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Att som vuxen leva med diabetes typ 1 

 

Abstrakt  

 

Bakgrund: Diabetes är en metabol sjukdom och ett ökande problem världen över. 

Diabetes typ 1 innebär ett kroniskt tillstånd av insulinberoende och kan medföra 

snabba svängningar av blodsockret och stora svårigheter för att hålla en jämn 

blodsockernivå. Tidigare studier visar på bristande självhantering och bristande 

emotionellt bemötande i vården. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva vuxna personers upplevelser av 

att leva med diabetes typ 1. 

Metod: Till litteraturstudien valdes tio kvalitativa studier ut som 

kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes till ett resultat. 

Resultat: Analysen visade på fyra kategorier; Viktigt att kunna hantera sin diabetes, 

Vardagslivet är komplicerat, Stödet från omgivningen varierar samt Många 

funderingar inför framtiden. 

Konklusion: Att leva med diabetes typ 1 innebär många påfrestningar och höga 

krav på självhantering där drabbade upplever rädsla och oro för hypoglykemi och 

långtidskomplikationer. Mer personcentrerad vård och emotionellt stöd behövs från 

vårdpersonal, i att bemöta personer med diabetes typ 1.  

 

Nyckelord: diabetes typ 1, leva med, vuxna, hypoglykemi, upplevelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Adults’ experiences of living with type 1 diabetes 

 

Abstract 

  

Background: Diabetes is a metabolic disease and an evolving problem around the 

world. Type 1 diabetes is a chronic condition dependent on insulin. The blood sugar 

levels can take quick turns in ups and downs and be hard to keep steady. Previous 

studies show a lack in self-management and a deficiently in emotional support 

among health care professionals.  

Aim: The aim in this study was to describe adults’ experiences of living with type 1 

diabetes. 

Methods: In the result of the literature study, ten qualitative studies were chosen. 

They were reviewed by quality, analyzed and complied. 

Results: The analysis showed four categories; The importance of diabetes self-

management, Everyday life is complicated, The support from surrounding people 

variates and Many thoughts about the future. 

Conclusion: Living with type 1 diabetes involves a numerous of challenges and high 

demands of self-management with emotions of fear and anxiety relating to 

hypoglycemia and long-term complications. There is a need for more person-

centered care and emotional support from health-care professionals in countering 

people with type 1 diabetes. 
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Bakgrund  

Diabetes är ett ökande problem över hela världen. Cirka 1,5 miljoner människor 

diagnostiserades med sjukdomen 2005 i USA (Deshpande, Harris-Hayes och 

Schootman, 2008). Det är idag cirka 347 miljoner människor i världen som lever 

med diabetes. Varje år är det ungefär 1,5 miljoner människor som dör av diabetes 

och komplikationer till sjukdomen. Av antalet dödsfall sker 80 % i låg- och 

medelinkomstländer. I väl utvecklade länder är det främst personer i övre 

medelåldern som lever med diabetes, medan i utvecklingsländer är större delen 

mellan 35 till 64 år. Av den vuxna befolkningen i världen är det cirka 9 % som är 

drabbade av diabetes. Det finns olika typer av diabetes, typ 1 och typ 2 är 

huvudgrupperna av diabetes mellitus (World Health Organisation, 2015). Det finns 

även graviditetsdiabetes, diabetes som uppkommer av läkemedelsbehandling eller 

hormonella störningar som bland annat Cushings syndrom, där personen under 

längre tid utsatts för höga halter av hormonet kortisol. Även cystisk fibrosrelaterad 

diabetes förekommer (Nair, 2007). Av de som diagnostiseras med diabetes mellitus 

har 90 % typ 2. Det betyder att cirka 10 % är diagnostiserade med diabetes mellitus 

typ 1 (World Health Organisation, 2015). 

 

Diabetes är en kronisk, metabol sjukdom som präglas av svängande 

blodglukosnivåer. Det kan med tiden leda till skador på hjärta, blodkärl, ögon, njurar 

och nerver (World Health Organisation, 2015). De skador som uppstår i ögon och 

njurar är framförallt mikrovaskulära, medan makrovaskulära skador finns i 

blodkärlen, hjärtats blodkärl och artärerna som försörjer fötterna och hjärnan (Nair, 

2007). Är personen dessutom överviktig och har högt blodtryck (hypertoni) ökar 

risken framförallt för kardiovaskulära skador (World Health Organisation, 2015). 

För gravida kvinnor med diabetes eller graviditetsdiabetes (som uppkommer under 

graviditeten) innebär att risken för missfall, dödfött barn eller macrosomnia (“large 

babies”) ökar markant, jämfört med kvinnor utan diabetes (Manchester, 2007). 

  

Insulin är ett syntetiserat polypeptidhormon som produceras av betaceller i de 

Langerhanska öarna i bukspottskörteln. Betacellerna reagerar när blodsockret blir 

högre än normalt och insulin släpps ut i blodet. Normalt blodsocker är 4-7 mmol/l. 

Insulinet behövs för att kunna föra in glukos i cellerna så att kroppen kan använda 
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det. Insulinet släpps ut i små doser fördelat över hela dygnet för att hålla en stadig 

blodsockernivå (Holt, 2011). 

 

Hypoglykemi definieras som “blodsocker som är lägre än normalt” (Holt, 2011). 

Hjärnan kan inte lagra glukos och behöver därför en konstant tillförsel på 4-7 

mmol/l. När blodsockernivån sjunker under 4 mmol/l fungerar hjärnan inte som den 

ska. Personen kan bli trött, personlighetsförändrad, skakig och svimma. I värsta fall 

kan hypoglykemi leda till komatillstånd och död. Hypoglykemi är en sidoeffekt till 

behandling med insulin. Hyperglykemi sker när blodsockret stiger över 7 mmol/l och 

med ett långvarigt tillstånd kan det medföra långtidskomplikationer (Holt, 2011).  

 

Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom där betacellfunktionen upphör att fungera 

på grund av att bukspottskörteln angrips av det egna immunförsvaret. Det medför en 

högre risk att utveckla andra autoimmuna sjukdomar som bland annat Addisons 

sjukdom eller Graves sjukdom (Casey, 2012). De personer som drabbas av diabetes 

typ 1 blir alltid insulinberoende. Det betyder att personens bukspottskörtel inte 

längre producerar insulin och innebär att kroppen måste tillföras insulin utifrån. 

Diabetes typ 1 är inte direkt genetiskt, men personen kan ärva en förutsättning för ett 

visst “Human Leucocyt Antigen” (HLA), som kan hittas i kromosom 6 och visar en 

ökad känslighet att utveckla diabetes typ 1 (Nair, 2007). Orsaken till varför diabetes 

typ 1 uppstår är oklar och ännu finns inga förebyggande metoder för att förhindra 

sjukdomens uppkomst. Symtom som törst, stora urinmängder, hunger, viktnedgång 

och trötthet är vanliga innan diagnosen ställts (Casey, 2012; World Health 

Organisation, 2015). Symtomen kan komma plötsligt och uppkommer oftast först 

när 80 % av funktionen är förlorad. (Casey, 2012). Tillgång till behandling och 

insulin är viktigt för att personen ska överleva sitt tillstånd (World Health 

Organisation, 2015).  

 

Riktlinjer  

Enligt Socialstyrelsens (2015) centrala rekommendationer för diabetesvård är det 

viktigt att förebygga och fördröja diabeteskomplikationer. De flesta förändringar 
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(som leder till komplikationer) sker i blodkärlen och det är därför viktigt att hälso- 

och sjukvården satsar på blodtryckssänkande och blodfettssänkande behandling. 

Även att stödja personer att öka sin fysiska aktivitet vid behov och att sluta röka, 

minskar risken för komplikationer. För att uppnå bästa blodsockerkontroll ska hälso- 

och sjukvården erbjuda blodglukossänkande läkemedel (insulin, tabletter eller både 

och). Socialstyrelsen (2015) poängterar att utbildning i sjukdomen är viktigt för att 

personen ska kunna utföra en god egenvård. Det ska finnas gruppbaserad 

patientutbildning som hälso- och sjukvården erbjuder, med ledning som är 

kompetent utifrån ämnet och pedagogik. 

 

Beskrivna erfarenheter 

Att ständigt ha kontroll på sitt blodsocker, alltid vara beredd på att hejda 

hypoglykemi och att vara medveten om långtidskomplikationer inverkar och kan tära 

på den person som drabbas av diabetes. En övesiktstudie av Vanstone et al. (2015) 

om diabetes typ 1 visade att okontrollerade blodsockersvängningar hade en 

signifikant negativ påverkan i dagliga livet, med psykologisk stress, dåligt humör, 

kognitiva svårigheter samt negativa effekter på relationer, självbild och 

självförtroende. Den emotionella aspekten var ofta underskattad eller inte belyst i 

personernas möte med vårdpersonal. Liknande resultat Huus och Enskär (2007) i en 

studie att ungdomar med diabetes typ 1 på många sätt påverkades av sin sjukdom i 

vardagslivet, inte bara av det medicinska som de blev tvungna att ta ansvar över flera 

gånger per dag, utan även från fysiska och psykiska faktorer. Fysiska reaktioner på 

hypoglykemi eller hyperglykemi innebar en obehaglig kroppslig reaktion och kunde 

även kopplas samman med starka psykiska känslor som oro, rädsla, stress och ångest 

(ibid.). Vikten av att se på sjukdomen positivt och känna stolthet över att kunna ta 

hand om sig själv och sin kropp spelade en betydande roll i det psykiska 

välbefinnandet bland personer med diabetes typ 1 (Huus och Enskär, 2007; de 

Lurdes Serrabulho et al., 2013). 

