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Sammanfattning 
Bakgrund: Idag lever en halv miljon ungdomar med diabetes mellitus typ 1 (T1DM) i världen. 
Under ungdomsåren byggs och förändras identiteten och självbilden vilket gör att denna period 
kan vara extra känslig. Det finns därför ett stort behov av att undersöka ungdomars upplevelse av 
att gå igenom denna fas och samtidigt hantera sin T1DM.    
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva ungdomars upplevelser av att leva med 
diabetes mellitus typ 1.  
Metod: Studien utfördes som en deskriptiv litteraturstudie med systematiska sökningar med 
inriktning på ungdomar i åldrarna 13-24 år med diabetes mellitus typ 1. Resultatet är uppbyggt 
på 14 vetenskapliga artiklar, 12 av kvalitativ design och två av kvantitativ design. Artiklarna 
kvalitetsgranskades med hjälp av mallar och protokoll och analyserades sedan med en 
modifierad integrerad analys.  
Resultat: Fem teman framkom i resultatet vilket speglar ungdomars upplevelser av att leva med 
T1DM. Teman som framkom var att hantera T1DM i vardagen, att känna sig annorlunda, 
självbild och identitet, olikheter på individ- och samhällsnivå och oro för komplikationer. 
Ungdomarna upplever att T1DM är en sjukdom som mestadels inkräktar negativt på alla livets 
områden som relationer, skola och vardagssysslor.   
Slutsats: Ungdomar uttrycker att det som behövs för att klara ett liv med T1DM är stöd, positivt 
tänkande och att integrera T1DM i sin identitet utan att göra sjukdomen till den mest betydande 
biten. Sjuksköterskan har en stor roll när det kommer till att stödja ungdomar med T1DM på rätt 
sätt. Målet är att ungdomen ska klara hanteringen helt själv men samtidigt ha människor med 
kunskap omkring sig när komplikationerna och livet med T1DM upplevs för krävande att 
hantera på egen hand.  
 
 
 
 
Nyckelord: Diabetes mellitus typ 1, sjuksköterska, ungdomar, upplevelser 
 
  



 

Abstract 
Background: About half a million children and adolescents live with diabetes mellitus type 1 
(T1DM) all over the world today. Being a youth is in itself a life-changing period where the 
disease adds an extra layer of responsibility to manage. During adolescence, identity and self-
image are built and changed, which can make this period extra sensitive. Therefore, there is a 
great need to examine young people's experience of going through this phase while managing 
their T1DM. 
Purpose: The aim of this study was to describe young people's experiences of living with 
diabetes mellitus type 1.  
Method: The study was performed as a descriptive literature study with systematic searches 
focusing on adolescents aged between 13-24 years with diabetes mellitus type 1. The result is 
based on 14 scientific articles, 12 of which are of qualitative design and two of quantitative 
design. The articles were quality checked using templates and protocols and then analyzed with a 
modified integrated analysis. 
Results: Five themes emerged in the result, reflecting young people's experiences of living with 
T1DM. The themes were dealing with T1DM in everyday life, to feel different, self-image and 
identity, differences at the individual and societal level and concerns about complications. 
Adolescents feel that T1DM is a disease that most often negatively affects all areas of life, such 
as relationships, school and everyday activities. 
Conclusion: Adolescents express that what is needed to cope with a life with T1DM is support, 
positive thinking and integrating T1DM into their identity without making the disease the most 
significant part. The nurse plays a major role when it comes to supporting young people with 
T1DM properly. The goal for the youth is to be able to handle T1DM by themselves completely 
but at the same time have people with knowledge about the disease when the complications and 
life with T1DM is too demanding to manage on their own. 
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1. Inledning 
Idag lever ca en halv miljon ungdomar (13-24 år) med diabetes mellitus typ 1 (T1DM) i världen, 
en sjukdom som kräver tid och energi av den drabbade ungdomen men också av sjukvården. 
Efter insjuknandet har ungdomen en livslång kontakt med sjukvården för att få vägledning och 
stöttning i sin sjukdom (Diabetesförbundet, 2017). Enligt Diabetesförbundet (2017) ökar antalet 
ungdomar med T1DM för varje år vilket leder till att sjuksköterskan kan komma att möta dem i 
sin yrkesutövning. Det är därför angeläget att sprida kunskap kring hur ungdomar upplever livet 
med T1DM.  

2. Bakgrund 

2.1 Diabetes mellitus typ 1 
T1DM är en kronisk autoimmun sjukdom som oftast debuterar i tioårsårsåldern (Frid & 
Annersten Gershater, 2016) eller under ungdomsåren (13-24 år). Det förekommer även att 
individer diagnostiseras i vuxen ålder (Rodriguez-Calvo, Richardson & Pugliese, 2018), dock är 
det ovanligt att nyfödda insjuknar i T1DM (Dahlqvist & Sjöblad, 2008). Efter 16 års ålder är 
män överrepresenterade, innan dess är könsfördelningen jämn (Rodriguez-Calvo et al., 2018). En 
direktöversättning av ordet diabetes ger på svenska betydelsen “genompasserande” vilket 
kopplas till symtomet stora mängder urin som en individ med T1DM producerar vid 
insjuknandet. Det latinska ordet mellitus, begreppets andra del, betyder honungssöt och kom till 
efter upptäckten att individer med diabetes har en stor koncentration av glukos i urinen till följd 
av att kroppen inte har tillräckligt med insulin. Orsaken till den höga koncentrationen av glukos i 
urinen är att kroppen vill avlägsna överskott av glukos vilket sker via njurarna och urinvägarna 
(Diabetesförbundet, 2017; Landin-Olsson, 2015). Hos en individ med T1DM kan kroppen inte 
producera tillräckligt stor mängd insulin, alternativt ingen alls och kroppen kan heller inte 
tillgodose sig hormonet. Individer med T1DM behöver därför få till sig insulin utifrån 
(Rodriguez-Calvo et al., 2018). 
 
Insulin är ett livsviktigt hormon och begreppet kommer från ordet insula som betyder ö. 
Hormonet produceras av betaceller som finns i de langerhanska öarna i bukspottkörteln. Insulinet 
gör att kroppens celler kan tillgodose sig glukos från blodet som energiförbrukning. Hormonet 
gör det även möjligt för kroppen att lagra överskottet av glukos i levern men då i form av 
glukagon för att kunna frisätta det när glukosmängden är låg i blodet (Diabetesförbundet, 2017; 
Landin- Olsson, 2015). I Sverige började syntetiskt insulin användas från år 1989 och innan dess 
användes insulin från nötkreatur och gris (Hanås, 2014). 
 
T1DM har funnits under flera tusen år men trots det har inget botemedel kunnat påvisas. År 600 
f.Kr var överlevnaden max ett år för den som hade fått diagnosen T1DM och i början av 1900-
talet var livslängden efter en T1DM diagnos ca 3 år. År 1922 fick den första människan en 
insulininjektion som ledde till ett framgångsrikt resultat. Överlevnaden för personer med T1DM 
har förlängts avsevärt efter insulinets upptäckt år 1922 (Diabetesförbundet, 2017). Förr kallades 
T1DM för juvenil diabetes eftersom det oftast debuterar i tidig ålder men efter att forskning har 
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visat att även vuxna människor kan insjukna i T1DM har begreppet bytts ut mot Diabetes 
mellitus typ 1 (Rodriguez-Calvo et al., 2018). 

2.2 Diabetes mellitus typ 1 hos ungdomar 

Ungdomsperioden är den tid i livet då stora förändringar sker och individen ska utvecklas inför 
det vuxna livet. Utvecklandet av egenvärde och självkänsla byggs upp under ungdomen och 
påverkas av omgivningen och sociala relationer. De viktigaste och kanske mest påfrestande 
förändringarna under ungdomsåren är att individen ska bli självständig från sina föräldrar, nya 
sociala relationer skapas och utvecklandet av sociala färdigheter och beteendet sker. 
Ungdomsperioden brukar anses som den mest utmanande perioden i livet och kan upplevas 
påfrestande hos en fullt frisk individ (Hanås, 2014; World Health Organisation [WHO], 2019). 
Under tidig ungdom börjar individer reflektera över och omvärdera stora livsfrågor som 
exempelvis sin identitet och under puberteten ska individen skapa sin identitet vilket kan vara 
komplext. Diabetes kan göra detta mer ansträngande och kämpigt. Under denna period är 
kamrater och känslan av att vara som alla andra viktig och frigörelsen från föräldrar är också en 
viktig del i utvecklingen. Frigörelsen från föräldrarna blir ännu svårare för en individ med 
diabetes eftersom en ytterligare omställning ska ske. Under ungdomsåren är det vanligt att 
ungdomar har ett så kallat riskfyllt beteende vilket grundar sig i viljan att pröva sina förmågor. I 
den processen blir diabetes ett hinder vilket utmärker individen från de övriga friska ungdomarna 
(Hanås, 2014).   

2.3 Epidemiologi 
Förekomsten av diabetes mellitus typ 1 ser olika ut runt om i världen. Medel- och 
låginkomstländer har flest individer med diabetes i världen och fem miljoner individer dog år 
2015 till följd av diabetes. Nästan en halv miljon ungdomar lever med T1DM i världen idag 
(International diabetes federation, 2017). I Sverige lever ca 50 000 individer med diabetes typ 1 
och av dem är ca 7000 barn och ungdomar. Sedan år 1980 har antalet barn som insjuknar i 
T1DM fördubblats (Diabetesförbundet, 2017). Church (2009) skriver i sin artikel att incidensen 
av T1DM ökar i hela världen men där Finland har högst prevalens i dagsläget. Enligt Dahlquist 
och Sjöblad (2008) kommer Sverige tätt efter. Kina och Venezuela är de länder där prevalensen 
är som lägst i nuläget (Church, 2009).  

