). 

USA.  

Participation in 

occupation and 

diabetes self-

management in 

emerging 

adulthood. 

Att undersöka hur unga 

vuxnas medverkan i dagliga 

aktiviteter påverkar deras 

förmåga att effektivt 

hantera deras diabetes.  

Kvalitativ design.   

 

Semi-strukturerade 

intervjuer.  

 

Tvärsnittsanalys där 

teman identifierades.  

 

Etiskt godkänd.  

8st 

 

19-25 år 

3st män, 5st kvinnor. 

Diagnostiserats med 

diabetes typ 1 i mer 

än 1 år och avsaknad 

av andra 

sjukdomstillstånd 

som kan påverka 

deras deltagande i 

dagliga aktiviteter. 

Rekryterades genom 

en stödgrupp och 

genom annonsering i 

Flera faktorer 

kunde påverka 

den unga vuxnas 

beslut om att 

medverka i olika 

vardagliga 

aktiviteter eller 

inte. Många 

upplevde 

känslomässig 

stress över att 

tappa kontrollen 

över deras liv och 

känna sig 

annorlunda än 

deras kamrater. 

Vardagliga 

aktiviteter kunde 

Medel-hög  



 

tidningar.  

 

Bortfall: Ej beskrivet 

ibland utgöra en 

risk för att t.ex. 

inte ta sin 

insulinspruta 

bland folk för att 

man skäms eller 

inte vill visa eller 

känna att man är 

annorlunda. Flera 

av deltagarna var 

känsliga för andra 

personers åsikter 

om deras 

sjukdom.  

 

 