 

Hirjaba et al. (2014) beskrev i en studie att personer med diabetes typ 1 kände att de 

hade olika skyldigheter mot sig själva, familjen, vårdpersonal och mot samhället. 

Skyldigheterna mot sig själv och familjen var att ha en hälsosam livsstil och att vara 
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ärlig om sin sjukdom. Det var även viktigt för dem att ge korrekt och fullständig 

information till vårdpersonalen om bland annat sin blodsockernivå.  

 

Självhantering av diabetes (Diabetes Self-management) beskrevs i en studie av 

Murphy et al. (2011) som ett viktigt mål att jobba mot. Faktorer för att hitta vilja till 

självhantering kunde vara personernas motivation, att kunna ta eget ansvar över sin 

sjukdom, att kunna se förbättring i sitt tillstånd (i form av bättre blodsockerkontroll) 

och att känna en oro för komplikationer som diabetes kan medföra. Bland personer 

med diabetes var önskan till frihet stor och att känna att de kunde hjälpa sig själv 

genom att ha inflytande och egenmakt över sin diabetes. Egenmakten påverkades av 

hur de kände, tänkte, motiverade sig och hur de betedde sig (ibid.). Det var viktigt för 

personer med diabetes att känna sig styrkt av eget ansvar och känna att de kunde 

leva ett värdigt liv trots sin sjukdom (Murphy et al., 2011; Hirjaba et al., 2014). 

 

Problemformulering 

Att drabbas av diabetes innebär i många fall ett kroniskt tillstånd av insulinberoende 

och därmed att ha kontroll över sitt blodsocker. Den insulinbehandlade personen 

tvingas ta eget ansvar för att klara av sjukdomen, ett ansvar som kan vara 

livsomvälvande, begränsande och livsviktigt. Diabetes är en sjukdom har en fysisk 

och psykisk påverkan på människan och som även involverar familj och vardagliga 

situationer. För att beskriva patienters upplevelser av sjukdomen valde författarna 

att inrikta sig på vuxna personer med diabetes mellitus typ 1.  

 

Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva 

med diabetes typ 1. 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie. Att göra en litteraturstudie innebär att 

söka, kritiskt granska och därefter sammanställa litteratur inom det valda ämnet 
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(Forsberg och Wengström 2013, 30). Studien genomfördes med en kvalitativ ansats, 

det innebar att uteslutande kvalitativa studier användes till studiens resultat. 

Kvalitativ metod är enligt Polit och Beck (2013, 266) en bra metod för författarna att 

få fram ett resultat baserat på upplevelser ur de drabbades perspektiv. Författarna 

tog fram artiklar som svarade på studiens syfte i utvalda databaser. Hur många 

studier som ska ingå i en litteraturstudie finns inga regler för, men det bör vara 8-15 

kvalitetsgranskade artiklar för att studien ska få tillräckligt med tyngd i sitt resultat. 

Sammantaget kan flera studier ge ett större och bredare resultat än enstaka studier 

jfr Forsberg och Wengström (2013, 29-32). 

 

Sökmetoder 

Vid litteratursökning användes databaserna CINAHL och PubMed för att ta fram 

vetenskapliga artiklar med full text som svarade på studiens syfte, bakgrund och 

diskussion. CINAHL och PubMed användes i arbetet då det är databaser med 

kvalitetskontrollerade informationskällor med hög trovärdighet (Östlundh 2012, 63).  

  

Trunkering innebär att en ändelse av ett ord byts ut mot ett *, exempelvis nurs* och 

gör att sökningen vidgas till alla ändelser som finns på nurs, vilket medför en bredare 

sökning (Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 76). För att få fram de artiklar som 

svarade på studiens syfte användes sökorden: “diabetes”, “diabetes type 1”, 

“experience”, “insulin”,“independence”, “living”, “living with”, “managing”, 

“pregnancy”, “psychology”, “type 2”, “type 1 diabetes”, “perception”, “qualitative 

study”, “hypoglycemia”, “chronic illness”, “adult” “challenges”. Genom att använda 

sök-operatorer AND, OR eller NOT bestäms det i vilket samband de olika sökorden 

ska ha till varandra (Östlundh 2013, 69). 

 

Urval     

I sökprocessen gjordes avgränsningar i form av inklusionskriterier och 

exklusionskriterier. Att göra avgränsningar i sökningen underlättade urvalet genom 

att sortera bort dokument utanför intresseområdet (Östlundh 2012, 74). 

Inklusionskriterier för studien innefattade artiklar som publicerats från år 2000 och 
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framåt, för att få ett mätvärdigt resultat aktuellt i tiden jfr Östlundh (2012, 74). 

Artiklarna var “peer reviewed”, vilket innebär att de är granskade av personer som är 

väl insatta i ämnet och oberoende i förhållande till författarna (Olsson och Sörensen 

2011, 73). För att hitta artiklar som fanns tillgängliga inkluderas PDF full text. 

“English language“ var också ett inklusionskriterie då texten skulle kunna förstås av 

författarna. Deltagarna i de ingående studierna hade en ålder på 18 år och äldre, för 

att exkludera föräldrar som var involverade i sitt barns sjukdom samt för att 

exkludera utvecklingsstadiet som sker i tidig ungdom och tonår. 

 

I litteraturstudien genomfördes ett urval i fem steg enligt bifogad söktabell (bilaga 1) 

där det första steget innebar att artikelns rubrik motsvarade studiens syfte. Vidare till 

steg två lästes abstrakt för att få en djupare förståelse av studien. Om den ingående 

studiens syfte svarade an mot litteraturstudiens syfte lästes hela artikeln, steg tre. De 

artiklar relevanta för studien gick vidare till urval fyra där de kvalitetsgranskades av 

författarna. De granskades enligt “mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser” (bilaga 3) i förhållande till syfte, 

urval, datainsamling, analys och resultat. Resultatet bestod av en total bedömning av 

studies kvalitet i tre steg: Låg, medelhög och hög (SBU, 2014). De artiklar som 

uppnådde medelhög och hög kvalitet användes i studiens resultat, urval fem (bilaga 

2). 

 

Analys 

För de artiklar som genomgått kvalitetsgranskning genomfördes en analys av 

innehållet inspirerad av Forsberg och Wengström (2013, 29-32). Utvalda artiklar, tio 

stycken, lästes av båda författarna separat, upprepade gånger för att författarna 

skulle få en djupare förståelse av artiklarnas innehåll. Analysprocessen fortsatte med 

att författarna gjorde en sammanställning var för sig som sedan jämfördes med syftet 

att ta fram likheter och skillnader. Av resultatet togs enheter och koder ut. Då 

jämförelsen var gjord kunde författarna tillsammans skapa en tabell där det framgick 

vilka artiklar som svarade på en viss kategori utifrån den gemensamma 

sammanställningen. “Granskningen får en större tyngd om den utförs av minst två 

oberoende granskare som sammanför sina tolkningar“ (Willman, Stoltz och 
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Bahtsevani 2011, 93). Genom att skapa en tabell fick författarna en tydligare översikt 

av artiklarnas innehåll och kunde djupare granska kategorierna. Det var viktigt för 

att undvika att materialet feltolkades och att kunna se att resultatet svarade på 

studiens syfte samt att inga viktiga fakta gick förlorade (Dahlborg Lyckhage 2012, 

167-170). 

 

Forskningsetik 

I litteraturstudien användes artiklar som var etiskt granskade, då det var ett av 

kriterierna för att artikeln skulle ingå i analysprocessen. Åtgärder för att minimera 

risker i studier som granskats måste finnas. Riskerna måste kontinuerligt övervakas, 

bedömas och dokumenteras av forskaren (Helsingforsdeklarationen, 2015). Om en 

artikel saknar etiskt resonemang men innehåller övriga kvalitéer för studiens resultat 

bör artikeln ha särskilda skäl och anses som betydelsefull för att inkluderas. Det är 

viktigt att hålla fast vid de etiska principerna för att skydda värdighet, rättigheter och 

välfärden hos deltagarna i studierna. För att försäkra sig om att den etiska 

standarden upprätthålls skall all forskning som involverar människor vara granskad 

av en etikkommitté. Där ska en diskussion om etiska principer runt välgörande, 

rättvisa och autonomi föras (World Health Organisation, 2015). 

 

Entwistle och Watt (2013) belyste i en studie konceptet av att kalla en patient för 

person. Det beskrevs som ett humant och etiskt sätt att se på människan och 

kopplades samman med att behandla personer på ett respektfullt sätt inom sociala 

normer mellan människors beteenden (Entwistle och Watt, 2013). Därför har 

författarna valt att i studien kalla patienter med diabetes för personer med diabetes.  

 

Resultat 

Resultatet visade på fyra kategorier; Viktigt att kunna hantera sin diabetes, 

Vardagslivet är komplicerat, Stödet från omgivningen varierar samt Många 

funderingar inför framtiden, med tillhörande 11 underkategorier, tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Viktigt att kunna hantera sin diabetes Att uppleva sig ha kontroll 

Att acceptera diabetes 

Att uppleva självständighet 

Vardagslivet är komplicerat  Att hitta balans i vardagslivet 

Att inte uppleva sig ha kontroll 

Att inte acceptera diabetes 

Att prioritera personliga mål framför 

diabeteskontroll 

Stödet från omgivningen varierar 

 

Att känna stöd från omgivningen 

Att sakna stöd från omgivningen 

Många funderingar inför framtiden 

 

Att känna oro, ängslan och rädsla inför 

komplikationer 

Att ha tankar om framtiden 

 

Viktigt att kunna hantera sin diabetes 

När en person drabbas av diabetes innebär det ett stort eget ansvar på egenvård. I 

alla studier beskrevs det hur personerna hanterade sin sjukdom på olika sätt. 