2.4 Patofysiologi 
Orsaken till att en individ drabbas av T1DM är fortfarande inte helt kartlagt men några 
bidragande faktorer finns dokumenterade. Det är en komplex sjukdomsbild som vetenskapen 
ännu inte förstått sig på, dock har det klarlagts att sjukdomen till viss del är ärftlig (Church, 
2009; Dahlqvist & Sjöblad, 2008). När en individ insjuknar förlorar kroppen en stor del β-celler 
som är de insulinproducerande cellerna i de langerhanska öarna i bukspottkörteln. Rodriguez-
Calvo et al. (2018) skriver att orsaken till förlusten av β-cellerna är det som i nuläget är ett 
mysterium men att det dock har visat sig att en inflammation i de langerhanska öarna där β-
cellerna finns kan vara en orsak till störd insulinproduktion. Enligt Rodriguez-Calvo et al. (2018) 
och Diabetesförbundet (2017) förstörs β-cellerna under en längre period och det är inte förrän när 
ca 90% av cellerna förstörts som symtomen på T1DM uppkommer. Hos ungdomar kan det 
fortfarande finnas kvar 40-60% av de fungerande β-cellerna vid insjuknandet, men detta är högst 
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individuellt. En annan trolig orsak till uppkomsten av T1DM som är rapporterad är ökade nivåer 
av HLA klass-I molekyler (antigen-presenterande komplex). Den ökade nivån av HLA klass-I 
molekyler förekommer oftast i öar som innehåller insulin. HLA klass-I molekylernas uppgift är 
att presentera okända celler för kroppens immunförsvar för att sedan aktivera T-celler 
(mördarceller) som förgör dem (Rodriguez-Calvo et al., 2018). Rodriguez-Calvo et al. (2018) 
förklarar att tillståndet påvisar att det finns en pågående inflammation i öarna. 

2.5 Symtom och diagnostik 
Trots att symtomen på T1DM ofta är tydliga kan symtom ibland missas. De fyra vanligaste 
symtomen är polyuri, polydipsi, fatigue och viktnedgång. Vad gäller polyuri använder personen 
toaletten mer frekvent och går även på toaletten nattetid. Polydipsi medför stora intag av vätska i 
form av exempelvis vatten, dock kan det vara svårt att avgöra om intaget av vätska är onormalt 
vid varmt väder. Känsla av fatigue innebär en trötthetskänsla trots att personen fått adekvat 
nattsömn, vilket kan yttra sig genom att barn missar skolan eller uteblir från aktiviteter som de 
tidigare deltagit aktivt i. Viktnedgång hos ungdomar kan vara svårt att se men brukar ofta märkas 
på hur kläderna sitter i förhållande till hur de brukar sitta (Hamilton, Knudsen, Vaina, Smith & 
Paul, 2017).  
 
Att ställa diagnosen T1DM görs genom att kontrollera glukosmängden i plasman, kallat 
plasmaglukos. Ett blodprov tas där plasmaglukos mäts efter fasta samt ett icke fastande 
plasmaglukos. Kriterierna som måste uppfyllas för att kunna diagnostisera T1DM är ett fastande 
plasmaglukos på > 7 mmol/l vid två eller flera tillfällen kombinerat med ett förhöjt HbA1c, eller 
ett icke fastande plasmaglukos på > 11,1 mmol/l vid två eller flera tillfällen kombinerat med ett 
förhöjt HbA1c (Dahlqvist & Sjöblad, 2008). Vid mätning av HbA1c används enheten mmol/mol 
och ett normalvärde för HbA1c är <42 mmol/mol för en person som inte har diabetes. Om HbA1c 
är 48 mmol/mol eller högre vid två eller flera tillfällen är det en indikation för att ställa 
diagnosen T1DM (Ekwall & Jansson, 2016), men ytterligare ett kriterium måste uppfyllas 
(Dahlqvist & Sjöblad, 2008). Förhöjt HbA1c kan även kombineras med förhöjt plasmaglukos vid 
engångstillfälle för att ställa en diagnos (Ekwall & Jansson, 2016).  

2.6 Riskfaktorer 
Det finns få konstaterade riskfaktorer till T1DM men några faktorer som kan ha en inverkan är 
hög födelsevikt och snabb viktuppgång under barndomen i kombination med ärftlighet av 
sjukdomen (Church, 2009). Infektioner av enterovirus under barndomen kan också vara en 
bidragande orsak till att utveckla T1DM då virusen kan främja immunförsvaret till att initiera 
autoimmun förstörelse. Miljöfaktorer som brist på amning under tidig barndom och stora intag 
av komjölk antas även kunna bidra till utveckling av T1DM (Hamilton et al., 2017).  

 2.8 Konsekvenser av diabetes mellitus typ 1  
T1DM är en sjukdom som obehandlad kan få allvarliga konsekvenser. Målet med behandlingen 
är att personen som har T1DM ska ha ett acceptabelt HbA1c där ett målvärde kan vara < 52 
mmol/mol. Forskning visar att ett HbA1c på < 60 mmol/mol gör att de mest allvarliga 
komplikationerna kan undvikas (Ekwall & Jansson 2016).  
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Komplikationer vid T1DM uppkommer oftast vid antingen för hög glukosmängd i plasman eller 
för låg glukosmängd i plasman, hyperglykemi respektive hypoglykemi. Vid hypoglykemi är 
plasmaglukosmängden för låg där vanligaste definitionen är <4 mmol/l. Låg plasmaglukosmängd 
kan delas in i två stadier där hypoglykemi är ett stadie och allvarlig hypoglykemi ett annat 
livshotande stadie. Personer med T1DM kan uppleva skakningar, känslomässiga rubbningar, 
kallsvett, hjärtklappning och blekhet vid hypoglykemi. Symtomen är oftast tecken på kroppens 
försvarssystem som utsöndrar adrenalin och noradrenalin för att visa att glukosmängden i 
plasman sjunker. Komplikationer som kan uppstå vid allvarlig hypoglykemi är koma, 
medvetandeförlust och i värsta fall avlider personen. Vid symtom på hypoglykemi kan personen 
äta druvsockertabletter för att få en snabb absorption glukos, för att sedan stabilisera med mer 
långsamma kolhydrater (Ekwall & Jansson, 2016; Liu et al., 2017).  
 
När kroppen inte längre producerar insulin ökar glukosmängden i blodet som leder till 
hyperglykemi, vilket är det tydligaste tecknet på att en person har fått T1DM. Några symtom 
som en person med hyperglykemi kan uppvisa är törst, dimsyn, klåda i underlivet relaterat till 
svamp, polyuri och trötthet. Skulle en person med hyperglykemi gå obehandlad kan en allvarlig 
komplikation vid namn diabetisk ketoacidos uppstå, även benämnd som ketoacidos. Ketoacidos 
benämns även som syraförgiftning och är ett potentiellt livshotande tillstånd, som inträder när 
inget insulin finns att tillgå. Symtom kan vara illamående, kräkningar, buksmärtor, djup och 
snabb andning samt acetondoftande andedräkt. Insulintillförseln i kroppen stänger av produktion 
av syror i levern och när insulintillförseln uteblir kan inte kroppen tillgodose sitt behov av 
glukos. Detta i sin tur leder till att kroppen använder fett som energi istället för glukos, vilket gör 
att ketoner bildas när fettet bryts ner. Metabolisk acidos inträder när pH - värdet i blodet är 7,3 
eller lägre och i kombination med en T1DM är benämningen ketoacidos (Dahlquist & Sjöblad, 
2008; Ekwall & Jansson 2016; Löndahl 2019).   

2.9 Omvårdnad vid T1DM 
Att arbeta tvärprofessionellt blir allt vanligare och nödvändigt för att kunna ge en bra vård samt 
öka den upplevda kvalitén av vården hos en ungdom med T1DM. Sjuksköterskan har en central 
funktion i det tvärprofessionella teamet som en koordinator och samordnare. Sjuksköterskan 
agerar som en förlängd arm för att göra ungdomens röst hörd gentemot de andra yrkesrollerna 
som läkare, dietist, kurator och psykolog. Sjuksköterskan hjälper ungdomen att upprätthålla 
mediciner men även förhållningssätt som de fått till sig i möte med övriga professioner. Målet är 
inte att ta över vården från ungdomen utan att stödja till egenvård för att öka livskvalitet och 
livslängd. Skulle en ungdom bli sjuk och hamna på sjukhus är det sjuksköterskans roll att ge stöd 
och administrera insulin. Sjuksköterskan behöver en medvetenhet och en ständigt uppdaterad 
kunskap om vad sjukvården kan göra för en person som drabbats av T1DM för att kunna ge en 
optimal omvårdnad (Bassett, 2010; Ekwall & Jansson, 2016).    

2.10 Teoretiskt perspektiv  

2.10.1 KASAM  
Forskaren Aron Antonovsky har arbetat med vilka faktorer som bidrar till god hälsa hos 
individer och hans fokus var salutogenes, vilket innebär fokus på friskfaktorer istället för orsaker 
till ohälsa. En viktig komponent som framkom ur hans forskning var känslan av sammanhang 
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(KASAM). Begreppet syftar till individens styrka samt copingförmåga vilket uppfylls när 
individen upplever meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i situationen. Meningsfullhet 
syftar på individens upplevelse av motivation i livet och om individen anser att livet har en 
känslomässig betydelse. Begriplighet avser individens kognitiva uppfattning av livet och väger 
livets ordning mot kaos, struktur mot slumpmässighet och sammanhang mot obegriplighet. 
Hanterbarhet avser den egna uppfattningen om huruvida individen besitter eller saknar 
tillfredsställande resurser för att klara av krävande sammanhang. En individ som har hög grad av 
KASAM och tillräckligt med resurser klarar av att hantera svåra situationer som är 
hälsorelaterade på ett bättre sätt än en individ som fokuserar på endast sjukdomen (Antonovsky, 
2005).  

2.11 Problemformulering 
T1DM är en kronisk sjukdom som drabbar främst barn och ungdomar. Ansvaret som kommer 
med denna sjukdom påverkar ungdomens liv på olika sätt, bland annat är det livsavgörande för 
ungdomen att själv hantera sin sjukdom med stöd från vården och sin omgivning. Det kan vara 
svårt för ungdomarna som drabbats av T1DM att bli helt självständiga eftersom vissa situationer 
kräver utomstående hjälp på grund av nedsänkt medvetandegrad relaterat till hypoglykemi. 
Ungdomsåren är en period där stora delar av en individs identitet och personlighet formas. Att 
drabbas av en kronisk sjukdom som T1DM är en stor påfrestning utöver utformningen av 
identitet och personlighet. I sin yrkesutövning kan sjuksköterskan komma att möta ungdomar 
som drabbats av T1DM. Eftersom sjuksköterskan har en central roll i omvårdnaden behövs rätt 
verktyg för att kunna vägleda de andra professionerna i vården. Det är därför angeläget för 
sjuksköterskan att få en utökad kunskap om ungdomars upplevelser av att leva med T1DM för 
att kunna erbjuda en god och personcentrerad vård.   

3. Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva ungdomars upplevelser av att leva med diabetes 
mellitus typ 1.  

4. Metod  

4.1 Design  
Studien genomfördes som en litteraturstudie med deskriptiv design genom systematiska 
sökningar i elektroniska databaser. 

