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Abstrakt 

Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som drabbar främst barn och ungdomar. Enligt World 

health organisation (WHO) hade 422 miljoner diabetes i världen år 2016 varav 10–15% består av 

diabetes typ 1. Att leva med kronisk sjukdom har ofta en påverkan och förändrar människors liv. 

Syftet var att beskriva personers upplevelser av hur diabetes typ 1 påverkar det vardagliga livet. 

Totalt analyserades tio artiklar med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats för att 

beskriva personers upplevelser enligt Bengtssons (2016) metod. Den kvalitativa 

innehållsanalysen resulterade i fem slutkategorier som var: Att känna sig begränsad i sina 

dagliga aktiviteter; Att behöva speciella rutiner och inte kunna vara spontan; Att känna sig 

annorlunda och beroende av andra; Att känna frustration över att möta okunskap hos 

omgivningen; Att känna sig orolig över vad som kan hända. En slutsats var att personer med 

diabetes upplevde svårigheter att leva ett normalt vardagsliv. De mötte okunskap kring 

sjukdomen vilket medförde att de kände sig annorlunda och därmed en skam över att leva med 

diabetes. Studien visade att det finns en bristande kunskap i samhället om diabetes typ 1.  

 

Nyckelord: Diabetes typ 1, upplevelser, vardagligt liv, lidande, omvårdnad, kvalitativ 

innehållsanalys. 
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Enligt World health organisation (WHO, 2018) hade 422 miljoner människor diabetes i världen 

år 2016 varav 10–15% diabetes typ 1. Enligt Nationella diabetesregistret (2016, s. 22) hade 

42,457 personer diabetes typ 1 i Sverige samma år. Det sker en konstant ökning av sjukdomen i 

världen. Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som drabbar främst barn och ungdomar. WHO 

(2018) definierar diabetes typ 1 som ett kroniskt tillstånd där bukspottkörteln inte producerar 

något insulin vilket innebär att ett tillskott av detta är avgörande för deras överlevnad. Diabetes 

hör till en grupp metaboliska sjukdomar som kännetecknas av högt blodsocker vilket beror på en 

rubbning i insulinutsöndringen. Att ständigt gå med ett högt blodsocker ger skada på olika organ 

som ögon, njurar, nerver, hjärta och blodkärl (American diabetes association, 2013).  

 

En kronisk sjukdom är långvarig, ofta permanent och progressiv. Att leva med kronisk sjukdom 

har ofta en påverkan och förändrar människors liv. Personer med kronisk sjukdom beskriver en 

oro för livet och framtiden. Det dagliga livet och välbefinnandet påverkas av bristande energi 

samt en rädsla för komplikationer och döden (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). En tidigare 

studie (Vennig, Eliott, Wilson & Kettler, 2008) visar att personer kan uppleva sig obekväm med 

sin kropp och värld på grund av sin kroniska sjukdom. De kan uppleva sig annorlunda och 

begränsade i sitt liv då de måste anpassa sig till sjukdomen. En frustration över att andra i ens 

omgivning inte ser att man är sjuk beskrivs också. Människor vill kunna leva så bra som möjligt 

trots sin kroniska sjukdom. Det handlar om att acceptera att livssituationen är annorlunda och 

göra det bästa av den nyuppkomna situationen (Rolbiecki et al., 2017). Att leva i harmoni med 

sig själv är en viktig del för att kunna processa sjukdomen, men upplevs också som en svårighet 

(Delmar et al., 2005). En Studie (Lundman & Jansson, 2007) visar att en central del vid kronisk 

sjukdom är att kunna bevara sin identitet och värdighet.  

  

Nationalencyklopedin (2018) definierar vardagslivet som rutiner inom privatliv, vänskapskretsar 

och formella sociala organisationer, till exempel arbetsplats. Definitionen av vardag och 

vardagsliv omformuleras i termer som vanlig eller normal. Vardagslivet handlar om det vanliga 

och enkla livet, men kan vara mer komplicerat än så. En vardagsvärld kan tillfälligt förändras 

och det kan ske då något särskilt inträffar. Det kan förklaras som en sammanflätning av olika 

världar som kan påverka en människas tillvaro på olika sätt. Den som varit med om en olycka, 

långvarig ohälsa eller ett akutinsjuknande bär med sig erfarenheter om sitt tillstånd vilket kan 
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göra det svårt för personen att se möjligheter i vardagen (Nyström, 2009, s. 410). Det finns 

många aktiviteter som ingår i ett vardagligt liv som exempelvis fysiska aktiviteter, 

fritidsaktiviteter, sysselsättning och arbete (Socialstyrelsen, 2003). De dagliga aktiviteterna i 

vardagen kräver planering, organisering och lösningar av problem (Rosenblum, Josman & 

Toglia, 2017). Att hantera vardagslivet kan vara en balans mellan totalt välbefinnande och inget 

välbefinnande alls. Hur en människa hanterar sin vardag kan se olika ut beroende på livssituation 

och ålder. Friskfaktorer som ökar välbefinnandet kan handla om inre motivation, och detta 

påverkar trivseln med livet som levs (Elgán & Fridlund, 2009, s. 152). Öhman et al. (2003) 

beskriver att den sjuka människan hela tiden strävar efter lindring och normalisering av det 

dagliga livet. En förändring i livet för en person med diabetes är att blodsockernivån i kroppen 

påverkas av kost, motion och läkemedel. Detta behöver därför justeras beroende på aktiviteterna 

i det dagliga livet (Rosenbek Minet, Lønvig, Henriksen & Wagner, 2011).   

  

Regelbunden motion är viktigt för personer med diabetes typ 1. Den fysiska aktiviteten minskar 

behovet av insulin, förbättrar kroppssammansättningen, endotelfunktionen, den kardiovaskulära 

hälsan och sänker serumkolesterolhalten i blodet. I sin tur minskar regelbunden motion risken för 

komplikationer, förbättrar livskvaliteten och ökar livslängden (Greener, 2017). Blodsockernivån 

påverkas av hur vi äter och vad vi äter. Därför är det viktigt för en person med diabetes att ha 

kunskap om kost. Kostens betydelse är också viktigt för att minska risken för andra sjukdomar 

och komplikationer. Intaget av kolhydrater är främst det som gör att blodsockernivån ökar efter 

vi har ätit. För personer med diabetes påverkar matintaget insulindosen (AAS, 2013, s. 149–150).  

 

År 1922 fick den första personen med typ 1 diabetes injektionsbehandling med extraherat 

insulin. Hormonet togs då från nötkreatur och grisar. Detta har utvecklats och insulinet 

produceras idag med hjälp av rekombinanta tekniker i bakterier och jäst. Insulin är ett 

polypeptidhormon vilket innebär att det krävs en parenteral tillförsel. En subkutan tillförsel ger 

en lagom balans mellan upptag och effekten av insulinet i vävnaden. Det finns olika sorters 

insulin som är korttidsverkande, medellångverkande och långverkande. Administrationen sker 

idag med insulinpennor och insulinpumpar. Alla personer som lever med diabetes och tar 

insulininjektioner bör göra egenkontroller av blodglukoskoncentrationen. Om denna kontroll av 

behandling inte utförs kan det bli svårt att uppnå optimal behandlingseffekt och livskvalitet. 
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Kontroll av blodglukoskoncentrationen ska därför kontrolleras före varje måltid och 90 minuter 

efter måltid. Blodglukoskoncentrationen i fastande, innan frukost, ger en översikt om den 

metabola kontrollen och hur läget ser ut under natten. Att känna till detta som insulinbehandlad 

diabetiker är en fördel och motiverar att kontrollerna görs dagligen. Men alla personer med 

diabetes som behandlas med insulininjektioner kan råka ut för hypoglykemi/insulinkänningar. 