Faktorer som upplevd kontroll, acceptans av sjukdomen och upplevd självständighet 

inverkade i självhanteringen.  

 

Att uppleva sig ha kontroll 

Självständighet, självkontroll och att ta ansvar över sitt eget liv var av betydande 

värde för personer med diabetes typ 1 (Delmar et al., 2006). Tierny et al. (2008) 

skrev att personer diagnostiserade med diabetes blev tvungen att lära sig tänka på sin 

sjukdom varje dag, vilket för många var en stor utmaning och som kunde leda till ett 

stresstillstånd. 
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Flera studier beskrev vikten av rutiner och planering i vardagen för att lättare kunna 

ha kontroll över sin sjukdom (Tierny et al., 2008; Rintala, Paavilainen och Åstedt-

Kurki, 2013; Watts, O’Hara och Trigg, 2010). Diabetes oförutsägbara karaktär gjorde 

det svårt att uppnå en metabol balans. Metabol balans påverkades, förutom av 

matintag och tillförd insulin, även av stress, förkylningar, fysisk aktivitet samt 

sjukdom (Tierny et al., 2008). 

  

Tierny et al. (2008) beskrev i en studie hur rädsla för långtidskomplikationer 

relaterade till dålig diabeteskontroll samt risken för plötslig hypoglykemi motiverade 

personerna till att ha kontroll på sitt blodsocker. I flera studier beskrevs det så 

kallade “dilemmat” av att å ena sidan försöka hålla blodsockret på en normal nivå för 

att undvika långtidskomplikationer men att å andra sidan riskera att falla in i 

hypoglykemi (Wu, Juang och Yeh, 2011; Tierny et al., 2008; Shiu och Wong, 2002). I 

studien av Shiu och Wong (2002) förknippades det med ångest, oro och att inte se 

någon lösning på problemet. 

 

I en studie av Watts, O’Hara och Trigg (2010) belystes hur en person kunde uppnå 

kontroll och använda det på ett positivt sätt. Genom att se diabetes som en del av sig 

själv eller likt ett relationsförhållande kunde en balans skapas. Behovet av planering 

och organisering ledde till ökad mental disciplin och kontroll som sedan belönades 

med bra resultat i blodsockervärdet. Motivation till bra resultat var ledande när 

personen såg sjukdomen som en utmaning hellre än ett hinder. Egenskapen av 

planering och disciplin kunde överföras till andra delar i livet samt att personen med 

diabetes lärde sig bli ansvarsfull. Kontroll var viktigt för att känna ett psykiskt 

välmående. Vidare beskrevs det hur behovet av kontroll kunde “ta över” hela livet 

och att leva med diabetes kunde uppfattas som en kamp varje dag, där minsta 

snedsteg kunde framkalla känslor i form av rädsla, skam och skuld. Att utöva 

kontroll på ett hårt disciplinerat sätt var förknippat med psykisk ohälsa då personen 

upplevde sig styrd av sin sjukdom (ibid.). 
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Att acceptera diabetes 

Det enda sättet att lösa det psykologiska dilemmat var att acceptera diabetes som en 

del av livet och söka efter strategier att hantera den (Wu, Juang och Yeh, 2010). 

Majoriteten av studierna beskrev att acceptans var svårt att uppnå men en 

nödvändighet för att klara av sjukdomens höga krav på självhantering (Shiu och 

Wong, 2002; Delmar et al., 2006; Tierny et al., 2008; Trief et al., 2013; Rintala, 

Paavilainen och Åstedt-Kurki, 2013; Watts, O’Hara och Trigg, 2010). 

  

Olika strategier att hantera sjukdomen beskrevs i ett flertal studier (O’Harra et al., 

2013; Tierny et al., 2008; Watts, O’Hara och Trigg, 2010; Shiu och Wong, 2002; Kay 

et al., 2009). Att fokusera på nuet, att tänka på annat, hopp om botemedel, ta hand 

som husdjur och daglig motion var några hanteringsstrategier beskrivna av Shiu och 

Wong (2002). Watts, O’Hara och Trigg (2010) beskrev vikten av att ha positiva 

förebilder och att känna gemenskap med andra i samma situation som en viktig 

aspekt i hanteringen av diabetes. 

 

Wu, Juang och Yeh (2011) belyste att deltagarna i studien var noga med att ha en 

optimal blodsockernivå genom att äta när de behövde det. Det var farligt att inte äta 

regelbundet samtidigt besvärligt att alltid tänka på vad de åt (ibid.). För en person 

med diabetes kunde det kännas som ett straff att äta, speciellt när det blev ett tvång 

för att undvika hypoglykemi (Shiu och Wong, 2002). Det var enligt Watts, O’Hara 

och Trigg (2010) upp till personen själv hur den ville handskas med sjukdomen och 

att det var av största vikt att kontrollera den på ett bra sätt,   

 

“It’s vital to control Diabetes, don’t let it control you”  

(Watts, O’Hara och Trigg, 2010). 

 

Att uppleva självständighet 

Att vara självständig var ett aktivt val för vissa, ett val för sig själv och sin hälsa som 

kändes meningsfullt och livsbekräftande (Delmar et al., 2006). De beskrev att de 

kände ansvar över att själv ta hand om sin sjukdom både för att känna 

självständighet, men också för att deras partner inte ville hjälpa till eller inte visste 
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hur de skulle göra (Trief et al., 2013). Delmar et al. (2006); O’Hara et al. (2013); Wu, 

Juang och Yeh (2010) belyste att ett mönster som uppstod var att ingen ville känna 

sig beroende av andra personer, eller vara till besvär, och att det var en motivation 

för bra diabeteskontroll. Det beskrevs av några studiedeltagare som en nödvändighet 

att informera andra om sin sjukdom, trots sin ovilja att låta sjukdomen styra sitt liv, 

medan vissa valde att bortse från riskerna och inte prata om sjukdomen alls (Wu, 

Juang och Yeh, 2010; Delmar et al., 2006). Det fanns många anledningar för 

personer med diabetes att inte prata om sin sjukdom. Enligt Wu, Juang och Yeh 

(2011) kunde personer känna att de ville behålla sin image av att vara frisk och 

O’Hara et al., (2013) framhöll att personer ville behålla sin värdighet. Även ängslan 

över hur andra personer såg på diabetiker samt oro för att bli missförstådd 

existerade (Wu, Juang och Yeh, 2011).  

 

Vardagslivet är komplicerat 

Vardagslivet för en person med diabetes kunde vara komplicerat. Att hitta balansen i 

blodsockernivån tillsammans med arbete och skola var svårt för många och de kände 

ofta bristande kontroll över situationen. Att inte acceptera diabetes kunde vara en 

hanteringsstrategi där personen prioriterade att må psykiskt väl i stället för att strikt 

följa satta riktlinjer. För vissa var personliga mål därför viktigare än hälsan. 

 

Att hitta balans i vardagslivet 

Delmar et al. (2006) beskrev att det var viktigt att ha goda förutsättningar för att 

kunna göra goda val i livet. För vissa var det svårt att fråga om hjälp, men lika svårt 

som det var att fråga kunde det vara av vikt, och ett tecken på självkontroll och 

självhantering. Att ha självkontroll och leva med stolthet exkluderade inte att 

involvera andra i livsvalen, tvärtom kunde det hjälpa till med hanteringen av 

sjukdomen. Öppenhet med sjukdomen kunde ta lång tid och krävde mod (ibid.). 

 

Rintala, Paavilaninen och Åstedt-Kurki (2013) beskrev att episoder med hypoglykemi 

var vanligt och närvarande nästan varje dag. Personen hade alltid med sig choklad, 

fruktsocker eller juice för att hindra eventuell hypoglykemi. I vardagslivet ingick även 

problemlösning och att ta beslut om hantering av sjukdomen. Rutiner och planering 
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var vanligt och nödvändigt. Personen prioriterade ofta familjen först och de kände att 

det fanns för lite tid för blodsockerkontroller och egen hälsa (Rintala, Paavilaninen 

och Åstedt-Kurki, 2013; Wu, Juang och Yeh, 2011). O’Hara et al. (2013) beskrev att 

personer med diabetes ibland inte fysiskt kände av att de hade sjukdomen, de enda 

påminnelserna var att kontrollera blodsockeret och ta insulinet.  

 

O’Hara et al. (2013) fann att män försökte hitta ett sätt att passa in sjukdomen i sitt 

dagliga liv. Det viktiga för dem var att uppnå personliga mål, arbeta hårt och kunna 

ta hand om andra. Generellt hade “att arbeta hårt” en manlig underton som var 

viktig tillsammans med att kunna försörja och ta hand om sin familj. De drevs av 

ansvar och stolthet. För män som arbetade passade sjukdomen bäst in i livet utanför 

arbetet (ibid.). Shiu och Wong (2002) beskrev svårigheten med att ha optimal 

blodsockernivå samtidigt som ett heltidsarbete. Det blev en kompromiss mellan 

arbete och diabeteshantering (O’Hara et al., 2013). Enligt Shiu och Wong (2002) och 

Wu, Juang och Yeh (2011) kunde deltagarna fortsätta att arbeta heltid om de höll sin 

blodsockernivå högre. Några beskrev att de bytt arbete till ett som var mindre 

krävande, andra hade ofrivilligt slutat arbeta (Shiu och Wong, 2002). 