4.2 Sökstrategi 
Fyra huvudsökningar gjordes i databaserna CINAHL, MEDLINE, PubMed och PsycInfo. Det 
gjordes även en kompletterande sökning i CINAHL. Sökningen i PsycInfo gav inga resultat som 
kunde användas till litteraturstudien och därför redovisas inte den sökningen. Utifrån syftet att 
beskriva ungdomars upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1 identifierades följande 
nyckelord: young patient*, experience* och Diabetes mellitus type 1. Trunkering (*) användes 
för att inte missa orden i plural eller andra former. Synonymer till nyckelorden togs sedan fram 
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via Svensk mesh (Karolinska institutet, 2016) och databasernas eget meshsystem. De synonymer 
som användes till young patient var patient*, adolescence, “young adult”, “young patient”, 
“diabetic patient” och “young people”. Synonymer som användes till experience var “life 
change event”, emotion*, attitude*, perception*, “quality of life”, “expressed emotion”, view* 
och perspective*. 
 
Den systematiska sökningen började med indexsökningar på Diabetes mellitus type 1 och i den 
kompletterande sökningen användes även Adolescence som indexsökning men i sökblock 2. Det 
gjorde för att få fram artiklar som handlade om ämnet diabetes mellitus typ 1 och ungdomar 
(Tabell 1). I sökblock 2 och 3 i databaserna CINAHL (primära sökningen) och MEDLINE 
gjordes fritextsöknigar på young patient* och experience* med sökoperatorn OR, för att koppla 
samman nyckelorden med framtagna synonymer. I nästa steg applicerades den booleska 
sökoperatorn AND mellan sökblock 1, 2 och 3, vilket gjordes för att få fram artiklar specifikt 
inriktade på litteraturstudiens syfte. Begränsningar gjordes med peer reviewed, språk engelska 
samt årtal 2009-2019. Dock var årtalsspannet 2016-2019 i den kompletterande sökningen i 
CINAHL. Åldersbegränsningar ser olika ut i sökningarna vilket grundar sig i databasernas 
funktioner. De åldersbegränsningar som användes var 13-18 år, 19-24 år och i de fall 19-24 år 
inte fanns som alternativ valdes 19-44 år. Andra begränsningar som skiljer sökningarna åt kan 
ses i sökmatrisen (Bilaga 1).  
 
Tabell 1. Sökblock 
 

Databas Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 

CINAHL  Diabetes mellitus type 1 
(MH) 

Patient* OR 
"Young adult*"  OR 
"Young patient*"  OR 
"Diabetic patient*" OR 
Adolescence OR 
"Young people*"  

Experience* OR 
"Life change event"  OR 
Emotion* OR 
Attitude* OR 
Perception* OR 
"Quality of life"  

MEDLINE Diabetes mellitus type 1 
(MH) 

Patient* OR 
Adolescence OR 
“Young adult*”  OR 
“Young patient*” OR 
“Diabetic patient*“ OR 
"Young people*" 

Experience* OR 
Attitude* OR 
Perception* OR 
"life change events" (MH) 

PubMed Diabetes mellitus type 1 Patient* OR 
“Young adult*” OR 
“Young patient*” OR 
“Diabetic patient*” OR 
 Adolescence 

Experience OR 
“Life change events” OR 
“Expressed emotion” OR 
Attitude OR 
Perception 

CINAHL 
(Kompletterande 
sökning) 

Diabetes mellitus type 1 
(MH) 
 

Adolescence (MH) Experience* OR 
View* OR 
Perception* Perspective* OR 
Emotion*  

* Markerar att trunkering har använts. 
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4.3 Urval  
Totalt hämtades 14 artiklar till litteraturstudien, var av nio artiklar hämtades från CINAHL, två 
från MEDLINE och tre från PubMed. Två artiklar var av kvantitativ design respektive 12 av 
kvalitativ design. Inklusionskriterier för litteraturstudien var att artiklarna handlade om 
ungdomars individuella upplevelser av att leva med T1DM. Exklusionskriterium var aspekter 
eller upplevelser från endast andra individer än ungdomar T1DM samt deltagare med psykisk 
ohälsa eller kognitiv nedsättning.  
 
Urvalsprocessen gjordes i flera steg utifrån Kristensson (2014), dock modifierades metoden till 
att göras i fyra steg istället för tre. Det första steget är enligt Kristensson (2014) att läsa alla 
abstract som sökningen ger men författarna valde i den här litteraturstudien att lägga till ett steg 
innan, gallring av de artiklar vars titlar syftade på fel perspektiv. Urvalsprocessen startade med 
att titlarna som framkom i vardera sökning lästes, sammanlagt lästes 843 titlar. I första sökningen 
i CINAHL lästes 282 titlar, i MEDLINE lästes 216 titlar, i PubMed lästes 101 titlar och i den 
kompletterande sökningen i CINAHL lästes 243 titlar. Icke-relevanta artiklar som handlade om 
andra perspektiv än ungdomars gallrades bort.  
 
Relevanta titlar gick vidare till nästa steg där abstracten granskades för att identifiera om de 
svarade på litteraturstudiens syfte och totalt lästes 326 abstract. Av abstracten var 150 från första 
sökningen i CINAHL, 40 från MEDLINE, 53 från PubMed och 83 från den kompletterande 
sökningen i CINAHL. De artiklar vars abstract inte var relevanta för litteraturstudiens syfte 
gallrades bort. Om abstracten svarade på syftet lästes artikeln i fulltext för att säkerställa att den 
var applicerbar i litteraturstudien. Totalt lästes 38 artiklar i fulltext, varav elva var från första 
sökningen i CINAHL, tre från MEDLINE, 15 från PubMed och nio från den kompletterande 
sökningen i CINAHL. Två artiklar som inkluderades i litteraturstudien var dubbletter, den ena 
återfanns i CINAHL och PubMed och den andra i CINAHL och MEDLINE. Slutligen 
inkluderades 18 artiklar till litteraturstudiens nästa process, kvalitetsgranskning.  

4.4 Kvalitetsgranskning  
Alla artiklar som hämtades till litteraturstudien kvalitetsgranskades för att säkerställa en 
vetenskaplig nivå och en hög trovärdighet. Granskningen gjordes av båda författarna med 
granskningsmallar som verktyg. De mallar som användes var Mall för kvalitetsgranskning av 
studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser (Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering [SBU], 2014) och en checklista för granskning av kvaliteten i en 
enkätstudie (Billhult, 2017). Granskningsmallen för kvalitativ forskningsmetodik bedömde flera 
kriterier per avsnitt i artikeln som anses vara av betydelse för kvaliteten. Avsnitten som 
granskades var syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. Genom att besvara kriterierna 
med ja, nej, oklart eller ej tillämpligt, kunde artikeln sedan uppnå olika kvalitet. Bedömning av 
kvalitet indelas i hög-, medelhög- eller låg kvalitet vilket avgjordes genom att använda ett 
granskningsprotokoll (Willman, Bahtesevani, Nilsson & Sandström, 2016). Författarna valde att 
klassificera artiklar som medelhöga om de uppnådde minst hälften av alla kriterier som krävs för 
hög kvalitet (Bilaga 2). Checklistan för kvalitetsgranskning av enkätstudier innehöll 18 kriterier 
som påverkar studiens validitet och reliabilitet (Bilaga 3). De båda artiklarna med kvantitativ 
design som inkluderades i litteraturstudien ansågs vara av hög kvalitet. Nio av de kvalitativa 
artiklarna som inkluderades i litteraturstudien bedömdes ha hög vetenskaplig kvalité och tre var 
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av medelhög kvalité, de med max två punkter i granskningsprotokollet nådde enbart medelhög 
kvalité. Fyra kvalitativa artiklar exkluderades under granskningsprocessen på grund av låg 
vetenskaplig kvalité. Totalt inkluderades 14 vetenskapliga artiklar i litteraturstudien. 

4.5 Dataanalys 
Litteraturstudien analyserades i flera steg utifrån hur en litteraturstudie kan analyseras enligt 
Kristensson (2014). En integrerad analys gjordes av artiklarnas resultatdelar där alla resultat 
lästes flera gånger för att kunna hitta likheter och skillnader i texterna. Färgpennor användes för 
att markera textinnehåll som besvarade litteraturstudiens syfte, därefter organiserades artiklarna 
vars markerade resultatdelar tog upp liknande innehåll, vilket skapade flera olika preliminära 
teman. Färgmarkerade texter lästes återigen av båda författarna för att formulera slutgiltiga 
teman i vardera artikel. Alla artiklar fick ett tema anpassat efter de färgmarkerade texterna vilket 
resulterade i flertalet olika teman. Till slut jämfördes de olika temana i artiklarna för att sedan 
sammanställas i fyra huvudteman; att hantera T1DM i vardagen, att känna sig annorlunda, att 
ha olika förutsättningar samt oro för komplikationer.  
 
För att identifiera likheter och skillnader mellan artiklar med samma huvudtema analyserades 
texterna ytterligare en gång. De fyra huvudteman som framkom i den tidigare analysen skrevs 
upp på en whiteboardtavla. Artiklar med samma huvudteman lades i samma högar och 
analyserades på nytt för att hitta subteman. Majoriteten av alla artiklar tog upp flera ämnen vilket 
gjorde att de kunde användas till flera teman som framkom. Tolv subteman identifierades utifrån 
artiklarna och de fyra huvudtemana (bilaga 4). De subteman som identifierades skrevs upp på 
whiteboardtavlan under respektive huvudtema för att skapa en tydlig bild av innehållet i 
litteraturstudiens resultat. Slutligen kunde teman och subteman appliceras som rubriker och 
underrubriker. 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
Författarna har tagit ett forskningsetiskt ansvar genom att endast inkludera studier som är 
godkända av en etisk kommitté. Vid forskningsetiska överväganden var utgångspunkterna de 
fyra centrala principerna; autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen och 
rättviseprincipen (Kristensson, 2014). De fyra centrala principerna har beaktats i urvalet av 
datamaterial genom att använda principerna som filter. De artiklar som inte tog hänsyn till 
principerna gallrades bort då författarna inte ansåg att studien var utförd forskningsetiskt korrekt. 
Studier som svarade på litteraturstudiens syfte har redovisats och ingen medveten förvanskning 
eller radering av insamlade data har skett till följd av personliga värderingar eller åsikter. 
Innehållet i artiklarna har diskuterats för att undvika påverkan av personliga åsikter samt att 
artiklarna har prövats gentemot litteraturstudiens inklusionskriterier, granskningsmallar och 
etiska överväganden.  

5. Resultatredovisning 
Litteraturstudiens resultat presenteras nedan i fyra huvudteman som framkom i analysen: att 
hantera T1DM i vardagen, att känna sig annorlunda, självbild och identitet, olikheter på individ- 
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och samhällsnivå och oro för T1DM-komplikationer. Det framkom tolv subteman vilket används 
som underrubriker i resultatredovisningen (Tabell 2).  
 