Detta är något som kan vara svårt att helt undvika. Hypoglykemi uppstår då det intagna insulinet 

går över det normala intervallet. Detta kan orsakas av att insulinmängden var för stor eller att 

blodglukoskoncentrationen var för låg innan insulinet administrerades eller att behovet har 

minskat. Detta kan exempelvis bero på att personen ätit för lite eller att hög fysisk aktivitet har 

utförts (Mulder, 2017, s. 132-143).  

  

En studie (Oyelana, 2008) visar att egenvård har stor betydelse för en tillräcklig kontroll av 

sjukdomen. Personer behöver kännedom om förebyggande åtgärder relaterat till fotvård, 

ögonvård och riskfaktorhantering. Detta ställer stora krav på egna kunskaper, färdigheter och 

viljestyrka. För en möjlighet till egenvård behövs utbildning och ett socialt stöd (Rintala, 

Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2013). En kvantitativ studie (Majumder, Cogen & Monaghan, 

2017) visar att behandlingen av diabetes typ 1 innebär strikt självkontroll och hantering. Detta 

innefattar flera dagliga insulininjektioner eller användning av en insulinpump, mätning av 

blodsocker fyra till sex gånger per dag samt reglering av kolhydratintag, rutinmässig fysisk 

aktivitet och förebyggande av akuta och långsiktiga komplikationer. Detta kräver att personer 

med diabetes ska vara självmotiverade och kunna möta glykemiska mål samt upprätthålla en 

hälsosam livsstil. 

 

Sammanfattningsvis är det många delar i livet som påverkas av att leva med en kronisk sjukdom. 

För att vi som sjuksköterskor ska finnas som stöd och ge information behöver vi få en insikt i hur 

de upplever sitt liv med diabetes typ 1. Därför var syftet med denna litteraturstudie att beskriva 

personers upplevelser av hur diabetes typ 1 påverkar det vardagliga livet.  
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Metod 

Design 

En kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats har utförts för att besvara syftet. Bengtsson 

(2016) beskriver att en kvalitativ innehållsanalys är en presentation av data i ord och teman som 

gör det möjligt att dra en viss tolkning av resultaten. Danielson (2012, s. 332-333) beskriver att 

en kvalitativ innehållsanalys oftast är texter från intervjuer, dagböcker eller observationer. 

Designen för denna studie var en litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar för att 

sammanställa kunskap inom det aktuella området. Willman et al. (2011, s. 52) menar att en 

kvalitativ forskningsmetod används för att beskriva eller förklara mänskliga upplevelser och 

uppfattningar om något. Fortsättningsvis beskriver de att studiernas syfte ska fokusera på att 

förstå individers meningsupplevelser och ska sträva efter att identifiera mönster och 

kännetecken.  

 

Urval 

Willman et al. (2011, s. 61) beskriver att en pilotsökning bör göras för att studera om det finns 

vetenskaplig litteratur inom området. Detta utfördes för att se om det fanns tillräckligt med data 

som motsvarade studiens syfte. Artiklarna har inhämtas från databaserna Pubmed och Cinahl (se 

tabell 1). Willman et al. (2011, s. 84-85) menar att vid sökning i olika databaser kan man få olika 

resultat angående relevans, tillförlitlighet, publicering av artiklar och kvalitet på referenser. 

Därför bör forskargruppen söka igenom så många relevanta databaser som möjligt utifrån det 

syfte som valts ut. Sökord kombinerades med varandra för att få fram artiklar som motsvarade 

syftet. Denna sökning gjordes utifrån booleska sökoperatorer som innebär att söktermer kopplas 

samman på olika sätt. De vanligaste och mest användbara sökoperatorerna är sökblocken OR, 

AND och NOT (Willman et al, 2011, s. 72-74). Sökblocken AND och NOT användes i 

sökningen av artiklar där AND fokuserar på ett mer avgränsat område och NOT exkluderar vissa 

söktermer. Sökorden som användes var diabetes type 1, experience och qualitative. Barn 

exkluderades för att endast få fram personers egna upplevelser och inte anhörigas. Sökningen 

begränsades genom att använda peer review, engelsk text och artiklar mellan 2007–2018 för att 

få nyligt gjord forskning inom ämnet. I Cinahl användes begränsningen “exclude medline 

records” för att exkludera artiklar som framkom i sökningen på Pubmed. Totalt valdes tio artiklar 

ut, tre stycken från databasen Pubmed och sju stycken från Cinahl (se tabell 2). 
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Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning utfördes på de valda artiklarna med hjälp av SBU:s (2014) mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik, patientupplevelser. För att 

värdera kvaliteten användes en procentindelning. Ett positivt svar gav en poäng och ett negativt 

svar för studien gav noll poäng. Genom att slå ihop dessa poäng och räkna om det i procent 

kunde studiernas kvalitet jämföras med varandra. Kvalitetsgraderingen såg ut på följande sätt: 

låg kvalitet 60-69%, medel kvalitet 70-79% och hög kvalitet 80-100% (Willman et al, 2011, s. 

108). Författarna i denna studie kvalitetsgranskade artiklarna enskilt för att sedan jämföra dessa 

tillsammans. Endast artiklar med medel och hög kvalitet inkluderades sedan i studien.  

 

Tabell 1. Redovisning av litteratursökning i PubMed och Cinahl. 

Syftet med sökningen: Att beskriva personers upplevelser av hur diabetes typ 1 påverkar det vardagliga livet. 

PubMed 2018 01 30 Begränsningar: English text, 2007-2018      

Söknr  *)  Söktermer  Antal träffar  Antal valda artiklar  

S1  FT  Diabetes type 1  71,870    

S2  FT  Experience  561,638    

S3  FT  Qualitative  193,022    

S4  S1 AND S2 1,565  

S5  S3 AND S4 88  

S6  FT Children  563,962    

S7    S5 NOT S6 50 3  

Cinahl 2018 01 30 Begränsningar: Peer review, english text, 2007-2018, exclude MEDLINE records   

Söknr  *)  Söktermer  Antal träffar  Antal valda artiklar  

S1  FT  Diabetes type 1  15,543    

S2  FT  Experience  183,458    

S3  FT  Qualitative  94,678    

S4    S1 AND S2  736  1  

S5    S3 AND S4  199    
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Forts. Tabell 1. Redovisning av litteratursökning i PubMed och Cinahl.   

S6    (S3 AND S4) NOT 
Children   

121  6  

*FT – Fritextsökning i PubMed och Cinahl. 

 

Tabell 2. Inkluderade artiklar i analysen (n=10).        

Författare, år, 

land  

Typ av 

studie  

Deltagare  Datainsamling/Analysmetod  Huvudfynd  Kvalitet  

Babler & 

Strickland, 2015  

USA  

Kvalitativ  3 män, 8 

kvinnor, 11–
15 år.  

Semistrukturerade 

intervjuer/Grounded theory  

Personerna i studien beskriver sin 

diabetes som en livsstilsförändrande 

händelse som är permanent utan 

botemedel. De beskriver att 
balanseringen av blodsockret och 

kontroller är irriterande, tar tid och 

gör ont. De känner sig annorlunda 
och "inte normala", vissa dagar får de 

känslor av att vilja ge upp. Och att det 

är svårt komma till insikt och 
acceptera sin sjukdom och förändrade 
livsstil.  