 

Att inte uppleva kontroll 

När personer ständigt eller periodvis inte kände kontroll över sin sjukdom fanns 

känslor av skuld, ångest, misslyckande och oro för framtiden (Watts, O’Hara och 

Trigg, 2010; Trief et al., 2013). Även Kay et al. (2009) beskrev att kvinnor pendlade 

mellan att känna sig i relativ kontroll över sin diabetes, till att inte uppleva kontroll 

och blev då mycket sårbara. 

 

Hypoglykemi beskrevs av deltagare i en studie av Wu, Juang och Yeh (2011) som ett 

tillstånd som kunde uppstå plötsligt och utan förutsägelse, vilket utsatte den 

drabbade för ett tillstånd av hjälplöshet. Shiu och Wong (2002) beskrev att episoder 

med hypoglykemi kunde kännas som döendeattacker och att hjärnan blev tom och 

Trief et al. (2013) skrev att det kunde upplevas som livs- och energitagande. 

Hypoglykemi skildrades även i termerna av tomhet, förvirring, kontrollförlust och att 

inte kunna tänka klart (Wu, Juang och Yeh, 2011; Shiu och Wong, 2002). Det kändes 
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pinsamt och obehagligt att drabbas av hypoglykemi och dess följder av oönskad 

uppmärksamhet, skamfullt beteende och förlust av självkänsla (Wu, Juang och Yeh, 

2011; Rintala, Paavilainen och Åstedt-Kurki, 2013). 

 

Att inte acceptera diabetes 

I en studie av Watts, O’Hara och Trigg (2010) beskrevs det om svårigheter med att 

acceptera diabetes som en del av sig själv eller som något att tvingas leva med. Det 

tog sig i uttryck som ett aggressivt och avvisande förhållande till diabetes, vilket 

medförde att personen fortsatte leva sitt liv oberoende av sjukdomen (ibid.). Att 

drabbas av diabetes tolkandes av några som att erhålla en svaghet som inte var 

förenligt med deras sätt att uppfatta sig själva (O’Hara et al., 2013). 

 

Att använda en förnekande strategi genom att blockera känslor förknippade med 

diabetes, gjorde det lättare för personen att gå vidare med livet. Förnekande innebar 

att anpassa diabetes till sig själv istället för att anpassa sig själv till diabetes och att 

förminska allvaret av sjukdomen. Den förnekande strategin kunde leda till ett mer 

riskfullt beteende för hälsan som att sluta eller hoppa över insulininjektioner (Kay et 

al., 2009; O’Hara et al., 2013). Undvikande beteende, att inte gå på hälsokontroller 

och att inte prata om diabetes beskrevs i fler studier som ett tecken på riskfull 

hanteringsstrategi (Shiu och Wong, 2002; Watts, O’Hara och Trigg, 2010; O’Hara et 

al., 2013; Rintala, Paavilainen och Åstedt-Kurki, 2013). Det framkom även att 

personer med diabetes kunde förmedla en positivare bild av sjukdomen till 

omgivningen än vad som var sant (Rintala, Paavilainen och Åstedt-Kurki, 2013).  

 

Att prioritera personliga mål framför diabeteskontroll 

En studie av O’Hara et al. (2013) belyste hur mäns personliga mål hade en inverkan i 

förhållandet till diabetes. Det framkom att män generellt såg diabetes som ett besvär, 

som de blev tvungen att dras med och som var i vägen för uppsatta mål. Att inte ta 

sjukdomen på allvar synliggjordes med att inte följa diabetesrekommendationerna 

och att prioritera arbete, familj, träning framför diabeteskontroll och hälsa. En 

känsla av ansvar, stolthet och integritet var bärande för deras beteende och att inte 

ha tro på ett framgångsrikt liv i kombination med diabetes (ibid.). 



14 
 

  

Watts, O’Hara och Trigg (2010) återgav hur avvisande förhållande till diabetes kunde 

vara ett sätt att hantera sjukdomen till fördel för sitt psykiska välmående. Genom 

nonchalans visade det sig att personen med diabetes kunde njuta av livet och må 

psykiskt väl trots sin sjukdom och de komplikationer som uppstod. Det motiverades 

med att hellre leva ett kortare lyckligt liv på sina egna villkor än att leva ett långt liv 

anpassat till diabetesregimens krav på kontroll (ibid.). 

 

Negativa effekter av diabetesrelaterade ätstörningar hos kvinnor visades i en studie 

av Balfe et al. (2013). Ätstörningar ledde till ett okontrollerat beteende med 

depressiva perioder, suicidtankar och allvarliga komplikationer orsakade av 

hyperglykemi (ibid.). 

 

Stödet från omgivningen varierar  

För personer som lever med diabetes kunde stödet från omgivningen ha en stor 

inverkan till att orka med sjukdomen och vardagen. Att få dela med sig av sjukdomen 

till personer som förstod kunde öka livskvalitén. Likväl var det vanligt att inte få stöd 

från varken familjemedlemmar eller från vårdpersonal utan fokus låg på andra saker 

och kunde skapa känslor som rädsla och oro. 

 

Att känna stöd från omgivningen 

Enligt Trief et al. (2013) beskrevs partners till deltagarna som stöttande, 

omtänksamma och hjälpsamma och Rintala, Paavilaninen och Åstedt-Kurki (2013) 

belyste att viljan av att samarbeta, prata om problem som uppkom och effektivt 

lyssnade var av stor betydelse. Personer som hade en förstående partner eller familj, 

som gav stöd till hur personen såg på sjukdomen, ökade livskvalitén (Watts, O’Hara 

och Trigg, 2010). 

 

Relationen med familj, vänner och vårdgivare ansågs viktiga (Kay et al., 2009). Att 

vid tillfällen bli påmind av sin partner att kontrollera blodsockret, ta medicin eller ta 

med snacks kändes hjälpsamt för personer med diabetes. Teamwork och delad börda 

var det bästa. Diabetes beskrevs av deltagare, tillsammans med sina partners, som 



15 
 

“vår sak” (Trief et al., 2013). Ibland kunde partnern känna igen symtom på 

hypoglykemi före personen gjorde det själv och som stöd var partnern alltid beredd 

med något för personen att äta (Rintala, Paavilaninen och Åstedt-Kurki 2013). Det 

beskrevs att flera personers förhållanden inte påverkades av sjukdomen på ett 

negativt sätt, utan att deras partner ofta var med i hanteringen av sjukdomen som 

fört dem närmare varandra, medan andra beskrev att de vuxit i från varandra och att 

sjukdomen var en av orsakerna (Trief et al., 2013).  

 

Att sakna stöd från omgivningen 

Rintala, Paavilaninen och Åstedt-Kurki (2013) beskrev att personer ofta kände sig 

ensamma i sin diabetes och att de hade velat ha mer stöd från sina partners. De ville 

kunna diskutera om sjukdomen, hanteringen och oron de upplevde om framtiden 

(ibid.). Familjen beskrevs i studien av Balfe et al. (2013) som ett ofullkomligt stöd, då 

många av dem hade dålig kunskap om sjukdomen men även om de risker som 

diabetes medförde. En återkommande känsla i studier av Kay et al. (2009) och Shiu 

och Wong (2002) var att inte bli förstådd av människor som inte hade diabetes. Att 

de fick otillräckligt med stöd i sitt vardagliga liv när de försökte hantera sjukdomen 

ledde till att de kunde känna sig arga och ensamma (Kay et al., 2009). Shiu och 

Wong (2002) beskrev att personens familj, nära vänner och vårdpersonal inte kunde 

förstå vilket lidande de fick utstå. 

 

Kvinnor i studien av Kay et al. (2009) fick redogöra för vad som kunde hjälpa dem 

med deras oro och rädslor relaterade till diabetes, de flesta beskrev en önskan om att 

få hjälp av psykolog och att få prata med människor i samma situation. Kvinnor ville 

att vårdpersonal skulle visa förståelse och känslor som var genuina om oron som 

fanns (ibid.). Även i studien av Wu, Juang och Yeh (2011) beskrevs hur 

sjukvårdspersonal inte förstod den subjektiva upplevelsen av hypoglykemi. 

Personalens fokus var på att personen skulle ha kunskap om diabeteshantering och 

kontroll på sin blodsockernivå, men sällan på att förstå den emotionella aspekten 

(ibid.).  
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Många funderingar inför framtiden 

Tankar på framtiden hos personer med diabetes var nära förknippat med att känna 

oro, ängslan och rädsla. Det handlade om att se sig själv drabbas av komplikationer, 

kroppslig nedbrytning, beroende av andra och död. Där fanns även tankar om hopp 

med förbättrad teknologi, forskning och att med tiden få ett ökat självförtroende. 

 

Att känna oro, ängslan och rädsla inför komplikationer 

I studien av O’Hara et al. (2013) skildrades komplikationer till sjukdomen som ett 

framtida problem för många, men för andra som ett närmare hot. Det kunde ske ett 

slags uppvaknande med tidiga komplikationer som varningssignaler. Personerna fick 

då omvärdera sina mål i livet, från kortsiktiga till långsiktiga (ibid.). 

     

O’Hara et al. (2013) beskrev att det för vissa var viktigt att, som hanteringsstrategi, 

reducera och minimera betydelsen av komplikationer. Några deltagare som drabbats, 

eller förstod att de skulle drabbas av komplikationer, hade stöd av sina anhöriga och 

såg sig själva som “bra diabetiker”. Att kunna hantera diabeteskomplikationer var 

möjligt, men för några var det ändå svårt att förstå varför komplikationerna hände 

just dem. De ansåg att komplikationer drabbade “dåliga diabetiker” (ibid.). En 

återkommande metod till att känna viss kontroll över blodsockret var att medvetet 

hålla det något högre än rekommenderad nivå, för att på det viset kunna förhindra 

ett tillstånd av hypoglykemi (Delmar et al., 2006).  