Tabell 2. Teman och subteman vilka tillsammans utgör litteraturstudiens resultat. 
 

Teman Att hantera 
T1DM i 
vardagen 

Att känna sig 
annorlunda 

Att ha olika 
förutsättningar 

Att känna oro för 
komplikationer 

  

  

  

Subteman 

Upplevelser av 
planering 

Upplevelser av 
självbild och 

identitet 

Upplevelser av 
skillnad mellan kön  

Upplevelser av 
kortsiktiga 

komplikationer 

Upplevelser av 
stöd 

Upplevelser av 
skoltiden 

Upplevelser av 
kultur och T1DM 

Upplevelser av 
långsiktiga 

komplikationer 

Upplevelser av 
kunskap och 
färdigheter 

Upplevelser av 
arbetslivet 

  

Upplevelser av 
en positiv 
inställning 

Upplevelser av 
relationer 

  

 

5.1 Att hantera T1DM i vardagen 

5.1.1 Upplevelser av planering  
Behovet av att planera sitt liv i förväg är ett återkommande ämne. Att ha en förmåga till 
planering påverkar hela livet och är en faktor som blir livsviktig. För en ungdom som inte har 
T1DM och går i skolan är planering och organisering viktigt för att klara av sina studier. En 
person med T1DM behöver utöver den planeringen även hantera och utföra åtgärder för att hålla 
en jämn blodsockernivå (Fredette, Mawn, Hood & Fain 2016). Vissa ungdomar uttrycker att de 
ibland inte går på lektioner eller skriver prov på grund av att blodsockernivån är för hög eller låg 
vilket gör det svårt och ibland omöjligt att koncentrera sig (Fredette et al., 2016). För att klara av 
ett prov är planering en central del eftersom ett snabbt fallande eller stigande blodsocker vill 
undvikas. Svårigheten som T1DM medför inför prov är ett gemensamt frustrationsmoment hos 
ungdomar. Fredette et al. (2016) förklarar att ett prov eller ett test i sig för med sig stress vilket 
kan påverka blodsockernivån. Stressen påverkar blodsockernivån som i sin tur påverkar 
koncentrationsförmågan vilket försvårar ett bra resultat på ett prov.  
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En del ungdomar beskriver hur T1DM även påverkar den vardagliga planeringen. En högre 
blodsockernivå hålls medvetet inför aktiviteter då en rädsla återfinns hos ungdomarna att 
blodsockernivån ska sjunka och människor runtomkring inte ska ha kunskap att hantera 
situationen. Ungdomar uttrycker svårigheter att balansera blodsockret när det kommer till 
aktiviteter och särskilt fysisk träning (Castensøe-Seidenfaden et al., 2017; Reitblat, Whittemore, 
Weinzimer, Tamborlane & Sadler, 2016). Vidare beskriver ungdomar hur viktigt det är att 
planera sin packning inför dagen för att snabbt kunna äta något vid behov. De belyser att 
planering gällande packning handlar om att minimera risken att något skulle kunna gå fel över 
dagen och i och med det minska oro. En bra dag beskrivs som en välplanerad dag, med rätt 
doserad insulinmängd då risken och oron för fluktuerande blodsocker blir minimerad. Ett 
redskap för att planera sin insulindosering är att sätta alarm som påminner om att kolla 
blodsockret för att sedan dosera efter behov (Castensøe-Seidenfaden et al., 2017; Datye, Bonnet, 
Schlundt & Jaser, 2019).  

5.1.2 Upplevelser av stöd  
Att känna ett stöd är till stor hjälp för ungdomar som har drabbats av T1DM vilket kan yttra sig 
på olika sätt och komma från olika håll. Ungdomarna uttrycker vikten av att känna sig stöttade 
av sina kamrater och att kunna dela sina känslor med dem. Det är lugnande att känna att 
kamraterna kan hjälpa till ifall en negativ diabetesrelaterad situation uppstår (King, King, Nayar 
& Wilkes, 2017). Ungdomar förklarar att den upplevda livskvalitén ökar om ett stöd från 
kamrater finns när en ungdom ska börja högskolan. De beskriver att de på ett bättre sätt kan 
hantera och leva med sin T1DM när kamraterna vet hur de kan hjälpa till och när hjälp är 
nödvändigt (Fredette et al., 2016; King et al., 2017). 
 
Det finns dubbla känslor angående stödet från föräldrar och familj. Från en synvinkel uppskattas 
stödet och från en annan finns det en strävan om att vara självständig och slå sig fri (Strand, 
Broström & Haugstvedt, 2018). Ungdomar med föräldrar som själva har diabetes beskriver dem 
som ett nödvändigt stöd för att klara av en nyligen diagnostiserad T1DM. Föräldrarna blir 
förebilder som förstår svårigheterna med sjukdomen och som ungdomar kan ta rygg på (Strand et 
al, 2018). Till skillnad från Strand et al. (2018) skriver Datye et al. (2019) hur en förälder med 
T1DM kan skrämma upp sitt barn och förklara riskerna med att få för hög eller för låg 
blodsockernivå, vilket kan bidra till oro. Samtidigt beskriver Castensøe-Seidenfaden et al. (2017) 
en brist på stöd från föräldrar vilket i kombination med okunskap och brist på färdigheter för att 
hantera sin T1DM gör att vissa ungdomar skäms och hellre drar sig undan sina föräldrar. Ett 
bristande stöd kan även vara när föräldrar anser sig ge stöd som ungdomen i sin tur upplever är 
felaktigt. En upplevelse är att föräldrar hanterar ungdomen försiktigt likt ett ömtåligt paket, där 
ungdomens självständighet åsidosätts (Fredette et al., 2016). En annan upplevelse är att 
föräldrarna släpper allt som har med sjukdomen att göra direkt när ungdomen börjar studera på 
högskola vilket leder till en avsaknad av stöd i hemmet (Fredette et al., 2016). Ungdomarna 
berättar att stödet från föräldrarna är deras primära stöd och utgör en stabil grund både på ett 
emotionellt plan men även på ett praktiskt plan. Stöd som fokuserar på att normalisera 
sjukdomen och minimera olikheter uppskattas av ungdomarna och det uppskattas även att 
samtala med föräldrar, eftersom det fungerar som en ventil och en hjälp för att hantera sin 
sjukdom (Anderson & Tulloch-Reid, 2017; Fredette et al., 2016).  
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Ungdomar uttrycker i stor utsträckning vikten av stöd från andra med T1DM (Fredette et al., 
2016). Fredette et al. (2016) berättar hur ungdomarna upplever att stödet från andra i samma 
situation kan ta sig uttryck på olika sätt och är ovärderligt för många då ett annat utgångsläge 
finns till skillnad från dem som inte har T1DM. Erfarenheter och tips kan delas och många 
upplever en öppen atmosfär med högt i tak där sjukdomen inte behöver döljas eller bortförklaras. 
Olika forum för att möta andra med samma sjukdom är diabetesgrupper i skolan samt 
diabetesläger, där ett utbyte av tankar och utmaningar med sjukdomen ske mellan ungdomarna 
(Castensøe-Seidenfaden et al., 2017; Fredette et al., 2016). Ungdomarna som har varit på 
diabetesläger skapar värdefulla minnen tillsammans då de kan slappna av och har roligt. De 
förklarar även hur kontakten med andra i samma situation hjälper dem att klara av stora 
händelser i livet som byte av skola, gå in i relationer eller bli förälder. Förförståelsen om hur det 
är att leva med T1DM som en kamrat kan föra med sig är till stor hjälp (Abdoli, Hardy & Hall, 
2017; Rasmussen, Ward, Jenkins, King & Dunning, 2011).  

5.1.3 Upplevelser av kunskap och färdigheter  
Ungdomarna beskriver en strävan efter att självständigt sköta sin T1DM men att brist på kunskap 
och färdigheter skapar hinder i att ta sig vidare. Upplevelsen av att ha bristande kunskaper skapar 
en ond spiral där ungdomarna istället försöker dölja sin okunskap för vårdgivare istället för att be 
om hjälp (Castensøe-Seidenfaden et al., 2017). Kunskap och färdigheter hos ungdomar med 
T1DM är nödvändigt för att klara av att ta ansvar för sin diabetesvård (Strand et al., 2018). 
Ungdomar upplever dock att tiden inte finns för att ta in all kunskap och ständigt behöva hantera 
diabetesrelaterade problem. Upplevelser att ständigt bli bedömd och dömd utifrån hur väl T1DM 
sköts är ett konstant överhängande orosmoln och en börda. Ett annat problem som tas upp av 
Strand et al. (2018) är att vissa ungdomar upplever att kunskapsbristen beror på att det är 
föräldrarna och inte ungdomen själv som fått informationen om sjukdomen av vårdgivarna. Det i 
sin tur leder till ett initialt kunskapsglapp när ungdomen förväntas sköta sin T1DM själv. Vidare 
beskriver ungdomar hur de kan identifiera ett stort behov av att fylla kunskapsglappet samt att 
vara uppdaterade i diabetesvård i samband med nya utmaningar som tillkommer under 
ungdomsåren (Strand et al., 2018). 

5.1.4 Upplevelser av en positiv inställning 
En styrka i ungdomars liv som nämns är tron på att det finns ett hopp. Hoppet var en gemensam 
nämnare i flera ungdomars berättelser; ett hopp om att hitta ett botemedel eller förbättra 
teknologin för att underlätta vardagen (Abdoli et al., 2017). T1DM kan ses utifrån ett positivt 
perspektiv vilket bidrar till en bättre blodsockerkontroll och ökad livskvalitet. Att leva med 
T1DM har fört med sig egenskaper som ökat ansvarstagande, mognad och pålitlighet hos 
ungdomarna (Fredette et al., 2016). Ungdomar beskriver hur T1DM vänds till något positivt 
genom att få undervisa sin klass om sjukdomen eller själv får vara en förebild åt någon yngre 
med T1DM. En ungdom förstärker bilden genom att beskriva hur en större mening med livet har 
upptäckts genom att undervisa andra om sin T1DM (Anderson & Tulloch-Reid, 2017; Datye et 
al., 2019). Några ungdomar upplever även att T1DM har bidragit till en bättre fysisk hälsa och 
att det har hjälpt att tänka att diabetes inte är en kronisk sjukdom utan mer en hälsosam livsstil. 
Att ändra till en mer hälsosam kost och träna mer är något som krävs för en bättre hantering av 
T1DM (Reitblat et al., 2016). Ett positivt tänkande hjälper ungdomarna att inte låta sjukdomen 
styra deras liv och istället tänka att diabetes är en sjukdom som går att leva med (Fredette et al., 
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2016; Rasmussen et al., 2011). Rasmussen et al. (2011) understryker att ett positivt tankesätt inte 
kommer direkt utan byggs upp under livets gång.  