Hög  

Hill et al. 2013  

Canada  

Kvalitativ  3 män, 6 

kvinnor, 
<18år.  

Fokusgrupp 
intervjuer/Tematisk analys  

Tre huvudämnen identifierades: 

kostfrågor, brist på kunskap bland 

andra studenter och en intern kamp 
med sig själv. De beskriver brister på 

hälsosam mat och sockerfria 

alternativ på skolan samt hur 
problematiskt det kan vara att vistas 

på områden på campus där de är 
förbjudet att äta mat.  

Hög  

Huus & Enskär, 
2007  

Sverige  

  

Kvalitativ  2 män, 6 

kvinnor, 14–
18 år.  

Berättande intervju/Tolkande 
fenomenologisk analys  

Fem teman identifierades: att man är 

annorlunda, att man blir annorlunda 
behandlad, att kunna leva ett normalt 

liv, att känna sin egen kropp och att ta 
hand om sig själv.  

Medel  

Hirjaba et al. 2015  

Finland  

  

Kvalitativ  5 män, 15 

kvinnor, 17–
50 år.  

En till en intervjuer/Induktiv 

innehållsanalys  

Tre kategorier identifierades: 

patientens ansvar, sjukdomens 

konsekvenser och den tredje handlar 

om information. De beskriver att man 

som person med diabetes ansvarar för 

att ha ett hälsosamt liv med rätt kost 

och fysisk aktivitet. De beskriver 
också svårigheter i sitt arbete, då 
omgivningen inte har förståelse.  

Hög  

Kay et al., 2009 

Storbritannien 

Kvalitativ 9 kvinnor, 18-

25 år. 

Semistrukturerad 

intervju/Tolkande 
fenomenologisk analys 

Fyra olika kategorier identifierades 

utifrån deltagarnas upplevelser: 

Förhållandet till sin kropp, personliga 

utmaningar, påverkan på relationer 
samt förändring och anpassning. Den 

eviga kontrollen på blodsocker 

resulterade i att många kvinnor tillät 
sig ha högt blodsocker för att gå ned i 
vikt. 

Hög 
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Forts. Tabell 2. Inkluderade artiklar i analysen (n=10).    

Författare, år, 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare Datainsamling/Analysmetod Huvudfynd Kvalitet 

King et al. 2017.  

Storbritannien  

Kvalitativ  9 män, 11 

kvinnor, 16–
21 år.  

Fördjupade 
intervjuer/Grounded theory  

Handlar om ungdomars erfarenheter 

av att leva med diabetes och hur det 
påverkar deras vardag. Deras största 

rädsla är hypoglykemi. De berättar 

om att sjukdomen påverkar relationer. 
De har en rädsla för hur livet kommer 

att se ut samt en rädsla för 
komplikationer.  

  

Hög  

Lindberg & 
Söderberg, 2015  

Sverige  

  

Kvalitativ  2 män, 7 

kvinnor, 17–
25 år.   

Berättande intervju/Thornes 
tolkningsteknik  

Deltagare beskriver att de inte är sin 

diabetes utan de är en person som alla 
andra i sin omgivning. En del 

upplevde att vissa hade brist på 

kunskap kring sjukdomen och kände 
ett ansvar att förklara. Det krävs 

också noggrann planering för att 
utföra dagliga aktiviteter.   

  

Hög  

Reitblat et al. 2016  

USA  

Kvalitativ  9 st. 12–17 år.  Semistrukturerade 

intervjuer/Thornes 
tolkningsteknik  

Deltagare beskriver att det kan vara 

svårt att leva ett balanserat liv som 
alla andra när man har diabetes. Att 

man vill kunna vara oberoende av 

andra. De beskriver också en 
stigmatisering där de undviker att 

berätta om sin sjukdom för att inte bli 
behandlad som annorlunda.  

  

Medel  

Scholes et al. 2013.  

USA  

  

Kvalitativ  4 män, 10 

kvinnor, 11–
22 år.  

Semistrukturerade 
intervjuer/Tematisk analys  

Deltagare beskriver att anhöriga ofta 

är oroliga vilket begränsar de att resa 
iväg. De beskriver att det är många 

som inte har förståelse för 
sjukdomen.   

Medel  

Watts et al. 2010.  

Storbritannien.   

Kvalitativ  2 män, 3 

kvinnor, 20–

67 år.  

Semistrukturerade 
intervjuer/Tematisk analys  

Personerna i studien beskriver att det 

är svårt med nya rutiner som att 

exempelvis flytta hemifrån. En 
deltagare beskriver att diabetes alltid 

är en kamp fast man levt med det 
under 30 år.  

Medel   

 

Dataanalys 

Artiklarna har analyserats med hjälp av Bengtsson (2016) analysmetod. Analysen har utförts 

genom fyra olika steg: dekontextualisering, rekontextualisering, kategorisering/kondensering och 

sammanställning. Varje steg måste emellertid utföras flera gånger för att upprätthålla analysens 

kvalitet och trovärdighet. Dekontextualisering är det första steget och innebär att forskaren ska 
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bekanta sig med den inhämtade datan samt läsa igenom den transkriberade texten för att få en 

känsla av helheten. Under andra steget som är rekontextualiseringen delas texten upp i mindre 

meningsenheter. En meningsenhet är den minsta enheten som innehåller några av insikterna av 

personernas upplevelser, och det är skapandet av meningar eller stycken som innehåller aspekter 

som är relaterade till varandra och som svarar på syftet. Varje identifierad mening kan märkas 

med en kod som har ett förhållande till sammanhanget. Vid induktiv ansats skapas en lista under 

processen och kan ändras eftersom fler data blir tillgängliga. Tolkningar av de meningsenheter 

som verkade tydliga i början kan vara dolda under processen. Därför bör kodningsprocessen 

utföras upprepade gånger.  

 

Efter att meningsenheterna har identifierats måste forskaren sedan kontrollera att alla aspekter av 

innehållet motsvarar syftet. Den ursprungliga texten läses sedan tillsammans med den slutliga 

delen av meningsenheterna. Färgade pennor är användbara för att skilja varje meningsenhet i det 

ursprungliga transkriptet. När denna process har utförts behöver forskaren överväga om den 

omarkerade texten ska inkluderas. I det tredje steget ska meningsenheterna kondenseras. Detta 

innebär att ord reduceras utan att gå miste om information som motsvarar syftet. Denna process 

av kondensering behövs ofta när data baseras på intervjuer. I kategoriseringsprocessen 

identifieras teman och kategorier. Identifierade teman och kategorier bör ses över noggrant, då 

ingen data bör falla mellan två grupper eller passa in i mer än en grupp. I det fjärde steget 

sammanställer forskaren resultatet. Hur forskaren vet när kategoriseringen är tillräckligt bra 

beror på syftet med studien. Kategoriseringen är klar när en rimlig förklaring har uppnåtts. 

Forskaren kan presentera en sammanfattning av teman, kategorier/subteman och 

underkategorier/underrubriker för att ge läsaren en snabb översikt över resultaten (Bengtsson, 

2016).  

 

Författarna i denna litteraturstudie började med att läsa igenom resultatet i de utvalda artiklarna. 