 

Många uttryckte rädsla, oro och ångest över komplikationer relaterat till 

hyperglykemi (O’Hara et al., 2013; Shiu och Wong, 2002). Enligt O’Hara et al. (2013) 

var vissa män inte oroliga över komplikationer förrän det inträffade, medan andra 

var noga med att träna, hålla sig i form och äta rätt med hopp om att undkomma 

komplikationer. Då de flesta personer med diabetes var medvetna om de risker och 

påfrestningar som sjukdomen medför hade många ångest över sin diabeteskontroll 

(ibid.). 

 

Att ha tankar om framtiden 

Att tänka på framtiden var i studien av Shiu och Wong (2002) förknippat med tankar 
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på döden genom att se en långsam och plågsam död framför sig. Diabetes beskrevs 

som en tyst inkräktare, värre än cancer som angrep alla viktiga organ i kroppen 

(ibid.).  

 

För kvinnor med diabetes fanns en oro att i framtiden skaffa familj. Oron grundade 

sig i en rädsla för risken att utveckla komplikationer under och efter graviditet både 

för sig själv och för barnet (Trief et al., 2013; Kay et al., 2009). Det fanns oro om hur 

tiden efteråt skulle bli då de förväntades ta ansvar över barnet själva med det 

ständiga hotet av hypoglykemi närvarande. Några kvinnor uttryckte även ängslan 

över att föra sjukdomen vidare till sina barn (Trief et al., 2013). 

 

I ett par studier beskrevs det hur mer avancerad sjukvård och behandling hade gjort 

det lättare att fungera i vardagen och att ta hand om sin diabetes. Det framhöll hur 

framstegen av teknologin hade ökat livskvalitén, känslan av frihet och hur 

användning av insulinpump minskade bördan av att behöva sticka sig själv. Det gav 

en känsla av lättnad och hopp om framtiden (Tierny et al., 2008; Trief et al., 2013). 

 

Enligt Kay et al. (2009) beskrev kvinnorna i studien att med tiden, genom erfarenhet 

och mognad, ändrades deras tankar och känslor kring diabetes. Att ha bevisat för sig 

själva att de klarat av att anpassa sig till diabetes över en längre tid blev de mer 

hoppfulla om framtiden och kunde se sjukdomen på ett positivare sätt. De beskrev en 

ökad öppenhet kring diabetes, ändring av sina prioriteringar, lättnadskänsla och ett 

ökat självförtroende (ibid.). 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att ta reda på hur det som vuxen är att leva med 

diabetes typ 1. Resultatet visade på fyra kategorier; Viktigt att kunna hantera sin 

diabetes, Vardagslivet är komplicerat, Stödet från omgivningen varierar samt 

Många funderingar inför framtiden, med tillhörande 11 underkategorier. Genom att 

ta fram kategorier och underkategorier har författarna samlat de delar som i 

resultatet svarar på studiens syfte. Självhantering av diabetes framgick som ett 
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bärande moment som kommer med sjukdomen. Även hur vardagslivet påverkas av 

sjukdomens komplexitet och hur stödet från omgivningen varierar kommer att 

diskuteras. 

 

I resultatet framgick det att det var viktigt att kunna hantera sin diabetes. Att 

uppleva sig ha kontroll över sjukdomen beskrevs genom vikten av dagliga rutiner och 

planering i vardagslivet. Vikten av planering och eget ansvar belystes även i andra 

studier (Martz, 2003; Sparud-Lundin och Berg, 2011). I flera studier beskrevs 

svårigheterna och det så kallade dilemmat med att hålla blodsockret på en bra nivå, 

för att undvika både hypoglykemi och hyperglykemi som kunde medföra 

komplikationer. Det var förknippat med känslor som ångest, oro och hopplöshet. Det 

så kallade dilemmat beskrevs även i en studie av Martz (2003) hur det var välkänt i 

den medicinska världen att ju bättre och stramare kontroll de försökte uppnå, desto 

större var hotet av insulinreaktioner (hypoglykemi).  

 

När personer med diabetes upplevde sig ha kontroll över sin diabetes fick det en 

positiv mening med att kunna ta ansvar och utöva mental disciplin. Det styrks av 

Martz (2003) som skrev att leva med diabetes lärde personen att uppskatta livet 

varje dag och vara ansvarsfull. För andra deltagare i det presenterade resultatet 

medförde kontroll en negativ aspekt genom att med stark disciplin begränsa sig och 

kämpa varje dag. Det stöds av Shiu och Wong (2000) som skrev att metabol kontroll 

kan leda till sämre psykiskt välmående. Accepterande av diabetes var i studierna 

nära förknippat med en process till att förstå sjukdomen och söka 

hanteringsstrategier för att klara av den och anpassa sig efter diabetes. Acceptans 

kan ses genom ett salutogent perspektiv av Antonovsky’s modell, känsla av 

sammanhang (KASAM), som involverar begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. KASAM är en teori där höga värden på de tre komponenterna ger en 

hög KASAM och låga värden motsatsen. Hög KASAM ger förutsättning att klara av 

påfrestningar i livet, som att drabbas av sjukdom (Antonovsky, 2005, 43-46). 

 

Resultatet antydde att självständighet var ett aktiv val för några personer med 

diabetes. De valde att inte ha med sin familj i självhanteringen och kände ibland inte 

tillräckligt med tillit till att de skulle klara av uppgiften. Det beskrevs på liknande sätt 
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i studier av Rankin et al. (2014); Trief et al. (2003); Williams, Sharpe och Mullan 

(2014) där personer inte sökte stöd, utan hade ett behov av att vara självständiga. 

Lindström och Eriksson (2006) beskrev även att i processen med att främja hälsa var 

empowerment (egenmakt) en stark kraft till att hjälpa människor ta kontroll och 

makt över sitt liv. Det kan kopplas samman med att personer som har diabetes även 

har en vilja att vara självständiga. 

 

I resultatet fann författarna att episoder av hypoglykemi var närvarande nästan varje 

dag. För att kunna hejda tillståndet bar personen alltid med sig något, som choklad, 

juice eller fruktsocker. I studien av Martz (2003) beskrevs det, att ha med sig mat 

eller socker var en säkerhetsåtgärd. I litteraturstudiens resultat beskrev författarna 

att det kunde vara svårt att passa in hanteringen av diabetes i vardagslivet och på 

arbetet. Det styrks i studier av Martz (2003) och Shiu och Wong (2000) där 

deltagarna behövde ett flexibelt arbetsschema med arbetsuppgifter som inte var 

fysisk ansträngande då insulinsvängningar plötsligt kunde infinna sig. 

 

Av resultatet kunde författarna se en stark koppling mellan att inte känna kontroll 

och hypoglykemi. Hypoglykemi kunde komma plötsligt och beskrevs som en 

obehaglig känsla med kontrollförlust, rädsla och att inte kunna tänka klart. En studie 

av Shiu och Wong (2000) rapporterade att hypoglykemi var vanligt förekommande 

hos 33 % av studiedeltagarna och 15 % upplevde stark rädsla för hypoglykemi. Vidare 

i resultatet beskrevs att partners kunde känna igen symptom på hypoglykemi innan 

personen själv upptäckte eller förstod vad som hände. Det beskrivs även i en studie 

av Ritholz och Jacobson (1998) och att det skapade en känsla av hjälplöshet.  

I litteraturstudiens resultat belystes svårigheter att acceptera diabetes, vilket gav ett 

förnekande och undvikande beteende. Genom att anpassa diabetes till sig själv och 

att undvika prata om diabetes hanterade personerna sjukdomen på ett sätt som 

kunde leda till negativa konsekvenser och sämre välmående. Det kan jämföras med 

en studie av Due-Christensen, Borrlid och Larsen (2006) som beskrev hur några 

bibehöll ett avståndstagande till självhantering och valde att inte anpassa sig efter 

sjukdomen. När deras sjukdom inte accepterades som en del av dem själva kunde de 

inte heller ta åt sig råd från vårdpersonal (ibid.). Acceptans kan nås genom ett 

salutogent perspektiv som lägger fokus på tre grundläggande aspekter: 
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problemlösning, generella motståndsresureser (GMR) och KASAM. GMR hjälper 

personer att uppnå hälsa genom resurser som pengar, jagstyrka, socialt stöd etc. Med 

hjälp av GMR kan en stark KASAM nås och med den styrkan kan en person 

framgångsrikt hantera stressorer som uppstår i livet (Antonovsky, 2005, 16-17). 

Författarna vill belysa ett visst samband mellan att inte acceptera diabetes och 

avsaknad av GMR och KASAM, vilket ger en djupare förståelse för personernas 

upplevelser. 

 

Författarna vill lyfta fram ur resultatet att personliga mål hade en stor inverkan på 

diabeteshanteringen och även det psykiska välmåendet. Det innebar att prioritera 

andra saker framför blodsockerkontroller och egen hälsa. Ämnet berörs också av 

Due-Christiansen, Borrlid och Larsen (2006) och Sparud-Lundin och Berg (2011) 

som beskrev hur mål och visioner satts upp i livet men utan att involvera diabetes. 