5.2 Att känna sig annorlunda 

5.2.1 Upplevelser av självbild och identitet  
Puberteten kan vara en livsomvälvande period gällande identiteten och självbilden, att utöver det 
lägga till en konstant kamp för ett stabilt blodsocker medför utmaningar. Att vara i en 
övergångsperiod från barn till vuxen medför även att stå på egna ben gällande hanteringen av sin 
T1DM (Rasmussen et al., 2011; Strand et al., 2018). Ungdomarna upplever en omfördelning av 
ansvaret för sjukdomen när säkerhetsnätet som föräldrarna och tryggheten som barnsjukvården 
utgör försvinner. Med ansvaret kommer också skulden som misstag i hanteringen av T1DM kan 
orsaka. Ungdomar upplever att deras hantering av T1DM inte är bra nog när misstagen 
uppkommer. De upplever även att andra ser på dem som sämre individer när de inte klarar av att 
hantera sin sjukdom (Abdoli et al., 2017; Strand et al., 2018).  
 
Ungdomar i artikeln skriven av Castensøe-Seidenfaden et al. (2017) beskriver hur de i början av 
sjukdomen hade svårt att hitta sin identitet i att vara en ungdom med T1DM. En del ungdomar 
uttrycker hur de försökt att separera livet med sjukdomen genom att inte göra 
blodsockerkontroller, gömma insulininjektioner och inte prata med någon om sin sjukdom. En 
ungdom i artikeln skriven av Abdoli et al. (2017) beskriver hur strävan efter att ha roligt och göra 
som alla andra utan T1DM gjorde att blodsockerkontroller togs sparsamt. Abdoli et al. beskriver 
att ungdomar uttrycker att en integrering av sin sjukdom i identiteten är livsviktigt. Samtidigt 
uttrycker andra ungdomar vikten av att inte göra diabetes till den mest betydande biten av sin 
identitet (Rasmussen et al., 2011).  
 
Rechenberg, Grey och Sadler (2018) belyser hur två olika förhållningssätt kan ses gällande hur 
ungdomar har integrerat T1DM i sitt liv eller valt att inte integrera sjukdomen i sitt liv. De 
ungdomar som har integrerat T1DM skäms inte för sin sjukdom, de är heller inte rädda att visa 
hur hanteringen av sjukdomen går till och de är inte oroliga för vad kamrater ska tycka om dem. 
Oron för komplikationer finns dock fortfarande kvar. De som inte har integrerat T1DM i sina liv 
upplever att det är orättvist att just de har blivit drabbade och ungdomar beskriver upplevelsen av 
att vara annorlunda och oro för att deras kamrater ska se dem som sjuka individer. En rädsla för 
att ta insulin eller på andra sätt hantera sin sjukdom offentligt beskrivs också. Att inte alltid 
kunna äta som alla andra upplevs som ett hinder (Rechenberg et al., 2018) och känslan av att 
känna sig utanför och inte som alla andra betonas av både Castensøe-Seidenfaden et al. (2017) 
och Rechenberg et al. (2018). Ungdomarna upplever en känsla av stolthet och frihet när de kan 
hantera sin egna T1DM. Det finns fortfarande utmaningar men att klara av dem och ta ansvar ger 
en känsla av att ha bemästrat sin sjukdom (Strand et al., 2018).   

5.2.2 Upplevelser av skoltiden 
De flesta ungdomar med T1DM känner sig annorlunda från sina kamrater och önskar att de vore 
“normala” precis som sina kamrater (Anderson & Tulloch-Reid, 2017; Datye et al., 2019; King 
et al., 2017; Maslakpak, Anoosheh, Fazlollah & Ebrahim, 2010). Det blir särskilt påtagligt i 
ungdomarnas beskrivningar av hur det är att leva med T1DM under sin skolgång då det är 
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utmanande att skapa nya samt bevara kamratrelationer. Dels är de rädda för att bli mobbade men 
de vill heller inte dra uppmärksamhet till sig. Rädslan för att bli utstött resulterar i att 
ungdomarna inte tar sitt insulin i skolan och många ser sin T1DM som ett enkelt objekt för 
klasskamraterna att attackera med negativa kommentarer eller andra påhopp (Datye et al., 2019). 
Mobbning i skolan handlar ofta om att klasskamraterna kopplar individen med T1DM till det 
som nämns på lektionerna och pekar retsamt mot dem. Ungdomar berättar att de ofta blir verbalt 
förolämpade av klasskamraterna vilket gör dem ledsna och rädda för att öppna upp sig för nya 
människor om sin T1DM. Vidare förklarar ungdomar att de blivit utfrysta och isolerade från sin 
kamratkrets efter att de berättat om sin sjukdom (King et al., 2017; Yang et al., 2018). 
Majoriteten känner sig ignorerade och upplever att deras relationer till kamrater blivit svagare 
efter att de berättat om sin sjukdom. Okunskap hos klasskamraterna var enligt ungdomarna med 
T1DM en bidragande orsak till utfrysning (Maslakpak, Anoosheh, Fazlollah & Ebrahim, 2010). 
Många av klasskamraterna har teorier om att sjukdomen ska smitta om de umgås med individer 
som har T1DM vilket leder till att de inte vågar närma sig eller prata med individen (King et al., 
2017; Yang et al., 2018). En del ungdomar belyser å andra sidan positiva situationer från skolan 
och klasskamraterna vad gäller deras sjukdom. Nyfikenhet och empati är positiva erfarenheter 
som ungdomarna tar upp att de ser hos vissa klasskamrater. Några visar stort intresse att lära sig 
om sjukdomen medan andra tydligt visar att de beundrar individens kämpaglöd. Vissa ungdomar 
berättar att de på grund av klasskamraternas nyfikenhet och empati vågar hantera sin T1DM i 
klassrummet och att resterande klasskamrater med tiden börjar se det som ett “normalt beteende” 
(Yang et al., 2018). 
 
Majoriteten av ungdomarna upplever det svårt att leva med T1DM, speciellt i skolan och på 
universitetet (Kellett et al., 2018; Maslakpak et al., 2010). Vissa uttrycker att deras HbA1c blivit 
sämre sedan de började studera på universitetet och en del ungdomar har även vid flera tillfällen 
glömt av eller medvetet inte tagit sitt insulin under skoltid. Vidare anser ungdomar att det är 
svårare att hantera sin sjukdom samtidigt som de ska fokusera på sina studier (Fredette et al., 
2016; Kellett et al., 2018). Det svåraste anses vara att hantera ett ostadigt blodsocker samtidigt 
som individen ska koncentrera sig på vad som sägs under lektionen. En del ungdomar går inte på 
lektioner på grund av hypo- eller hyperglykemi medan andra går på lektionerna och struntar i att 
kontrollera sitt blodsocker för att kunna koncentrera sig på det läraren talar om (Fredette et al., 
2016). Många ungdomar med T1DM har lägre motivation till att gå till skolan på grund av 
fatigue som följd av sin sjukdom. Tröttheten påverkar studietiden och närvaron på lektionerna, 
vilket vissa ungdomar anser påfrestande (Maslakpak et al., 2010). Det finns många faktorer som 
ungdomar anser påverkar deras möjligheter till ett bra liv med T1DM i skolan. Stress, 
oregelbundna måltider, dåligt utbud av hälsosam kost och dryck, brist på struktur, avsaknad av 
rutiner och oregelbundna skolscheman är de faktorer som till störst del påverkar individen 
(Kellett et al., 2018). Beträffande tillgång till hälsosam kost och dryck i skolan lyfter ungdomar 
fram sin frustration. En del ungdomar anser att skolan gör det svårare att hantera blodsockret 
eftersom det bara säljs söta snacks och söt dryck i kioskerna (Maslakpak et al., 2010). En annan 
aspekt som lyfts fram gällande skolans påverkan på hanteringen av sjukdomen är frustrationen 
över att de inte finns tillräckligt med tid att göra klart skoluppgifter i tid på grund av fluktuerande 
blodsocker. Ofta måste ungdomen ta en paus för att äta något och tappar då fokus vilket leder till 
att skoluppgiften får färdigställas en annan dag (Fredette et al., 2016). 
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5.2.3 Upplevelser av arbetslivet  
Vissa ungdomar betonar arbetslivet som en utmanande del av livet (Datye et al., 2019; 
Rasmussen et al., 2011). De uttrycker svårigheter i att sätta upp mål vad gäller drömyrke 
eftersom de är begränsade av sin sjukdom och en del ungdomar tycker det känns störande att de 
inte får arbeta med vad de vill på grund av sin T1DM till skillnad från sina kamrater. Flera 
ungdomar nämnde pilot som ett drömyrke men att de inte fick utbilda sig till det på grund av sin 
sjukdom. Även militären var ett yrke som många tyckte verkade intressant vilket de också fick 
välja bort på grund av sjukdomen (Datye et al, 2019). Många ungdomar beskriver att de är rädda 
för att ta sig an arbetslivet. De är rädda för att inte bli anställda på grund av sin sjukdom. 
Ungdomarna förklarar att rädslan främst ligger i att berätta om sin T1DM för sin chef och nära 
arbetskollegor. En del väntar med att berätta om sin sjukdom tills de blivit anställda för att inte 
riskera att inte få jobbet. Vissa är rädda för att bli diskriminerade eller mobbade på sin 
arbetsplats för att de inte är som alla andra och inte har samma förutsättningar till att prestera på 
samma nivå hela tiden (Abdoli et al., 2017; Rasmussen et al., 2011). Vidare berättar ungdomar 
som börjat arbeta att de upplever att de blir utfrysta och att kollegorna inte har någon förståelse 
för att deras mående kan variera från dag till dag beroende på deras blodsockernivå (Rasmussen 
et al., 2011). En del ungdomar förklarar att de upplever stöd från sina arbetskollegor och att de är 
förstående i de flesta situationerna samt villiga att hjälpa till (Abdoli et al., 2017). En del 
ungdomar uttrycker att det inte finns tillräckligt med tid till att hantera sjukdomen på ett bra sätt 
under arbetsdagen och på grund av det har många valt att gå ned i arbetstid. En del ungdomar 
väljer istället att starta eget företag för att lättare kunna anpassa arbetstiderna efter vad hantering 
av sjukdomen kräver och tycker livet blivit mer lätthanterligt efter det (Rasmussen et al., 2011).  