Detta för att få en helhet över innehållet. Vidare markerades stycken i resultatet som motsvarade 

studiens syfte. Artiklarna numrerades från 1-10 och de markerade styckena märktes med ett unikt 

nummer. Detta utfördes för att lättare kunna hitta tillbaka till originalkällan. För att inte mista 

data kontrollerades alla artiklar ytterligare en gång för att säkerställa att omarkerad text inte 

svarade till syftet. Totalt 174 meningsenheter identifierades i samtliga artiklar, dessa 
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meningsenheter fördes in i en tabell där de översattes från engelska till svenska. Därefter 

kondenserades det översatta meningsenheterna för att exkludera icke talande ord och samtidigt 

behålla kärnan av innehållet. Alla kategorier hade en unik färg för att tydliggöra vilket steg i 

processen det tillhör. Utifrån tabellen staplades samtliga kondenserade meningsenheterna ut efter 

varandra till en första kategorisering. Efter detta kunde en andra kategorisering skapas. 

Meningsenheterna som liknar varandra kopplas samman i olika kategorier som motsvarar syftet. 

Under andra kategoriseringen skapades totalt 22 kategorier. Dessa studerades noggrant för att 

säkerställa att syftet besvaras och att de hör till den valda kategorin innan nästa steg i processen 

kan påbörjas. I den tredje kategoriseringen studerades dessa 22 kategoriseringar för att kolla om 

flera av dessa kan slås samman med varandra. Det blev sju stycken kategorier efter dessa slagits 

ihop. Innan processen kunde gå vidare gick författarna tillbaka till originalkällan och studerade 

meningsenheterna ytterligare en gång, detta för att kolla om samma meningsenhet tar upp olika 

aspekter. Samma meningsenhet som tog upp olika aspekter markerades med a och b men behöll 

samma siffra. På det tillvägagångssättet gick det fortfarande att hitta tillbaka till originalkällan. 

Genom att vissa meningsenheter delades kunde den sjätte och sjunde kategorin passa in i de 

övriga kategorierna vilket resulterade i fem slutkategorier (se tabell 3). 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier, som redovisas i tabell 3.  

Tabell 3. Översikt över kategorier (n=5). 

Kategorier 

Att känna sig begränsad i sina dagliga aktiviteter 
 

Att behöva speciella rutiner och inte kunna vara spontan 

Att känna sig annorlunda och beroende av andra 

Att känna frustration över att möta okunskap hos omgivningen 

Att ständigt känna sig orolig över vad som kan hända 

 

Att känna sig begränsad i sina dagliga aktiviteter 

Att känna sig begränsad i sitt liv handlade om att personer med diabetes inte hade samma 

möjlighet att delta i dagliga aktiviteter som andra i sin omgivning (Babler & Strickland, 2015; 

Hill, Gingras & Gucciardi, 2013; Huus & Enskär, 2007; Kay, Davies, Gamsu & Jarman, 2009; 
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King, King, Nayar & Wilkes, 2017; Scholes et al., 2010). Exempelvis fritidsaktiviteter (Huus et 

al., 2007; Kay et al., 2009; King et al., 2017; Scholes et al 2013), sysselsättning (Hill et al., 2013; 

Kay et al., 2009; King et al., 2017) och arbete (Kay et al., 2009; Scholes et al., 2013). Dessa 

aktiviteter handlade om att kunna gå ut och äta, koppla av med sina vänner utan att behöva tänka 

på att äta mat eller administrera insulin, åka iväg på en resa eller arbeta med sitt drömyrke (Huus 

et al., 2007; Kay et al., 2009; Scholes et al., 2013). Personer med diabetes såg vardagen som en 

kamp och de visste att deras tillstånd var nedsatt på grund av sjukdomen vilket de upplevde som 

ett hinder med att kunna leva livet som andra människor. De såg det som att diabetes styrde hela 

deras vardag och de visste att sjukdomen var permanent utan möjlighet till botemedel. Personer 

med diabetes hade dåliga dagar då de kände sig deprimerade över sin sjukdom (Babler et al., 

2015; Hill et al., 2013; King et al., 2017; Watts et al., 2010).  

 

“Well, I was really set on getting my pilot’s licence but I found out about 3 weeks ago 

that I couldn’t be a commercial airline pilot” (Scholes et al., 2013, s. 1239) 

 

Studier (Hill et al., 2013; Kay et al., 2009; King et al., 2017; Lindberg & Söderberg, 2015) visar 

att koncentrationen i skolan påverkades av sjukdomen. Personer med diabetes kände att de 

missade stora delar av undervisningen. Dels på grund av hypoglykemi men också då 

blodsockernivåerna påverkade humöret. Stress från skoluppgifter gjorde det svårt för personerna 

att kontrollera sin diabetes. De upplevde att de skulle fått bättre resultat i skolan om de inte hade 

haft sjukdomen (Hill et al., 2013; King et al., 2017). Personer med diabetes upplevde även 

svårigheter att vistas i olika miljöer, till exempel var mat inte tillåtet på många områden i 

universitetsmiljön. Detta gjorde det svårt att hantera diabetesen eftersom bra och hälsosam mat 

var en förutsättning för ett stabilt blodsocker. På många ställen i samhället saknades hälsosamma 

alternativ samt information om näringsinnehåll på serveringar. I och med detta upplevde 

personer med diabetes en osäkerhet kring vilken dos insulin de skulle administrera för att inte 

orsaka hypoglykemi (Hill et al., 2013). 

 

“And it’s very hard to carb count like I never get pasta here because I don’t know how 

many cups of pasta there are in a serving.” (Hill et al., 2013, s. 239) 
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Att behöva speciella rutiner och inte kunna vara spontan 

Studier (Babler et al., 2015; Hill et al., 2013; Hirjaba et al. 2015; Huus et al., 2007; Kay et al., 

2009; King et al., 2017; Lindberg & Söderberg, 2015; Reitblat et al., 2016; Scholes et al., 2013; 

Watts et al., 2010) visar att personer med diabetes kände att de inte kunde göra samma spontana 

saker som tidigare. De upplevde att deras liv bestod av speciella rutiner kopplade till kontroller 

av blodsocker, mat och administrering av insulin på grund av sjukdomen. Det vardagliga livet 

påverkades då de fick bära ett stort ansvar för att ha kontroll över sin sjukdom, de upplevde att 

deras vardagliga liv styrdes av rutiner (Hirjaba et al., 2015; Huus et al., 2007). Personer med 

diabetes var tvungna att hålla koll på tiden då insulin och blodsockermätning skulle ske vid 

speciella tidpunkter på dygnet. De upplevde svårigheter i det vanliga livet då de ständigt behövde 

planera i förväg till exempel när de skulle sova över hos vänner och var tvungna att åka hem och 

administrera insulin (Huus et al., 2007; King et al., 2017; Lindberg & Söderberg, 2015). De 

upplevde att de inte hade något val, det var viktigt att följa rutinerna för om dessa missköttes 

kunde konsekvenserna leda till döden (King et al., 2017). 

 

“All the time you´ve got to know, and you´ve got to know the times - The time to eat, the 

time for your injections. You´ve got to remember all the time, never let up.” (King et al., 

2017, s. 4).  