Hos vissa män sågs sjukdomen som ett besvär som krävde onödig tid och några 

kvinnor hade upplevt diabetesrelaterade ätstörningar som följdes av komplikationer, 

depressiva perioder och suicidtankar. Det styrks av Due-Christiansen, Borrlid och 

Larsen (2006) som belyste att regelbunden blodsockerkontroll upptog för mycket tid 

av vardagen och av Williams, Sharpe och Mullan (2014) som skrev att högre nivåer 

av depression var rapporterade bland ungdomar med dåliga matvanor. Personliga 

mål yttrade sig som mer dominant bland män i resultatet. Det kan vara av värde att 

lyfta fram ovanstående ur ett etiskt perspektiv och ifrågasätta genus, relaterat till 

personliga mål. Socialt skapade könsroller kan ha haft betydelse för studiens resultat 

och vara av värde att reflektera över.  

 

Det framgick i litteraturstudiens resultat att personer med diabetes uppfattade sin 

familj, vänner och vårdgivare som stöttande. De var hjälpsamma och fanns där om 

hypoglykemin infann sig. I studier av Rankin et al. (2014) och Trief et al. (2003) 

beskrevs liknande uppgifter om att hjälp med mat, självhantering eller kollegor som 

var medvetna om hypoglykemi, kändes stöttande. Även att ha en person att prata om 

sjukdomen med, och att kunna diskutera med, ansågs som viktiga aspekter (ibid.). 

Vidare i resultatet, var hypoglykemi för många personer med diabetes förknippat 

med känslor av ångest och oro, men att ha en förstående familj eller partner kunde 

hjälpa till och skapa en bättre livskvalitet. I studien av Williams, Sharpe och Mullan 
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(2014) ansågs det att ungdomar som hade en familj som var stöttande, upplevde 

betydligt mindre ångest än de som inte hade en engagerad familj. 

 

I resultatet framkom även att inte känna sig förstådd av vårdpersonal som en vanlig 

situation. De kände sig ofta ensamma då vårdpersonal inte kunde visa genuina 

känslor som förståelse om hur det var att leva med sjukdomen och den subjektiva 

upplevelsen av att hantera hypoglykemi. Ritholz och Jacobson (1998) styrker 

ovanstående och fortsätter med att vissa läkare inte frågade om känslomässiga 

upplevelser relaterat till hypoglykemi. Av det kan en slutsats dras med att det finns 

ett stort behov av stöd från omgivningen för personer med diabetes typ 1. 

 

Stöd kan formas med hjälp av Dorothea Orems teori om egenvård, brist på egenvård 

och omvårdnadssystem, som handlar om att vilja ta vara på varje persons kapacitet 

till egenvård (Orem, 1991, 57-76). Det kan dras likheter ur resultatet att deltagare 

som hade förmågan att vara självständiga, kunde själva hantera sin egenvård med 

lättare stöd från omgivningen. I brist på egenvård, kan personer som upplever 

problem ha nytta av att sjuksköterskan sätter upp bestämmelser i form av mål för 

egenvård (Orem, 1991, 70-71). Det kan kopplas till personer som sätter upp 

personliga mål som inte har med sjukdomen att göra, kan ha hjälp av vårdpersonal 

som stöttar i rätt riktning. 

 

Resultatet belyste även den positiva sidan av att med tiden, under inverkan av mer 

avancerad sjukvård, erfarenhet och mognad, så kunde de se sjukdomen på ett mer 

positivt sätt. Enligt Due-Christiansen, Borrlid och Larsen (2006) tog det lång tid att 

acceptera diabetes och integrera diabetes i både fysiska och psykiska aspekter i livet. 

Ämnet berörs även av Martz (2003) som beskrev att med tiden ändrades 

tankemönstret om sjukdomen, vilket lärde henne uppskatta livet och känna hopp om 

framtiden. 

 

Metoddiskussion          

Till studiens resultat valde författarna studier med kvalitativ ansats med syfte att få 

fram ett resultat som baserades på upplevelser av hur det som vuxen var att leva med 
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diabetes typ 1. En kvalitativ ansats används enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011, 52) och Segesten (2012, 99) för att skapa en djupare förståelse om människors 

upplevelser, förväntningar, erfarenheter och livssituation. Utifrån litteraturstudiens 

resultat anser författarna att studiens syfte blivit besvarat. Författarna till den 

aktuella studien hade förkunskaper om diabetes vilket kan ha påverkat studiens 

resultat. För att undvika påverkan ska författarna vara medvetna om risken under 

hela processens gång (jfr Forsberg och Wengström, 2013, 54-55).  

 

När urvalet gjordes exkluderades artiklar skrivna före år 2000. Av de tio artiklar som 

valdes ut till resultatet var majoriteten (sex stycken) inte äldre än fem år. Då 

artiklarna var nära i tiden stärktes resultatets trovärdighet av tidsmässig relevans jfr 

Östlundh (2012, 74). Författarnas val att rikta in sig på deltagare över 18 år var 

grundat i att författarna fann att artiklar med deltagare under 18 år främst belyste 

svårigheterna med att drabbas eller leva med diabetes under den komplexa 

tonårstiden samt föräldrars åsikter. Det hade inneburit ett bredare 

forskningsmaterial, som kunde gjort det svårare att sammanfatta till ett starkt 

resultat. Utvalda artiklar var författade med engelsk text. Då artiklarna inte lästes på 

författarnas modersmål innebar det att texten tolkades och översattes med hjälp av 

författarnas förkunskaper i engelska. Det fanns då en oundviklig risk att artiklarna 

tolkats på ett felaktigt sätt som kunnat inverka på litteraturstudiens resultat.  

 

Författarna ville ha en hög trovärdighet i sitt sökresultat och därför begränsades 

sökningen till databaserna CINAHL och PubMed som enligt Östlundh (2012, 63) är 

databaser med kvalitetskontrollerade informationskällor. Hade andra databaser 

inkluderats kunde författarna fått fram fler artiklar som kunde varit relevanta för 

studiens syfte men med risk på bekostnad av studiens pålitlighet. 

 

Analysprocessen tog tid för författarna att genomföra då det var viktigt att artiklarna 

tolkades på rätt sätt. För att granskningen skulle få en större tyngd jfr Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011, 93) delades artiklarna upp mellan författarna och lästes 

var för sig med noggrannhet samtidigt som anteckningar fördes. Då alla artiklar hade 

lästs av bägge författarna diskuterades författarnas tolkning av artiklarna för att ta 

del av varandras förståelse, vilket stärkte resultatets trovärdighet. Genom hela 
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arbetet med resultatet lästes artiklarna upprepade gånger av båda författarna för att 

inga viktiga fakta skulle gå förlorad. Det kan inte garanteras att resultatet inte 

innehåller felaktigheter då alla tolkningar är subjektiva. Till litteraturstudiens 

resultat kvarstod tio artiklar efter kvalitetsgranskning av 20 stycken. För att studien 

skulle kunnat få ett tyngre resultat hade författarna föredragit ett par artiklar till. 

Evidensstyrkan och trovärdigheten ökar desto fler studier som pekar i samma 

riktning (Willman, Stoltz och Bhatsevani 2011, 110). 

 

De artiklar som ingick i litteraturstudien var från olika länder. Generellt var 

studierna utförda i länder med hög levnadsstandard. Geografiskt sett var majoriteten 

från Europa, två från Asien och en från Amerika. Det betyder ett relativt brett 

världsomfång, men för att få ett bredare upplevelseperspektiv skulle även studier 

från Afrika och Oceanien inkluderats och då medfört en ökad trovärdighet i 

litteraturstudien. Det bör finnas i åtanke att olika kulturella skillnader mellan 

asiatisk och västerländsk kultur kan existera. Enligt Willman, Stoltz och Bhatsevani 

(2011, 110) ska emellertid resultatet inte påverkas om studierna är utförda i olika 

länder så länge studiernas resultat svarar på litteraturstudiens syfte. 

 

Samantaget visade det sig vara fler kvinnor än män i artiklarna. Varför majoriteten 

bestod av kvinnor kan bero på flera aspekter, orsaken kan det endast spekuleras om. 

Författarna vill framhålla att en ojämn könsfördelning kan ha påverkat studiens 

resultat.  

 

Författarna hade svårigheter att hitta artiklar med fokus på enbart diabetes typ 1 hos 

vuxna personer. För att få fram ett resultat inkluderades sex artiklar där urvalet 

baserades på fler perspektiv än diabetes typ 1. Det var perspektiv av diabetes typ 2 

(två artiklar), Cystisk fibrosrelaterad diabetes, partners, hälso-och 

sjukvårdspersonal, ulcerös kolit och personer som haft hjärtinfarkt. I de flesta 

artiklarna var majoriteten personer med diabetes typ 1. Då det i artiklarnas resultat 

tydligt gick att urskilja perspektiven från personer med diabetes typ 1 och personer 

med andra tillstånd, gjorde författarna ett val att inkludera även de artiklarna. 

Innehållet med perspektiven från personerna med diabetes typ 1 ansågs som 

betydande för litteraturstudiens syfte och inkluderades med noggrannhet för att 
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bevara trovärdighet i resultatet. Enbart perspektivet från vuxna personer med 

diabetes typ 1 användes i studiens resultat. Urvalet kan uppfattas som otydligt då 

flera olika perspektiv fanns beskrivna i de olika artiklarna. Genom att inkludera 

studier i analysen där det fanns flera olika perspektiv men där det ändå var väl 

framskrivet, vuxna personers erfarenheter av att leva med diabetes typ 1, utvidgades 

möjligheten att få ta del av fler studier vilket i sin tur ökar trovärdigheten i studien 

(jfr Granheim och Lundman, 2004). Ett alltför begränsat antal srudier i 

litteraturstudie minskar trovärdigheten. 