5.2.4 Upplevelser av relationer  
Att gå in i nya relationer med en partner är ett stort steg som ungdomar med T1DM anser är 
påfrestande och svårt. En del ungdomar uttrycker att det svåraste är att veta när de ska berätta för 
personen de träffar att de har T1DM. Ungdomar belyser sin oro över responsen från partnern när 
de berättar om sin sjukdom och hur den kommer påverka framtiden (Rasmussen et al., 2011). 
Det är vanligt att kvinnor oroar sig för äktenskap på grund av sin sjukdom och vissa kvinnor är 
även rädda för att berätta för sin blivande fästman om sin sjukdom eftersom de tror att hela 
relationen ska bli förstörd (Maslakpak et al., 2010). Ett fåtal ungdomar tycker det är otäckt att få 
ett blodsockerfall framför sin partner. Det kan upplevas som pinsamt och svårt och de vill inte 
visa hur dåligt de mår för den de älskar. Vidare beskriver ungdomar att sex kan vara en känslig 
del i förhållandet, speciellt vid hypoglykemi under samlaget eftersom de då måste avbryta för att 
äta något (King et al., 2017). En del ungdomar ser inte sin T1DM som ett hinder eller en 
svårighet för att hitta en partner, gifta sig eller bilda familj. En del anser att det underlättar att 
berätta om sjukdomen tidigt i relationen för att bli behandlad som en “normal” person redan från 
början av sin partner (Abdoli et al., 2017).   

5.3 Att inte leva jämställt  

5.3.1 Upplevelser av skillnad mellan kön   
Unga kvinnor med T1DM har visat sig generellt ha ett lägre självförtroende än unga män 
(Rassart, Luckx, Moons & Weets, 2014). Kvinnor visar sig också vara mindre emotionellt stabila 
än män, även om män med T1DM också var mindre emotionellt stabila än ungdomar utan 



 15 

T1DM. Rassart et al. (2014) betonar dock att kvinnor med T1DM ofta är mer noggranna med sin 
sjukdom än vad män är. Det finns signifikanta skillnader mellan unga kvinnor och män med 
T1DM vad gäller emotionell påverkan av sjukdomen. Skillnaderna är tydligast bland de 
ungdomar som studerar. Kvinnor förmedlar även ett högre HbA1c än män och upplever fler 
tillfällen av hypoglykemi. Vidare rapporterar kvinnor faktorer som stress, vikthantering och 
depression som en negativ påverkan på hanteringen av sin T1DM (Kellett et al., 2018).  
 
Unga kvinnornas största orosmoment gällande sin diabetes är graviditet och föräldraskap 
(Maslakpak et al., 2010; Rasmussen et al., 2011). De flesta kvinnor är medvetna om att en 
graviditet med T1DM medför mer noggrannhet i sjukdomshanteringen och ett större ansvar av 
sin hälsa (Maslakpak et al., 2010). Dock gör medvetenheten att kvinnorna under hela sin 
graviditet oroar sig för det ofödda barnets hälsa. De oroar sig för att barnet ska få T1DM efter 
födseln. Många upplever också att deras blodsockerkontroll blir sämre efter födseln för att de 
lägger mer fokus på sitt barn och sin partner (Rasmussen et al., 2011).  

5.3.2 Upplevelser av kultur och T1DM 
Ungdomar med T1DM beskriver flera kulturella aspekter av sjukdomen, bland annat anser 
kvinnliga ungdomar från Iran att de blir mindre uppskattade av sin släkt och familj än sina 
bröder. Det finns också en teori hos kvinnorna att de fått T1DM för att de är av det kvinnliga 
könet och inte det manliga. Enligt de iranska kvinnorna anses det finare att ha en son än en dotter 
i stora delar av den iranska kulturen. Ungdomar betonar också att kvinnor i Iran är mindre fria än 
män och att kvinnliga ungdomar med T1DM tycker att de blir ännu mer begränsade på grund av 
sin sjukdom. God kommunikation är en viktig del av den iranska kulturen men ungdomar med 
T1DM får ofta opassande reaktioner när de berättar om sin sjukdom för sin släkt vilket leder till 
dålig kommunikation (Maslakpak et al., 2010). En annan svårighet har med traditionella 
maträtter att göra, traditionella maträtter är ett dilemma för ungdomar med T1DM. Det som gör 
den traditionella kosten svår att kombinera med T1DM handlar om det stora kolhydratinnehållet. 
Spanska ungdomar beskriver den traditionella kosten som onyttig och att det är svårt att få familj 
och kamrater att ändra på kosten för att den inte ska vara lika kolhydratrik. Spanska ungdomar 
anser att det vita riset och de söta bakelserna är det största dilemmat. Att påverka kosten och 
innehållet upplevs vara problematiskt. En del av de spanska ungdomarna har dock valt att 
utesluta de mest kolhydratrika maträtterna och genom det gått ifrån sin matkultur. Ungdomar 
uppger även att de i och med sin T1DM inte känner sig som en del av kulturen de föddes in i 
(Reitblat et al., 2016). En annan aspekt som tas upp är kostnader som sjukdomen medför. Insulin 
och hjälpmedel är olika dyrt i olika länder och för en ungdom med T1DM påverkas upplevelsen 
av sjukdomen av att känna sig pressad rent ekonomiskt. För vissa ungdomar är det svårt att få 
ihop ekonomin i samband med studier eller om ungdomen lever själv (Abdoli et al., 2017).  

5.4 Att känna oro för komplikationer 

5.4.1 Upplevelser av kortsiktiga komplikationer  
Hypoglykemi är speciellt i sociala tillställningar en kortsiktig komplikation som oroar många 
ungdomar. Oron grundar sig i okunskapen i omgivningen som kan leda till ovisshet i vilket 
agerande som är nödvändigt i situationer som vid en hypoglykemi (Rechenberg et al., 2018). 
Den motsatta aspekten att ungdomar ofta väljer att inte vara ensamma för att kunna få hjälp vid 
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lågt blodsocker tas också upp (King et al., 2017). En annan oro som återfinns hos många 
ungdomar med T1DM är rädslan för att få en hypoglykemi i sömnen (Abdoli et al., 2017; King 
et al., 2017). Att många ungdomar uttrycker rädsla för att få en hypoglykemi i sömnen grundar 
sig i brist på kontroll enligt dem själva. En del ungdomar framhåller upplevelser av brist på 
kontroll som en bidragande orsak till den starka oron (Abdoli et al., 2017). Oron leder ofta till att 
ungdomarna ligger vakna längre på kvällen i rädsla för att somna, de beskriver hur rädslan för att 
somna grundar sig i ovissheten om de kommer vakna eller inte. De flesta ungdomars rädsla för 
hypoglykemi leder till att de gärna ligger marginellt högre än rekommendationen i sitt 
blodsocker inför natten eller innan sociala tillställningar (King et al., 2017; Rechenberg et al., 
2018). Vidare förklarar ungdomarna att de upplever fatigue dagtid på grund av störd nattsömn 
och hypoglykemi nattetid. Tröttheten begränsar deras möjlighet att delta på lektionerna i skolan 
och i andra aktiviteter (Rechenberg et al., 2018).   
 
Ungdomar beskriver att själva tillståndet hypoglykemi är en utsatt situation. Många upplever ett 
starkt begär efter sötsaker i samband med en hypoglykemi, vilket leder till överätande som sedan 
påverkar blodsockret till att stiga till en hyperglykemi. Ett fåtal ungdomar upplever situationen 
tvärt emot. De upplever hypoglykemi som psykiskt påfrestande för att de måste äta eller dricka 
fast att de inte känner att de klarar av det på grund av en illamående- eller mättnadskänsla. Vissa 
ungdomar uppger en sjukdomskänsla vid hypoglykemi samt en känsla av brist på kontroll (Datye 
et al., 2019).  

5.4.2 Upplevelser av långsiktiga komplikationer  
Ungdomar oroar sig för långsiktiga komplikationer av sin T1DM. De största orosområden tycks 
vara kroniska diabeteskomplikationer, överföring av sjukdomen till framtida barn och att dö i 
förtid (Abdoli et al., 2017; Anderson & Tulloch-Reid, 2019). Många ungdomar får dåligt 
samvete gentemot sig själva vid höga blodsockervärden då de besitter vetskapen om att det 
skadar deras kropp, vilket gör ungdomarna frustrerade och ångestladdade (Castensøe-
Seidenfaden et al., 2017). Ungdomar belyser sin konstanta rädsla och tankar kring kroniska 
diabeteskomplikationer (King et al., 2017). Oro för hjärt-kärlsjukdomar ger en inre stress och 
ångest inför framtiden (Maslakpak et al., 2010). Blindhet, dålig cirkulation och amputering tas 
upp som de mest frekventa orosmomenten (King et al., 2017). De ständiga orostankarna påverkar 
livskvaliteten och ungdomarna anser att livet inte kommer vara värt att leva om de skulle få 
komplikationer av sin sjukdom (Abdoli et al., 2017; King et al., 2017).  
 
Flertalet ungdomar tar upp hur föräldrar med T1DM kan påverka den redan befintliga rädslan 
och stressen med T1DM. Vidare förklaras det att levande exempel på diabeteskomplikationer 
(exempelvis en pappa med T1DM) ger upphov till en ökad rädsla hos ungdomen. De uppger en 
rädsla för komplikationer varje gång blodsockret inte ligger inom målområdet (Datye et al., 
2019). Ungdomars rädsla för långsiktiga komplikationer kan kopplas samman till ett mer 
ansvarsfullt förhållningssätt till sin T1DM (Rasmussen et al., 2011). En bidragande orsak till 
rädslan för att dö i förtid grundar sig bland annat i deras fysiska upplevelser vid hypoglykemi. 
Vidare förklarar en del ungdomar att de känner sig döende vid en hypoglykemi vilket triggar 
tankarna kring döden (Datye et al., 2019). Det är tydligt att ungdomarna inser att det endast är de 
själva som kan påverka de långsiktiga komplikationerna och att den tankeställaren ger upphov 
till ett mer ansvarsfullt förhållningssätt till sjukdomen (Rasmussen et al., 2011). 
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5.5 Resultatsammanfattning 
T1DM anses vara ett hinder som påverkar prestationsförmågan negativt både i skolan och på 
arbetsplatser samt kräver mycket tid och planering. I resultatet betonar ungdomarna att de känner 
sig annorlunda gentemot sina kamrater på grund av sin sjukdom. Det är påfrestande att behöva 
hantera sin sjukdom bland andra människor då risken finns att bli dömd eller utfryst. En annan 
aspekt som framkommer är att stöd från familj, kamrater och vårdpersonal kan ses som både 
negativt och positivt. Ungdomarna anser att stöd är en nödvändighet för att klara av sjukdomen 
men att det även kan upplevas som komplicerat när ungdomen vill vara självständig. Vidare kan 
en tydlig skillnad kan ses i den vardagliga hanteringen av T1DM på de som har integrerat T1DM 
i sin identitet och de som inte har det. De som har integrerat sjukdomen i sin identitet är inte 
rädda för att visa upp eller prata om den. I resultatet framkommer det även att kvinnor och män 
upplever sjukdomen olika vilket påverkar identitet och självbild. Sjukdomen kan inkräkta på 
individens känsla av tillhörighet samt uppfattas olika beroende på vilken kultur en ungdom lever 
i. Vissa kulturella måltider anser ungdomarna är svåra att kombinera med T1DM på grund av det 
höga kolhydratinnehållet. Olikheter i måltider är tydligt bundet till olika kulturer och 
sammanhang. Slutligen påvisar resultatet att de flesta ungdomarna besitter en konstant rädsla och 
oro inför både kortsiktiga- och långsiktiga komplikationer av sin sjukdom vilket påverkar deras 
livskvalité.  