 

Det var en utmaning för personer med diabetes att ändra sina liv och anpassa sig till deras 

sjukdom. De behövde ändra sina rutiner när det kom till kost, fysisk aktivitet, regelbundna 

måltider samt kunskap om nödvändig utrustning för sin diabetes (Babler et al., 2015; Hirjaba, 

Häggman-Laitila, Pietilä & Kangasniemi 2015; Huus et al., 2007; King et al., 2017; Lindberg & 

Söderberg, 2015). Därför var behovet av information och kunskap om sjukdomen viktig (King et 

al., 2017). De upplevde det besvärligt att behöva kontrollera blodsockret, administrera rätt 

insulindos och äta regelbundet. Utöver detta behövde personer med diabetes kunskap om hur 

träning och en hälsosam kost kunde påverka blodsockernivåerna under dagen (Babler et al., 

2015; Hirjaba et al., 2015; King et al., 2017). En person med diabetes beskrev att hon inte kunde 

äta ris eftersom det innehåller mjöl och mjöl blir till socker (Reitblat, Whittemore, Weinzimer, 

Tamborlane & Sadler, 2016). 
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Personer med diabetes upplevde att sjukdomen fanns i deras tankar konstant. De funderade 

ständigt på kost, vikt, blodsocker och rutiner (Babler et al., 2015; Hill et al., 2013; Hirjaba et al., 

2015; King et al., 2017; Kay et al., 2009; Lindberg & Söderberg, 2015). Det beskrevs hur det var 

svårt att handskas med sjukdomen samtidigt som de till exempel ville gå ner i vikt. Detta var 

något som gav konsekvenser i deras vardag eftersom de misskötte sin diabetes genom att 

undvika insulininjektioner. Det var samtidigt svårt att gå ner i vikt eftersom kosten var viktig för 

att inte få ett sjunkande blodsocker (Kay et al., 2009; King et al., 2017). Personer med diabetes 

beskrev det som viktigt att följa rutiner eftersom brist på dessa kunde leda till förvirring över 

vilken tid de skulle ta sitt insulin (Watts et al., 2010). Det var svårt att förhålla sig till de nya 

rutinerna i deras dagliga liv exempelvis injektioner, ändrad kosthållning men också att olika 

personer kom och lärde ut under olika tillfällen. I och med de nya rutinerna hade sjukdomen 

ändrat deras dagliga liv och personlighet vilket var en utmaning att anpassa sig till (King et al., 

2017; Scholes et al., 2013).  

 

“Even when I’m trying to cut down on food, my blood will go low or something and then 

I end up eating again so it’s just defeated the whole object of my day.” (Kay et al., 2009, 

s. 247). 

 

Att känna sig annorlunda och beroende av andra 

Studier (Babler et al., 2015; Hill et al., 2013; Huus et al., 2007; Kay et al., 2009; King et al., 

2017; Lindberg & Söderberg, 2015; Reitblat et al., 2016; Scholes et al., 2013; Watts et al., 2010) 

visar att personer med diabetes kände sig annorlunda jämfört med andra i deras omgivning. De 

kände att de inte passade in jämfört med deras vänner då de behövde hantera sin sjukdom 

dagligen. De behövde exempelvis regelbundet kontrollera blodsocker, injicera insulin och tänka 

på kosten vilket deras vänner inte behövde (Huus et al., 2007; King et al., 2017). Personer med 

diabetes kände sig annorlunda då de inte fick utöva aktiviteter på egen hand på grund av risken 

för hypoglykemi. Detta upplevdes som att andra i deras omgivning såg dem som en person med 

diabetes och inte som en person som alla andra (Huus et al., 2007; Kay et al., 2009). Flera 

personer valde att inte berätta om sin sjukdom till sina vänner för att inte bli sedd och behandlad 

på ett annorlunda sätt (Huus et al., 2007; Lindberg & Söderberg, 2015; Reitblat et al., 2016). 

Personer med diabetes beskrev också att de ville få möjlighet att leva och bli behandlade som 
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andra människor (Huus et al., 2007; Hill et al., 2013; King et al., 2017; Lindberg & Söderberg, 

2015). 

 

“I feel different from everybody else. All others can live as they want, but I have to adjust 

to my diabetes, for instance, when I am with my friends and I have to have a sandwich in 

my pocket.” (Huus et al., 2007, s. 30) 

 

Personer med diabetes upplevde enligt studier (Hill et al., 2013; Hirjaba et al., 2015; Kay et al., 

2009; King et al., 2017; Lindberg & Söderberg, 2015; Reitblat et al., 2016) att de var beroende 

av andra människor. De uttryckte en oro över att få lågt blodsocker och att då inte kunna ta hand 

om sig själv (Lindberg & Söderberg, 2015). Därför valde personer med diabetes att berätta och 

informera om sin sjukdom till personer som fanns i deras dagliga liv som vänner, arbetskollegor 

och lärare så de visste hur de skulle agera om lågt blodsocker skulle uppkomma (Hill et al., 

2013; King et al., 2017; Lindberg & Söderberg, 2015). En person menade att arbetskollegor inte 

skulle förstå trots information och kände sig därmed avvikande från sina kollegor (Hirjaba et al., 

2015). En annan person beskrev en rädsla av att gå ut ensam då hen var rädd för hypoglykemi 

och försäkrade sig alltid om att ha glukostabletter och/eller glukagon med sig (King et al., 2017). 

Personer med diabetes beskrev också vikten av stöd från andra i hanteringen av sin sjukdom för 

ett fungerande vardagligt liv (Kay et al., 2009; Lindberg & Söderberg, 2015). Studier visar att 

många föräldrar hjälpte yngre personer så att de skulle få leva ett så normalt liv som möjligt och 

inte känna sig annorlunda på grund av sin sjukdom (Lindberg & Söderberg, 2015; Reitblat et al., 

2016). Vissa personer med diabetes upplevde det irriterande att andra i deras omgivning skulle 

lägga sig i deras liv. De tyckte det var viktigt att kunna vara självständiga och ta eget ansvar över 

sin sjukdom (Hirjaba et al., 2015; Kay et al., 2009; Reitblat et al., 2016; Scholes et al., 2013).  

 

“I have told my close friend, if something happens and I need help it’s safe for me that 

they know what to do” (Lindberg & Söderberg, 2015, s. 81). 

 

Att känna frustration över att möta okunskap hos omgivningen  

Personer med diabetes upplevde att vänner, familj, vårdpersonal och lärare inte förstod hur det är 

att leva med sjukdomen (Hill et al., 2013; Kay et al., 2009; Lindberg & Söderberg, 2015; 
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Reitblat et al., 2016; Scholes et al., 2013). Flera studier (Hill et al., 2013; King et al., 2017; 

Scholes et al., 2013) visar att personer med diabetes upplevde en stor stress och frustration att 

behöva lägga tid på att informera omgivningen om sin sjukdom vid administrering av insulin och 

blodsockermätning. Personer med diabetes upplevde en bristande kunskap hos omgivningen i allt 

från vad sjukdomen beror på till vilken utrustning som behövs vid behandling. Vissa beskrev att 

vänner gav dömande blickar då de använde nålar, sprutor och insulinpumpar (Hill et al., 2013; 

Huus et al., 2007; King et al., 2017; Lindberg & Söderberg, 2015). En skam över vad andra 

tänkte resulterade i att vissa undvek att kontrollera sitt blodsocker och administrera insulin i 

offentliga miljöer vilket gav negativa konsekvenser. En person beskrev till och med att det 

medfört sjukhusvistelse (Kay et al., 2009). En annan person med diabetes begärde ett eget 

badrum i skolmiljön för att kunna administrera sitt insulin enskilt (Reitblat et al., 2016). Personer 

med diabetes önskade att omgivningen skulle förstå att diabetes är något man lever med varje 

dag och det har konsekvenser för allt i de dagliga livet (Hill et al., 2013; Kay et al., 2009; 

Lindberg & Söderberg, 2015; Reitblat et al., 2016).  