 

Forskningsetisk diskussion     

Författarna till den aktuella studien ansåg det viktigt att artiklarna som ingick i 

litteraturstudien var etiskt godkända, för att ingen i de studierna skulle kommit till 

skada och det skulle gått rätt till vid intervjuerna. Information om etisk granskning 

saknades i två artiklar. De ansågs värdefulla för litteraturstudien och inkluderades 

ändå. Den ena artikeln var skriven, av författaren, genom ett personperspektiv för att 

fånga personernas upplevelser av diabetes på bästa sätt. Den andra artikeln hade 

genomgått en kvalitetskontroll där säkerheten och trovärdigheten fastställts. 

Förutom etisk reflektion saknades även en resultatdiskussion men hade istället en 

utförlig konklusion. Författarna anser sig följt en god forskningssed genom att tydligt 

beskriva hela processen och genom hela arbetet hållit etiska aspekter i beaktande, 

enligt Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005, 8). 

 

Alla artiklar beskrev att det var av största vikt att deltagarnas personliga information 

och namn hölls anonyma och ansågs då av författarna som pålitliga. I de flesta 

artiklarna beskrevs att deltagarna fått information om studien och antingen muntligt 

eller skriftligt godkänt att vara med. Det stod beskrivet i vissa artiklar att deltagarna 

när som helst under intervjuerna kunde dra sig ur om de ångrade sig. Författarna 

önskade att det i samtliga artiklar funnits information om att deltagarna hade rätten 

att dra sig ur studien om de inte längre ville delta. I Helsingforsdeklarationen (2015) 

är det beskrivet att studiedeltagare ska bli informerade om rätten att kunna dra sig 

ur när som helst utan vidare förklaring.  
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Konklusion 

Resultatet i den aktuella studien visar hur svårt det kan vara att leva med en kronisk 

sjukdom som diabetes typ 1. Resultatet indikerar på ett brett spektrum av 

emotionella och fysiska aspekter och är en sjukdomsgrupp som ofta blir bemötta på 

ett icke tillfredställande sätt av vårdpersonal. Höga krav på självhantering och 

mental disciplin skapade ofta ett starkt behov av stöd och som sjuksköterska finns en 

unik möjlighet till att bemöta det behovet. Medvetenhet om att diabetes är en 

sjukdom som hanteras ytterst individuellt kan främja att vård som ges karakteriseras 

av ett personcentrerat förhållningssätt, som enligt Hörnsten et al. (2005) kan bidra 

till ökad livskvalité.  

 

Mer forskning som syftar till att förbättra bemötandet av personer med diabetes 

behövs. Författarna vill belysa att en empirisk studie som specifikt syftar till 

litteraturstudiens syfte, att som vuxen leva med diabetes typ 1, kan göras.  
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Tabell 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning         Bilaga 2 

År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2013 
 
Balfe, M. 
Doyle, F. 
Smith, D. 
Sreenan, S. 
Conroy, R.  
Brugha, R. 
 
Irland 
 

Dealing with the 
devil: weight 
loss concerns in 
young adult 
woman with 

type 1 diabetes 

Att undersöka 
viktminskingsbe
svär hos unga 
kvinnor med 
diabetes typ 1 

35 unga kvinnor med 
diabetes typ 1 och 13 
professionella 
vårdgivare. 23-30 år. 
De kvinnor som inte 

hade någon ätstörning 
fokuserade på 
hanteringen av 
diabetesen, men för 
många var fokus ändå 
på att gå ner i vikt och 

frågor om detta 
ställdes. 6 unga kvinnor 
hade haft ätstörning 
förut, och för dessa var 
fokus mer på själva 
ätstörningen. 

Kvalitativ studie. Intervjuer 
som varade 15-20 minuter med 
vårdgivarna och 1 timme med 
de unga kvinnorna. 
Rekryteringen var riktad till 

kvinnor med diabetes typ 1 i 
åldern 23-30, och inte specifikt 
till de med ätstörningar. 
Studien analyserades enligt 
tematisk analys. 
Etiskt godkänd. 

De flesta kvinnorna var 
bekymrade över hur de 
skulle kunna gå ner i vikt 
r/t sin diabetes. Sex 
unga kvinnor hade 

utvecklat någon typ av 
ätstörning när de var 
yngre. Dessa kvinnor fick 
en positiv känsla av sin 
störda syn på att äta och 
gjorde så att de direkt 

försökte gå ner i vikt. De 
förlorade kontrollen över 
sitt beteende som 
dominerade deras liv. 
Alla lyckades ta sig från 
beteendet till slut.  

Medelhög 

2006 
 
Delmar, C. 
Bøje, T. 
Dylmer, D. 
Forup, L. 
Jakobsen, C. 
Møller, M. 
Sønder, H. 
Pedersen, 
B.D. 
 
Danmark 

”Independence 
/dependence- 
A contradictory 
relationship? 
Life with a 
chronic illness”. 

Syftet var att ta 
reda på hur det 
är att leva med 
en kronisk 
sjukdom, med 
fokus på 

existentiella 
värden: 
Självständighet, 
egenansvar och 
självkontroll 

kombinerat 

med viktiga 
relationer. 

18 patienter. Sex 
personer med typ 1 
diabetes, sex personer 
med ulcerös kolit och 
sex personer med 
hjärtkärlssjukdom. 

Diabetespatienterna 
hade haft sjukdomen i 
minst 1 år, det var tre 
män och tre kvinnor 
som levt med diabetes i 

7-40 år. Ålderspannet 

var 26-64 år. 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk metod där 
patienterna fick börja med att 
berätta sin historia, därefter 
svara på guidade frågor om 
sjukdomen: deras upplevelse 

av att vara sjuk, problem, 
påverkan på familjeliv, kontakt 
med sjukvård, syn på 
framtiden. Intervjuerna varade 
i 1-1½ timma under inspelning. 

En strukturerad analys 

användes där innehållet 
kodades, kritiskt granskades 
samt disskuterades. 
Etiskt godkänd. 

Studien visar på att eget 
ansvar och upplevd 
självkontroll är 
meningsfulla 
komponenter i 
vardagslivet. Värdighet 

och att bli respekterad 
som individ var nära 
sammanlänkat till att 
kunna vara självständig. 
Att inkludera andra i sin 

livssituation kunde även 

det vara viktigt för att 
klara av att kontrollera 
sin sjukdom. 

Medelhög 
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År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2009 
 
Kay, C. 
Davies, J. 
Gamsu, D. 
Jarman, M 
 
Storbritannien 

“An Exploration 
of the 
Experiences of 

Young Women 
Living with 
Type 1 

Diabetes”. 

Att undersöka 
unga kvinnors 
erfarenhetes av 

att leva med 
diabetes typ 1. 

Nio unga kvinnor i 
åldrarna 18-24 deltog i 
studien. De pratade 

engelska flytande och 
var diagnostiserade 
med diabetes typ 1. 

Kvinnor med psykisk 
funktionsnedsättning 
och alvariga psykiska 
problem var 
exkluderade i studien. 

Kvalitativ studie.  
Fenomenologisk metod där 
data samlades in med hjälp av 

semi-strukturerade intervjuer 
där de medverkande blev 
uppmuntrade att tala om vad 

som var viktigt för dem. Även 
vissa öppna frågor om deras 
upplevelse av att leva med 
sjukdomen ställdes. 
Intervjuerna spelades in och 
kodades med en förklarande 
fenomenologisk analys och 

diskussion. 
Etiskt godkänd. 

Till studiens resultat 
analyserades all data till 
fyra huvudteman: 

Relationen med kroppen, 
personliga utmaningar, 
påverkan på relationer, 

förändring och 
anpassning. Några av 
upplevelserna var att de 
riskerade sin hälsa för 
att uppnå kroppsideal, 
de brottades med att ha 
kontroll, kände sig 

sårbara, inte förstådda, 
och kände rädsla och oro 

för framtiden. 

Hög 

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

“It’s not a 

disease, it’s a 
nuisance’: 
Controlling 
diabetes and 
achieving goals 
in the context 
of men with 

Type 1 
diabetes”. 

Syftet med 

studien var att 
få en förståelse 
för hur det är 
att leva med 
diabetes typ 1 
för män. Detta 
för att ta reda 

på hur män på 
bästa sätt kan 
anpassa sig till 

sin diabetes för 
att uppnå 
personliga mål i 
livet. 

Studien bestod av 

femton män 
diagnostiserade med 
diabetes typ 1. Alla 
deltagande var vita 
män från Irland och 
England och över 18 år. 
För en hög spridning av 

ålder försäkrades det 
att det var minst en 
deltagare i varje 

ålderspann på tio år: 
20-30, 30-40, 40-50, 
50-60, 60-70. 

Kvalitativ metod. 
Grundad teorianalys av semi-
strukturerade intervjuer 
användes. Samtalen varierade 
i längd mellan 30 minuter till 
två timmar. Intervjuerna 
spelades in och materialet 
kodades med öppen metod. 

Varje intervju innehöll 
diskussion kring aktuella 
ämnet: Vad deltagarna hade 

för relation till sin sjukdom och 
om framtiden med sin 
sjukdom. Det gavs utrymme 
till att fritt prata om sin 

sjukdom.  
Etisk godkänd. 