6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 

Databaserna som genomsöktes efter data till litteraturstudien var CINAHL, MEDLINE, PubMed 
och PsycInfo. PsycInfo tillkom senare då ett behov av att få med det psykologiska perspektivet 
framkom. Detta efter att flertalet artiklar i de andra tre databaserna (CINAHL, MEDLINE och 
PubMed) påvisat koppling mellan T1DM och psykisk påverkan. Dock återfanns inga artiklar 
som svarade på litteraturstudiens syfte, därav användes inte PsycInfo som en källa för att 
inhämta data. Sökningen i PsycInfo resulterade inte i några artiklar vilket troligtvis beror på att 
databasen inte har omvårdnadsvetenskap som huvudfokus vilket CINAHL, MEDLINE och 
PubMed har. Efter genomsökning av databaserna återfanns en majoritet av artiklar med 
kvalitativ design som svarade på syftet. Kristensson (2014) beskriver att kvalitativ 
forskningsdesign används då syftet är att undersöka människors uppfattningar eller upplevelser 
om ett visst fenomen. Därav ansåg författarna till litteraturstudien att dessa artiklar var lämpliga 
att använda för att besvara syftet. Dock användes också två kvantitativa artiklar eftersom de 
också svarade på syftet och för att kunna kartlägga och jämföra upplevelser i kvantitativ 
bemärkelse. Några av artiklarna som valdes till litteraturstudien tog upp flera perspektiv. 
Eftersom. Syftet var att beskriva ungdomars upplevelser av att leva med T1DM, därför sållades 
och användes endast ungdomarnas perspektiv. Litteraturstudiens åldersbegränsning av deltagarna 
i artiklarna var 13-24 år. Ungdomar är ett svårdefinierat begrepp som tolkas olika av olika 
myndigheter och organisationer. Enligt en rapport gjord i samarbete mellan Europeiska unionen 
(EU) och Europarådet definieras ungdom i Sverige som en individ i åldrarna 13-25 år (Perovic, 
2016). Författarna har valt att den övre gränsen skall vara 24 år istället för 25 år eftersom 
artiklarna som hämtades från både PubMed och MEDLINE hade använt 24 år som den övre 
gränsen i sina studier. Åldersspannet 13-25 år var inte tillgängligt i någon av databaserna vilket 
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ytterligare motiverar författarnas beslut att åldersspannet skulle modifieras till 13-24 år. Dock 
hade vissa artiklar i CINAHL utfört studien på åldersspann som delvis överlappade 
litteraturstudiens begränsning (19-44 år). De studierna inkluderas ändå i resultatet men data 
användes endast från studier där det framgick tydligt att det var ungdomar i åldrarna 13-24 år 
som uppgett informationen.  
 
Insamlade data analyserades enligt Kristensson (2014) genom en integrerad analys. Författarna 
fann denna metod lämplig eftersom innehållet i artiklarna då kan bryts ner till meningsbärande 
ord och viktiga fraser. Detta gjorde det lättare att sedan kunna sammanställa ett enhetligt resultat 
utifrån alla inkluderade artiklars resultat. Metoden är specifikt framtagen för att analysera data 
till en litteraturstudie. Kvalitativ innehållsanalys är en annan metod som kan användas för att 
analysera stora textmängder i artiklar (Kristensson, 2014). Kvalitativ innehållsanalys innebär likt 
en integrerad analysmetod att finna likheter, skillnader och mönster. Metoden ska dock utföras i 
mer komplexa steg vilket författarna ansåg skulle vara för kunskapskrävande och tidskrävande. 
Därav ansågs en integrerad analys vara en mer lämplig metod än en kvalitativ innehållsanalys. 
Dock valde författarna att modifiera urvalsprocessen för att den skulle passa litteraturstudien och 
tidsramen bättre. Den enda skillnaden från Kristensson (2014) som gjordes var att artiklar i 
sökningen vars titel inriktade sig på andra perspektiv än ungdomars gallrades bort innan 
abstracten lästes. Det gjordes för att exklusionskriteriet för litteraturstudien var upplevelser från 
endast andra perspektiv än från ungdomen själv. Metoden modifierades för att urvalet av artiklar 
skulle vara noga utvalt och för att endast kunna hämta artiklar som svarade på syftet. Eftersom 
vissa artiklar kunde gallras bort genom läsning av titel på grund av exklusionskriteriet gav det 
mer tid till granskning av de artiklar som faktiskt svarade på syftet. Författarna till 
litteraturstudien menar att urvalet inte har blivit annorlunda utan att modifieringen av metoden 
gav mer tid för fördjupning av de utvalda artiklarna. För att säkerställa vetenskaplig kvalitet 
genomgick de valda artiklarna en kvalitetsgranskning där en granskningsmall hämtad från SBU 
användes för att granska de kvalitativa artiklarna. Författarna valde att använda sig av ett 
granskningsprotokoll som komplement till SBU - mallen för att avgöra grad av vetenskaplig 
kvalitet eftersom SBU - mallen inte har en egen tydlig avgränsning. Komplementet hämtades 
från Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) eftersom författarna ansåg att de inte 
själva kunde avgöra grad av vetenskaplig kvalitet då det ligger utanför kunskapsramarna. De 
artiklar som hade kvantitativ design granskades med en mall som hämtades från Kristensson 
(2014) men som var anpassad för enkätstudier.        
 
Vad gäller forskningsetiska överväganden har författarna noga valt ut artiklar som är granskade 
av en etisk kommitté. Det lades vikt vid att granska tillvägagångssättet i de valda artiklarnas 
datainsamling för att säkerställa ett etiskt korrekt förfarande. Det ansågs särskilt viktigt att 
kontrollera hur deltagarna i studierna hade givit sitt samtycke eftersom några av ungdomarna inte 
var myndiga. Författarna kontrollerade att den icke-myndiga ungdomens målsman givit sitt 
godkännande till studien. Alla artiklar som hämtades till litteraturstudien uppfyllde dessa krav. 
Ett av studiens exklusionskriterier var att utesluta studier gjorda på individer med psykisk 
sjukdom i kombination med T1DM. Det kan anses etiskt fel att utesluta deltagare på grund av 
samsjuklighet men författarna motiverar valet med att det inte går att säkerställa att svaren från 
deltagarna inte grundar sig i en annan sjukdom än T1DM, vilket skulle kunna påverka resultatets 
tillförlitlighet. Att sammanställa andra forskares resultat innebär att beakta aspekter som 
exempelvis hur data tolkas och bearbetas samt framskrivning av resultat. Dels kan översättning 
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av engelskspråkiga artiklar vara ett problem samt att tolkningen av data kan påverkas av 
studenternas okunskap. Analys och- tolkningsprocessen är en känslig del och kan vara svår med 
begränsad erfarenhet inom ämnet. För att minska risken för tolkningsfel gjordes tolkningen i 
flera steg. Först läste författarna artiklarna var för sig. Sedan har författarna diskuterat sina 
respektive tolkningar för att säkerställa att texterna tolkats lika och så korrekt som möjligt med 
den kunskap som författarna besitter. På samma sätt som tolkningarna har vägts samman har 
översättningarna av artiklarna diskuterats och jämförts. En av de två författarna till 
litteraturstudie lever själv med T1DM vilket har medfört en förförståelse som skulle kunna 
påverka resultatet. Den andra författaren har kamrater som lever med T1DM vilket har medfört 
en grundläggande kunskap om sjukdomen och dess påverkan på individen. Förförståelse kan ses 
som en svaghet i en litteraturstudie eftersom resultatet kan påverkas av det. För att minska risken 
har författarna fört diskussion angående detta under hela litteraturstudiens uppbyggnad och för 
att minimera påverkan av förförståelse har båda författarna läst och granskat alla artiklar och 
sedan noga diskuterat resultatet. Författarna har även prövat sin förförståelse mot data genom att 
jämföra det färdiga resultatet mot artiklarna igen för att se till att resultatet faktiskt kommer från 
ungdomarnas upplevelser och inte har präglats av författarnas förförståelse.  

6.1.1 Styrkor och svagheter 
Genom att ta hänsyn till författarnas förförståelse och behandla den kan litteraturstudiens 
tillförlitlighet styrkas. Författarna anser att förförståelsen inte påverkat resultatet utan har 
behandlats noga. Något som styrker litteraturstudiens tillförlitlighet ytterligare är att alla artiklar 
som svarade på syftet togs med och analyserades oavsett forskningsdesign. Majoriteten av 
artiklarna som hämtades till litteraturstudien är publicerade de senaste tre åren, vilket författarna 
anser är en styrka eftersom ny forskning speglar nutidens upplevelser på ett bättre sätt än 
forskning som gjordes för 10 år sedan. En ersättning som de flesta studierna i litteraturstudien 
tillämpat är presentkort, vilket kan ses som både en svaghet och en styrka. Det kan ses som en 
svaghet då deltagarna kan uppleva en press i att svara “rätt” på de frågor som ställs. Omvänt kan 
presentkort ses som en styrka om de ges i syftet att möjliggöra deltagandet för lämpliga individer 
som exempelvis inte har de ekonomiska möjligheterna att resa till destinationen som intervjuerna 
ska hållas på, vilket var fallet i några av studierna som inkluderades. Ytterligare en styrka kan 
vara att presentkort motiverar deltagarna att våga öppna upp sig. Bristande kunskap hos 
författarna om hur en litteraturstudie ska utformas kan ses som en svaghet i den här 
litteraturstudien. Det kan ha påverkat utförandet i datainsamlingen, kvalitetsgranskningen och 
analysen. Okunskap i systematiska sökningar i databaser kan ha medfört fel som påverkat antal 
träffar. Det har tagits i beaktande genom att författarna fört diskussion mellan varandra och sin 
handledare genom hela forskningsprocessen. Litteraturstudiens resultat kan möjligen överföras 
till liknande kontexter. Då liknande upplevelser var återkommande i samtliga artiklar, signalerar 
det att resultatet möjligen är överförbart.  