 

“I’m embarrassed when I get a low (referring to low blood glucose) to the point where I 

can’t even walk. I’m afraid to get up in front of class to leave, and so if I run out of juice, 

like, what am I supposed to do?” (Hill et al., 2013, s. 240) 

 

Personer med diabetes upplevde sig obekväma att berätta om sin sjukdom till exempelvis sina 

lärare då de saknade förståelse för sjukdomen (Hill et al., 2013; Reitblat et al., 2016). En person 

beskrev att en lärare gav hen problem för att inte ha utfört ett prov efter att ha behandlats för en 

hypoglykemisk episod (Reitblat et al., 2016). Även andra situationer som vid arbetsintervjuer 

och vid tecknande av gymkort var situationer när de var rädda att sjukdomen skulle påverka 

beslut. Att undvika att berätta var något personerna själv valde att göra men påverkades från en 

lärare som tyckte de skulle hålla sjukdomen hemlig (Hill et al., 2013).  

 

 

“When I was signing up [for the university gym], they gave me this weird survey and they 

asked about medical conditions, and I felt obligated to lie about having diabetes… 

because I thought that they wouldn’t let me into their stupid gym.” (Hill et al., 2013, s. 

240) 
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Att ständigt känna sig orolig över vad som kan hända 

Studier visar att personer med diabetes ständigt kände sig oroliga för komplikationer och 

framtiden. De påmindes om sjukdomen under dygnets alla timmar. Personer med diabetes 

upplevde ständig oro över vad som kan hända om blodsockret blev för lågt respektive högt 

(Hirjaba et al., 2015; Kay et al., 2009; King et al., 2017). En person låg vaken på natten med en 

rädsla att inte vakna upp på morgonen på grund av hypoglykemi (King et al., 2017). En person 

beskrev en rädsla av att inte kunna påverka sitt blodsocker om hen skulle befinna sig på en öde ö 

(Kay et al., 2009). De svängande blodsockernivåerna fick dem att må dåligt och bli rädda över 

att tappa kontrollen över sina liv (Hirjaba et al., 2015; Kay et al., 2009; King et al., 2017). 

 

“To make sure that i´m OK, I set my alarm clock every night to wake up at 1:00. 

Sometimes I have to go and get something to eat, some toast or whatever, to keep my 

sugars up.” (King et al., 2017, s. 5) 

 

Personer med diabetes var medvetna om att riskerna för komplikationer påverkades av de 

dagliga livsbesluten. De behövde hela tiden ha kontroll över sina blodsockernivåer för att minska 

risken för besvären (Hirjaba et al., 2015; King et al., 2017; Watts et al., 2010). Även fast de var 

medvetna om riskerna hade en person misskött sin sjukdom och drabbats av flertalet 

komplikationer så som ögonproblematik och erektil dysfunktion (Watts et al., 2010). Flera 

personer slutade tänka på att bli äldre relaterat till de långsiktiga komplikationer som kunde 

uppkomma. De var rädda för komplikationer som att bli blinda, få problem med njurar och ben 

(Kay et al., 2009; King et al., 2017; Scholes et al., 2013; Watts et al., 2010). En person beskrev 

att hen hellre skulle vara död än att få problem med sina ben (King et al., 2017). Personer med 

diabetes var medvetna om att det aldrig skulle finnas något botemedel mot diabetes och de var 

ständigt oroliga associerat till sin diabetesdiagnos (Kay et al., 2009; King et al., 2017; Scholes et 

al., 2013; Watts et al., 2010). 

 

“The possible complications that I´m really scared of is circulations, me eyes, me 

hearing, hands and feet chopped off, having bad circulation in me feet, bad circulation in 

me hands, that´s really the thing that scares me, getting blind. If I went blind with 

diabetes, I´ll just hang meself.” (King et al., 2017, s. 4) 
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En person beskrev en önskan att skaffa familj men kände en oro då graviditeten kunde vara 

annorlunda från en vanlig graviditet (Lindberg & Söderberg, 2015). En annan person såg inte 

fram emot att skaffa familj då de fanns risk att barnet skulle få diabetes (Kay et al., 2009). 

Personer med diabetes kände en ständig oro över vad som skulle komma att hända i framtiden. 

De upplevde att sjukdomen ständigt fanns i deras tankar och att det var omöjligt att inte oroa sig. 

Sjukdomen var något de såg som världens ände där de tänkte och förberedde sig för döden varje 

dag (King et al., 2017; Kay et al., 2009; Watts et al., 2010). 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva personers upplevelser av hur diabetes typ 1 påverkar det vardagliga livet. 

Analysen resulterade i fem slutkategorier: Att känna sig begränsad i sina dagliga aktiviteter; Att 

behöva speciella rutiner och inte kunna vara spontan; Att känna sig annorlunda och beroende av 

andra; Att känna frustration över att möta okunskap hos omgivningen; Att ständigt känna sig 

orolig över vad som kan hända. I diskussionen kommer varje kategori från resultatet diskuteras 

med koppling till andra vetenskapliga artiklar om kroniska sjukdomar. Detta kommer i sin tur 

kopplas till Erikssons (2015) teori om lidande. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att personer med diabetes typ 1 kände sig begränsade i 

sina liv då de inte hade möjlighet att delta i dagliga aktiviteter som andra i sin omgivning. Det 

kunde vara att gå ut och äta, resa, umgås med vänner och arbeta med sitt drömyrke. De upplevde 

även svårigheter att vistas i olika miljöer på grund av sin sjukdom. Detta kan jämföras med en 

annan studie av Hedman et al. (2015) som menar att personer med kronisk sjukdom vill uppnå de 

tidigare sätten att hantera vardagslivet och önskar att kunna besöka vänner, åka på semester och 

delta i sociala aktiviteter. I en annan studie av Isaksson, Gunnarsson & Ahlström (2007) menar 

de att personer med multipel skleros känner sorg över restriktioner och förlorad frihet samt lever 

ett begränsat liv. Eriksson (2015, s. 88) beskriver i sin teori om lidande att ett livslidande kan 

innebära att en person förlorar möjligheten att genomföra sociala uppdrag i sitt vardagsliv. I 

denna litteraturstudie framkom det att personer med diabetes typ 1 upplevde att sjukdomen 

medförde en begränsning i livet och en kamp att leva sin vardag som andra människor i sin 

omgivning. Eriksson (2015, s. 58-60) beskriver i sin teori att lidande och hälsa utgör människans 
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kamp att överleva. Hon menar att befinna sig i ett lidande är en kamp mellan hopp och 

hopplöshet. 

 

Ett annat fynd i studiens resultat är att personer med diabetes upplevde en utmaning i att ändra 

sina liv och anpassa sig till deras sjukdom. De upplevde att de inte kunde göra samma saker som 

tidigare. Detta bekräftar Eriksson (2015, s. 88) i sin teori att det som varit självklart i livet sedan 

tidigare plötsligt mer eller mindre tas ifrån en. Människan står framför ett lidande som handlar 

om hela hennes livssituation. I en annan studie (Hedman et al, 2015) upplever personer att deras 

autonomi kränks då de fråntas saker som de tidigare haft i deras liv. Personer som lever med 

kronisk sjukdom önskar att de kan göra saker som de tidigare gjort, men på egna villkor. I 

litteraturstudien framkom det även att personer med diabetes upplevde att deras liv bestod av 

speciella rutiner vilket gjorde det svårt att kunna vara spontan då planering alltid behövde 

införas. Detta kan jämföras med en studie av Isaksson et al. (2007) som beskriver att sjukdomen 

(MS) har ett inflytande på personernas förmåga att vara oberoende av planering och att vara 

impulsiv. De är tvungna att göra planer för dagliga aktiviteter och leva med restriktioner istället 

för att vara öppen för aktiviteter spontant.  