Resultatet 

sammanfattades av 
intervjuerna till en teori 
om hur män kan 
anpassa sig till att leva 
med diabetes typ 1. 
Denna teori 
formulerades: ”Det 

ultimata målet för 
anpassning är att uppnå 
personliga mål med att 

kontrollera diabetes 
påverkan i ens liv”.  
 

hög 
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År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2013 
 
Rintala, T-M. 
Paavilanien, 
E. 
Åstedt-

Kurki, P. 
 
Finland 

“Everyday life 
of a family with 
diabetes as 

described by 
adults with type 
1 diabetes” 

Att beskriva hur 
vuxna 
människor som 

lever med 
diabetes typ 1 
upplever sitt 

dagliga liv i sina 
familjer. 

Personerna hade 
diabetes typ 1. 28-65 
år. 19 deltagare, 18 

kvinnor och 1 man. 17 
var gifta eller sambo. 
Sju hade inga barn, och 

i fem familjer var 
barnen vuxna. De hade 
haft diabetes i 2-58 år.  

Kvalitativ studie. 
Intervju med 19 personer med 
diabetes typ 1. Intervjuerna 

skedde i deltagarnas hem eller 
på den förste författarens 
kontor. Intervjuerna varade 

mellan 40 minuter till 2 
timmar. Ljudinspelning 
användes. Grundad teorimetod 
med en analysprocess där 
öppen, axial och selektiv 
kodning användes. Alla 
intervjuerna kopierades 

ordagrant.  
Etiskt godkänd. 

Det framkom i studien 
att stöd från familj var en 
viktig komponent i 

vardagslivet och som 
stöd för att klara av 
självhantering av 

diabetes. Personerna 
med diabetes skulle vilja 
ha mer stöd från familjen 
och partnern. De försökte 
värna om familjens bästa 
och undvika diskussioner 
om diabetes.  

Hög 

2002 
 
Tak-Ying 
Shiu, A. 
Yee-Man 
Wong, R. 
 
Hong Kong, 
Kina 

“Fears and 
worries 

associated with 
hypoglycemia 
and diabetes 
complications: 
perceptions and 
experience of 
Hong Kong 

Chinese clients” 

Andra delen av 
en studie som 

utforskar 
insikten och 
upplevelsen hos 
insulinbehandla
de kineser i 
Hong Kong.  
Vilka visade 

rädsla för 
hypoglykemi 
och oroade sig 

för framtida 
komplikationer 
från sjukdomen. 

18 stycken var utvalda 
från den första delen av 

studien, efter bortfall 
var 13 personer kvar till 
intervjuerna. 
Personerna skulle ha en 
stor rädsla för 
hypoglykemi från “the 
Worry Scale” och 

samtidigt känna en 
betydande oro för 
diabeteskomplikationer. 

Deltagarna var 22-56 
år, sex personer hade 
heltidsjobb, fem hade 
typ 2 diabetes och åtta 

hade typ 1 diabetes. 

Kvalitativ studie. 
Halvstrukturerade intervjuer för 

att samla in data från 13 
deltagare som upplevde rädsla 
och oro relaterat till sin 
diabetes. Två forskare använde 
sig av innehållsanalys för att 
koda och kategorisera data. 
Etiskt godkänd. 

I studiens resultat 
framgick det att de 

medverkande fann sig 
själva ensamma med sin 
oro och rädsla för 
hypoglykemi och att de 
inte fått tillräckligt med 
stöd från sjukvården med 
att tackla den 

emotionella aspekten av 
sjukdomen. 
Problem med att förlora 

kontroll vid hypoglykemi, 
utveckla självhantering 
och att inte få tillräckligt 
med emotionellt stöd 

från sjuksköterskor 
framkom. 

Hög 
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År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2008 
 
Tierney, S. 
Deaton, C. 
Webb, K. 
Jones, A. 
Dodd, M. 
McKenna, D. 
Rowe, R. 
 
Storbritannien 

“Isolation, 
motivation and 

balance: living 
with type 1 or 
cystic fibrosis-
related 
diabetes” 

Att utforska 
patienters 

hantering och 
utveckling av 
cystisk fibros-
relaterad 
diabetes i 

kontrast mot de 
som lever med 
diabetes typ 1. 

11 personer med 
cystisk fibros-relaterad 

diabetes och 12 
stycken med diabetes 
typ 1 intervjuades. 
Deltagarna var 18-60 
år, hade haft diagnosen 

diabetes minst tre 
månader och 
behandlades med 
insulin. Individerna till 
intervjuerna var 
utvalda för att få så 
stor variation som 

möjligt inom; kön, 
varaktighet och typ av 
diabetes. 

Kvalitativ studie. 
Halvstrukturerade intervjuer 

via telefon eller ansikte mot 
ansikte. De diskuterade 
diagnos och hanteringen av 
diabetes. Strukturerad analys 
användes för att beakta 

likheter och skillnader mellan 
de två grupperna av diabetes. 
Etiskt godkänd. 

De med diabetes typ 1 
ville prata mer om de 

negativa psykologiska 
känslorna som 
sjukdomen förde med sig 
i form av 
långtidskomplikationer 

och att det var en 
motiverande faktor till 
att hantera sjukdomen 
på ett bra sätt. Båda 
grupperna kämpade med 
att balansera kraven från 
diabetesen med andra 

liv- och 
hälsoskyldigheter, och 
upplevde isolering på 
grund av sjukdomen. 

Medelhög 

2013 
 
Trief, P. M. 
Sandberg, J. 
G. 
Dimmock, J. 
A. 
Forken, P. J. 
Wienstock, R. 
S. 
 
USA 
 

“Personal and 
Relationship 
Challenges of 
Adults With 
Type 1 
Diabetes” 

Att bättre förstå 
de psykosociala 
utmaningarna 
hos vuxna 
personer som 
lever med typ 1 
diabetes, och 

påverkan på 
partnerrelatione
n, då det finns 
begränsat med 
forskning inom 
det området. 

Fyra fokusgrupper; två 
med vuxna patienter 
med diabetes typ 1, 
och två med deras 
partners. Deltagarna 
var över 21 år och haft 
diagnosen diabetes typ 

1 i över två år. De 
skulle vara gift eller 
haft en partner i minst 
ett år. De skulle även 
kunna prata samt läsa 
på engelska. 

Kvalitativ studie. 
Öppen intervjumetod där två 
breda frågeställningar lades 
fram; De emotionella och 
interpersonella upplevelserna 
och hur deras relation med 
partnern påverkas, positivt 

och/eller negativt. Intervjuerna 
spelades in och 
dokumenterades. En konstant 
jämförande analys av incidens 
och fenomen användes. 
Kvalitetsgranskad. 

Vuxna med typ 1 
diabetes möter speciella 
emotionella och 
interpersonella 
utmaningar. Det 
framgick i fyra 
huvudområden: Diabetes 

påverkan på relationen, 
att förstå hypoglykemins 
påverkan, stress för 
potentiella 
komplikationer och 
fördelen med ny 
teknologi.  

Medelhög 
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År 
Författare 
Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2010 
 
Watts, S. 
O´Hara, L.  
Trigg, R. 
 
Storbritannien 

“Living with 
Type 1 
diabetes: A by-

person 

qualitative 
exploration” 
 

Att belysa 
svårigheter som 
det innebär att 

lyckas 

balansera 
sjukdom och 
livsstilsmål i 
relation till 
diabetes. Med 
syfte att fånga 

varje 
medverkandes 
relation till 
deras diabetes 
på ett holistiskt 
sätt. 

Fyra personer 
intervjuades med 
diabetes typ 1:  
“David” 67 år 
“Sarah” 23 år 
“Mark” 60 år 
”Kate“ 20 år 
 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerad intervju med 
fyra punkter: (1) Diagnos, (2) 

Påverkan (3), Känslor och (4) 

Reflektion. Kodning av 
resultatet till 
huvudteman/extrakt för att få 
en djupare förståelse av varje 
persons ”diabeteshistoria”. En 
personligt bemötande metod 

användes (by-person 
approach). Som analysmetod 
användes en temabaserad de-
komposition av innehållet. 
Pseudonymer användes för att 
skydda deltagarnas identitet.  
 

Resultatet belyser hur 
diabetes kan spela olika 
roll i personers liv och 

hur det direkt skapar en 

psykologisk konflikt 
mellan viljan att uppfylla 
personliga mål jämt 
emot behovet av att 
uppfylla sjukdomens 
krav. Hur de olika 

medverkande försökte 
lösa konflikten var 
nyckeln till att lösa 
relationen till diabetes 
och med det, deras 
psykologiska tillstånd. 
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Taiwan 

“The dilemma 
of diabetic 
patients living 
with 

hypoglycemia” 

Att undersöka 
hur ”hotet” att 
drabbas av 
hypoglykemiska 

episoder 
påverkar livet 
för personer 
med diabetes i 
Taiwan. 

17 personer som 
behandlas med insulin 
och som tidigare haft 
hypoglykemiska 

episoder. De skulle 
vara över 18 år och 
varit diagnostiserad 
med diabetes typ 1 
eller 2 i minst ett år.  

Kvalitativ studie.  
Djupgående intervjuer ansikte 
mot ansikte för att samla 
information. Halvstrukturerade 

intervjuer gjordes juli 2008-
januari 2009 och analyserades 
med innehållsanalys.  
Etiskt godkänd. 

Det kom fram till fyra 
teman genom analysen; 
oförmåga att kontrollera 
förändringar i sin hälsa, 

utmaningar mellan 
människors relationer, 
att möta sjukdomen 
ensam och hitta balans 
mellan konkurrerande 
symtom. 

Hypoglykemiska 

episoder var ett stort 
hälsoproblem för många 
personer med diabetes. 
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