 

Ett ytterligare fynd som lyfts fram är att personer med diabetes kände att de inte passade in 

jämfört med deras vänner då de behövde hantera sin sjukdom dagligen. Detta kan jämföras med 

en studie av Ahlström (2007) som beskriver att personer med kroniska sjukdomar som multipel 

skleros, reumatoid artrit och stroke upplever att vänskap i samband med vissa fritidsaktiviteter 

bleknar när dessa aktiviteter inte längre är möjliga att utföra på grund av sin sjukdom. Eriksson 

(2015, s. 34) beskriver i sin teori att ett lidande uppstår när en person känner sig exkluderad från 

kamratskapet. I resultatet framkom det även att personer med diabetes upplevde att de är 

beroende av andra människor. En del personer beskrev vikten av att omgivningen visste hur de 

skulle agera vid lågt blodsocker medan andra upplevde det irriterande att andra i deras 

omgivning skulle lägga sig i deras liv. Eriksson (2015, s. 83) beskriver att det är ett lidande när 

en person fråntas ansvar och att personer i och med detta förlorar sin värdighet. Värdighet enligt 

Edlund (2002) är när människan upplever välbefinnande och hälsa. Fortsättningsvis menar hon 

att om en människa inte kan ta ansvar för sina egna handlingar i det dagliga livet kan detta utgöra 

en kränkning av personens värdighet. Detta kan jämföras med en studie av Sharifi, Borhani & 
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Abbaszadeh (2016) där personerna med multipel skleros upplever en känsla av 

funktionsnedsättning och ett mindre värde än andra då personer i deras omgivning försöker 

hjälpa dem utan deras begäran.  

 

I studiens resultat framkom det att personer med diabetes upplevde en bristande kunskap hos 

omgivningen. De beskrev att de fick dömande blickar på sig när de använde sin livsnödvändiga 

utrustning. Detta kan styrkas från en podradio med Gramer & Zytomierska (2018) där 

Zytomierska uttalar att hon känner sig äcklad då personer med diabetes administrerar insulin på 

restauranger. Fortsättningsvis jämför Zytomierska administrering av insulin med ett 

tampongbyte, vilket författarna i denna studie anser vara en bristande kunskap om sjukdomen. I 

litteraturstudien upplevde personer med diabetes att blickar i samhället ledde till en skam som i 

sin tur gjorde att de undvek att ta sitt insulin och kontrollera sitt blodsocker. Eriksson (2015, s. 

79) beskriver att själsligt och andligt lidande skapas av de upplevelser som människan kan känna 

i relation till sin sjukdom. Hon menar att skam är något som upplevs av människan själv medan 

förnedring är relaterad till en upplevelse i förhållande till andra. I en studie om multipel skleros 

menar Sharifi et al. (2016) att sättet att kommunicera är viktigt för att upprätthålla värdighet. De 

menar att människors olika beteenden i samhället kan hota personerna med sjukdoms värdighet 

genom oönskad sympati och psykologiska trakasserier. Ett annat fynd som framkom i resultatet 

var att personer med diabetes upplevde att människor i deras omgivning inte förstod hur det var 

att leva med sjukdomen. Eriksson (2015, s. 34) menar att när en människa strävar efter frihet och 

att tillfredsställa sina egna behov, kan lidandet bestå av ensamhet där personen inte upplever sig 

förstådd.  

 

Ett ytterligare fynd i litteraturstudien var att personer med diabetes kände sig konstant oroliga för 

komplikationer. De oroade sig för hypoglykemi under dygnets alla timmar. Eriksson (2015, s. 

81) beskriver att osäkerhet och en rädsla för överraskningar ger upphov till lidande. I en annan 

studie av Isaksson et al. (2007) framkommer det att personer med multipel skleros lever i ett 

tillstånd av konstant rädsla. Ytterligare fynd som framkom i litteraturstudien var komplikationer 

som uppstått på grund av att sjukdomen inte skötts i det dagliga livet. Vilket även kan kopplas 

till Erikssons teori (2015, s. 79) som menar att skuld innebär en känsla som uppstår där personen 

själv förorsakat sjukdom och lidande genom att inte leva rätt. I litteraturstudien kom det även 
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fram att personer med diabetes kände oro över vad som skulle hända i framtiden. De upplevde 

också att de hellre skulle vilja vara döda istället för att få komplikationer. Detta kan även 

jämföras med Isaksson et al. (2007) som beskriver att personer med MS är ledsna över det 

faktum att det inte finns hopp om ett långt liv, där döden kommer närmare. Fortsättningsvis 

menar de att personerna är rädda att göra planer och har liten eller ingen optimism, de har tappat 

förtroende om livet både kring nutiden och framtiden.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att personer som lever med diabetes typ 1 upplevde att 

det var svårt att förhålla sig till de nya rutinerna då olika personer kom och lärde ut under olika 

tillfällen. I teorin om lidande beskriver Eriksson (2015, s. 90) att vårdpersonal lätt missar små 

detaljer som är viktiga för personer med sjukdom. Edlund (2002) menar att värdet som människa 

upplevs genom att bli lyssnad till, sedd, tagen på allvar och trodd på. En slutsats som författarna 

drar av detta är vikten av att ge bekräftelse till personerna, vilket kan visas på många sätt. I mötet 

med personer med diabetes är det viktigt att ta sig tid att lyssna och vara närvarande i sitt 

kroppsspråk. I Erikssons teori (2015, s. 59) menar hon att om man ser människan med lidande 

som en naturlig del, är lidandet också en del av hälsan. Hon beskriver att när en annan människa 

ser en persons lidande så innebär det en tröst. Bekräftelsen kan ske på olika sätt exempelvis en 

blick, en beröring eller ett litet ord. Författarna i denna studie anser att en viktig 

omvårdnadsintervention är att inte endast informera om sjukdomen och vad personen bör göra, 

utan koppla detta med hur det skulle fungera i vardagslivet. I och med detta kan personer med 

diabetes uppleva att sjukvårdspersonalen tar dem på allvar och anstränger sig genom att sätta sig 

in i hela personens liv. För att tillämpa detta i praktiken är det därför centralt att involvera 

personen med diabetes i samtalet. Detta gör att personen får känna sig självständig i sin egenvård 

och kan tillsammans med sjuksköterskan hitta lämpliga strategier för att kunna hantera rutiner i 

sitt dagliga liv. Genom att informera och göra personen delaktig i vården kan oro och ängslan 

minskas, detta kan göra att personen känner sig mer autonom i sin sjukdom. I en studie av 

Sakalys (2010) beskrivs autonomi där personen är självförsörjande och har en egen fri vilja att 

fatta beslut. Förutsättningar för att kunna lindra lidande är att sjukvårdspersonalen skapar en 

vårdkultur där personen känner sig välkommen, respekterad och vårdad. Det handlar ofta om 

enkla vardagsaktiviteter inom vården som att visa respekt och bekräfta personens värdighet 

(Eriksson, 2015, s. 90).  
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Metoddiskussion 

Författarna i denna litteraturstudie har säkerställt trovärdighet genom begreppen tillförlitlighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Bengtsson, 2016; Henricson, 2012).  

 

Bengtsson (2016) menar att trovärdighet avser hela studiens process, hur författarna har fastställt 

data och analysprocess utan att förlora relevant innehåll. Syftet med litteraturstudien var att 

beskriva personers upplevelser av hur diabetes typ 1 påverkar det vardagliga livet. Författarna i 

denna studie valde att inkludera vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats för att personers 

upplevelser skulle vara i fokus. Henricson (2012, s. 473) menar att studiens tillförlitlighet ökar 

om de inkluderade studierna har samma design. Enligt Polit & Beck (2012, s. 550) är forskarens 

kompetens och erfarenheter viktiga att framföra för att skapa en tillförlitlighet i studien. 

Författarna har endast utfört en kvalitativ innehållsanalys tidigare vilket kan ses som en svaghet 

för studien. 

 

Författarna gjorde en pilotsökning för att kontrollera hur mycket information det fanns inom 

området (Willman et al, 2011, s. 61). Artiklar inhämtades från två olika databaser, Willman et al. 

(2011) menar att vid en sökning i olika databaser kan man få olika resultat angående relevans, 

tillförlitlighet, publicering av artiklar och kvalitet på referenser. Även Henricson (2012, s. 473) 

menar att en sökning i flera databaser stärker arbetets tillförlitlighet. Sökningarna i 

litteraturstudien gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. Dessa databaser anses som trovärdiga 

då de innehöll vetenskapliga artiklar inom området. Fler databaser hade kunnat användas i 

sökningen men författarna ansåg att tillräckligt med artiklar fanns inom området och att 

datamättnad var uppnådd. Sökningen resulterade i totalt tio artiklar som författarna sedan 

kvalitetsgranskade med hjälp av SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier. Båda författarna 

har kvalitetsgranskat alla artiklar för att sedan jämföra kvalitén på artiklarna tillsammans, detta 

styrker arbetets tillförlitlighet (Henricson, 2012, s. 474).  

 

Författarna i denna litteraturstudie läste igenom samtliga artiklar tillsammans och var överens om 

att dessa motsvarade syftet för studien. Artiklarna delades upp sinsemellan och författarna tog 

hälften var. Dessa artiklar gick författarna igenom tillsammans efter att meningsenheter 

markerats med olika siffror, en siffra för artikel och en för meningsenhet. Artiklarna har 
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författarna översatt och kondenserat tillsammans. Polit & Beck (2012, s. 539) beskriver att det 

behövs två eller flera oberoende personer i en studie för att minimera risken för egna tolkningar. 

I denna studie är författarna två stycken som tillsammans har analyserat resultatet. Det styrker 

tillförlitligheten och minskar risken för bias som innebär att personliga åsikter eller synsätt gör 

att fel slutsatser dras (Billhult & Gunnarsson, 2012, s. 323). En utomstående handledare har 

kontrollerat alla delar i analysarbetet och att resultatbeskrivningarna är rimliga. Arbetet har även 

genomgått tre olika seminarium där deltagare och handledare granskat arbetet, vilket ökar 

tillförlitligheten enligt Bengtsson (2016) & Henricson (2012, s. 474). 

 

Pålitlighet enligt Bengtsson (2016) innebär i vilken omfattning data förändras över tid och hur 

ändringar utförts under analysprocessens gång. Fortsättningsvis menar hon att det är viktigt att 

kunna spåra förändringar i analysens utveckling eftersom omkodning och omskrivning är 

nödvändigt under processen. Författarna i litteraturstudien har satt ett unikt nummer på 

meningsenheterna vilket är en styrka för pålitligheten då det är lättare att blicka tillbaka till 

originalkällan. Genom att blicka tillbaka på originalkällan kan författarna försäkra sig om att 

analysen är grundad i data (Henricson, 2012, s. 474). Endast artiklar med medel och hög kvalité 

har använts i studiens resultat vilket stärker pålitligheten. Henricson (2012, s. 474) menar att 

artiklarnas kvalitet påverkar pålitligheten i resultatet.  

 

Henricson (2012, s. 474) menar att pålitligheten styr möjligheten till reproducerbarhet. För att en 

studie ska kunna reproduceras krävs en utförlig redovisning av urval, sökord och datainsamling 

samt dataanalys i metoden. Författarna i litteraturstudien har redovisat litteratursökningen i 

löpande text samt en tabell. Litteraturstudien hade två författare vilket stärker pålitligheten. De 

inkluderade artiklarna var skrivna på engelska vilket kan ha påverkat pålitligheten negativt då 

detta inte var författarnas modersmål. Nyanser i språket kan ha gått förlorat men författarna 

använde Google translate samt lexikon för att motverka detta. 

 

Bekräftelsebarhet innebär enligt Bengtsson (2016) att studien ska vara neutral utan egna åsikter. 

Wallengren och Henricson (2012, s. 488) menar att en beskrivning av processen ska vara tydligt 

beskriven. Författarna i studien har jämfört och diskuterat kontinuerligt under hela arbetets gång 

detta för att undvika att egna tolkningar skulle påverka resultatet. Författarna har även lagt till 
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citat från originalkällan för att stärka upp det som framkommit i resultatet. Holloway & Wheeler 

(2013, s. 325) menar att citat hjälper läsaren att bedöma om resultaten härleds från data och 

stärker trovärdigheten.  

 

Överförbarhet avser hur resultatet i studien kan överföras till andra studieobjekt, grupper och 

kontext (Bengtsson, 2016; Wallengren & Henricson, 2012, s. 488). I denna litteraturstudie har 

alla inkluderade studier utförts i västländer vilket gör det möjligt att applicera resultatet på 

liknande kontext. Dock saknas studier från utvecklingsländer vilket är en nackdel då resultatet 

inte går att överföra till dessa sammanhang.  

 

Slutsats 

Resultatet i denna litteraturstudie beskriver hur personer med diabetes typ 1 upplever sitt 

vardagliga liv. Personer i studien upplever svårigheter att leva ett normalt liv som andra i deras 

omgivning. De möter okunskap kring sjukdomen vilket medför att de känner sig annorlunda och 

därmed känner en skam över att leva med diabetes. Vårdpersonal kan bli bättre på att tillgodose 

hälsa och välbefinnande hos personer som lever med sjukdom. Sjuksköterskor har ett stort ansvar 

att finnas som stöd och sträva efter en personcentrerad vård. Utifrån resultatet är det viktigt att 

som sjuksköterska identifiera behov och se möjligheter i hur personer med diabetes kan uppleva 

en självständighet i sin sjukdom. Därför är det viktigt att inte bara fokusera på sjukdomen utan 

det handlar om att skapa rutiner i samråd med personen för att tillfredsställa en hanterbar vardag 

som tillför meningsfullhet.   

 

Utifrån litteraturstudien finns det en bristande kunskap hos omgivningen om diabetes typ 1. 

Fynden från resultatet kan ge människor ute i samhället en mer accepterad syn på sjukdomen 

vilket i sin tur kan leda till att personer med diabetes inte upplever skam i det vardagliga livet. 

Dock anser författarna i denna litteraturstudie att mer forskning behöver göras för att nå ut till 

samhället. Information kring sjukdomen behövs samt vilka strategier personer med diabetes är i 

behov av för att leva en vardag som vilken annan människa som helst.    
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