6.2 Resultatdiskussion  
I resultatet framkom att T1DM påverkar en ungdom på flera plan. De områden som resultatet 
berör främst är ungdomens känsla att vara annorlunda, oro och rädsla för komplikationer, vikten 
av stöd och kunskap, T1DM’s påverkan på det sociala livet och upplevelser av ett icke jämställt 
liv. 
 



 20 

Känslan att vara annorlunda och strävan efter att vara normal är ett återkommande problem hos 
ungdomar. Det är påfrestande att försöka hitta sin identitet och självbild under ungdomsåren som 
frisk individ. Hanås (2014) och WHO (2019) bekräftar att T1DM gör denna process ännu mer 
ansträngande vilket betyder att ungdomar med T1DM kan behöva mer stöttning än friska 
ungdomar för att klara av processen. Strävan efter att passa in och vara som alla andra är en 
konstant kamp för många människor och blir extra tydlig med en kronisk sjukdom som T1DM 
där hanteringen hela tiden är synlig. Strävan yttrar sig i alla kulturer och ter sig vara något som 
många ungdomar med T1DM har gemensamt oavsett ursprung. Under rubriken upplevelser av 
stöd i resultatet, uttrycker ungdomarna hur de kan slappna av och känna sig som alla andra när de 
är i umgängen med andra som har T1DM. Vikten av att få delta i en social aktivitet som ett 
diabetesläger blir tydlig samt diabetesgrupper i bland annat skolan. Läger och grupper bidrar till 
att ungdomar kan prata om sitt liv med kronisk sjukdom och möta människor med liknande 
premisser samt lära sig av varandra. Weissberg-Benchell, Vesco och Rychlik (2018) bekräftar att 
det är lärorikt att träffa individer som lever med samma sjukdom och att det kan ge ungdomen 
mer kunskap och minska ångesten kring sin sjukdom. Utmaningen kvarstår dock hur känslan av 
att vara annorlunda ska minimeras och elimineras i vardagen för en ungdom med T1DM när de 
är i sällskap med friska individer. Det blir tydligt under rubriken upplevelser av skoltiden i 
resultatet hur okunskap kring T1DM bland klasskamrater leder till utanförskap. Utifrån resultatet 
i litteraturstudien anser författarna att det är av stor vikt att öka kunskapen om T1DM bland 
ungdomar generellt. En ökad kunskap skulle kunna leda till ett minskat utanförskap samt en ökad 
förståelse för vad en ungdom med T1DM måste hantera och leva med varje dag. Det skulle även 
kunna resultera i en viss trygghet hos individen som har T1DM och möjligen bidra till ett bättre 
välbefinnande samt mindre skamkänslor.   
 
Oro och rädsla för långsiktiga och kortsiktiga komplikationer är ständigt överhängande med en 
kronisk sjukdom som T1DM. Oro och ångest finns alltid närvarande och blommar upp i 
situationer där ungdomen känner sig otrygg (Martyn-Nemeth et al., 2017). Denna oro är något 
som tas upp flera av artiklarna i resultatet. För en ungdom med T1DM är varje dag en kamp att 
balansera sitt blodsocker och motarbeta hypo- eller hyperglykemi (Martyn-Nemeth et al., 2017; 
Martyn-Nemeth, Duffecy, Fritschi & Quinn, 2019). Ungdomens kamp består av att potentiellt 
utsätta sig för långsiktiga komplikationer då valet att ha ett något högre blodsocker prioriteras 
framför risken att få ett lågt blodsocker. En problematik uppstår där frågan blir hur ungdomen 
litar på sin egen kropp och omgivningens förmåga att kunna hantera diabetesrelaterade 
situationer som exempelvis att ungdomen skulle gå in i diabeteskoma på grund av hypoglykemi. 
Ungdomar beskriver också hur de hellre väljer att ha ett högt blodsocker innan de ska sova, 
eftersom de är rädda för att få hypoglykemi i sömnen. Vidare beskrivs även hur ungdomar väljer 
högt blodsocker vid sociala tillställningar och fysiska aktiviteter. Martyn-Nemeth et al., (2017) 
styrker ungdomens rädsla för lågt blodsocker och beskriver att oron för att skämma ut sig inför 
andra i samband med hypoglykemi är överhängande. Sjuksköterskan har en viktig roll i att bygga 
upp och stärka ungdomens tillit och tro på sig själv. Det är också viktigt att ta reda på samt 
förmedla nödvändig kunskap till ungdomen för att möjliggöra tillit till sin egen förmåga och på 
det sättet undvika höga blodsockervärden och långsiktiga komplikationer.  
 
Sjuksköterskans roll blir även att förmedla ungdomens upplevelse till det tvärprofessionella 
teamet för att sedan tillsammans kunna sprida nödvändig kunskap till ungdomen med omgivning 
(Bassett, 2010; Ekwall & Jansson, 2016). Författarna anser att arbetet med att sprida kunskap 
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måste ske på ett etiskt sätt där ungdomens välbefinnande är i fokus. Det är viktigt att ungdomen 
inte ska ses som en vandrande sjukdom utan en unik individ som alla andra fast med T1DM. När 
omgivningen till en ungdom med T1DM har kunskap att hantera en uppkommen situation 
relaterat till exempelvis hypoglykemi kan ungdomen känna sig mer trygg. Det i sin tur skulle 
möjligen kunna medföra att ungdomar med T1DM kan sikta på målvärdet för sin blodsockernivå 
istället för att lägga sig något över och riskera långsiktiga komplikationer. Angående en hög 
blodsockernivå innan sömn är det viktigt med tekniska hjälpmedel som ungdomar med T1DM 
kan förlita sig på. Författarna anser även att det är av stor vikt att hjälpmedel är lättillgängliga 
oberoende av vilket land eller kontext en ungdom vistas i. Författarna menar att mer utvecklade 
tekniska hjälpmedel skulle hjälpa till med en hälsofrämjande reglering av blodsockernivån och 
minska risken för komplikationer. Ungdomens livskvalité skulle också kunna stärkas om fler 
underlättande hjälpmedel skulle finnas att tillgå eftersom hanteringen av sjukdomen skulle bli 
enklare och förhoppningsvis inte vara lika tidskrävande.   
 
Sociala sammanhang som många ungdomar anser påfrestande är skolan och arbetet. Återigen 
framkommer okunskapens negativa påverkan på ungdomars välmående och livskvalité. Den 
okunskap som finns angående T1DM i samhället visar sig tydligt i skolan och i arbetslivet. Som 
det går att läsa under rubriken upplevelser av skoltiden och upplevelser av arbetslivet i resultatet, 
uppger ungdomarna en rädsla för att berätta om sin sjukdom för klasskamrater, chefer och 
kollegor för att inte ses som en sjuk individ och bli diskriminerad. Ungdomarna väljer att riskera 
sitt liv genom att inte berätta om sin sjukdom. Det kan bidra till att människor i omgivningen inte 
vet hur de ska agera om allvarliga komplikationer på grund av T1DM skulle uppstå.  
 
Människor spenderar många år i skolan och ännu fler år med att arbeta vilket är en anledning till 
att kunskap om T1DM måste spridas i samhället och speciellt viktigt är det att ungdomarna vågar 
berätta om sin sjukdom för sin omgivning. Om mer kunskap skulle spridas om sjukdomen skulle 
individer med T1DM inte behöva skämmas eller välja bort vissa saker de vill göra. På sikt skulle 
det kunna bli lättare för ungdomarna att integrera sin sjukdom i sin vardag och identitet eftersom 
hanteringen av sjukdomen inte skulle ses som en stor sak eller udda. Ungdomarna skulle inte 
behöva känna sig utpekade eller dömda av sin omgivning. Istället för att gömma sin sjukdom 
skulle de eventuellt våga öppna upp sig och tala om hur det faktiskt är. För att en ungdom ska 
våga berätta om sin sjukdom krävs en tillåtande och öppen kultur i de sammanhang ungdomen 
rör sig. Ansvaret för att normalisera T1DM ligger både på individ- och samhällsnivå. Det är 
samhällets ansvar att tillsammans sprida kunskap och upplysa om sjukdomen men det är dock 
individens ansvar att ta in och sedan applicera informationen som ges i sitt respektive 
sammanhang för en mer öppen kultur. I nuläget är det många ungdomar som väljer mellan att 
passa in i samhället eller sköta sin sjukdom på ett adekvat sätt. Det ska vara en självklarhet att 
kunna hantera sin sjukdom och få hjälp i de situationer som kräver det utan att personen i fråga 
ska ses som annorlunda eller konstig. Om ungdomarna inte sköter sin sjukdom på ett adekvat sätt 
kommer det i framtiden medföra komplikationer och i värsta fall döden som i grund och botten 
orsakats av fördomar och okunskap i samhället.  
 
Stöd är ett annat begrepp som återkommer vilket är avgörande för att en ungdom med T1DM ska 
kunna hantera sin vardag. Hill, Ward och Gleadle (2018) bekräftar att socialt stöd är en 
nödvändighet och menar att det i princip är omöjligt som ungdom att hantera sin sjukdom helt på 
egen hand. Det är dock viktigt att en ungdom får rätt stöd som hjälper och inte stjälper. Att bli 
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självständig är en del av att gå från barn till vuxen och detta är något som måste utvecklas under 
ungdomsåren. För en ungdom med T1DM är självständighet och att på egen hand kunna hantera 
sin sjukdom extra viktigt. Stödet behöver då vara ett verktyg för ungdomen att nå en 
självständighet och själv klara av att hantera sin sjukdom. Författarna anser att stödet ska ses som 
en hjälp för ungdomen att kunna ventilera tankar och problem. Stödet ska inte bestå i att någon 
tar över och sköter hela sjukdomen för att ta bort tyngden från ungdomarnas axlar. Ett enkelt sätt 
att stödja en ungdom med T1DM kan vara att bara finnas där och vara tillgänglig som ett 
bollplank (Hill et al., 2018). Ett felaktigt stöd är enligt ungdomarna ett stöd där ungdomens 
självständighet och egna hantering av sjukdomen blir åsidosatt (Fredette et al., 2016). Ett 
exempel som aktualiseras under rubriken upplevelser av stöd i resultatet kan vara om en förälder 
hanterar sin ungdom som ett litet barn som inte klarar av något och bara är sin sjukdom. De 
föräldrarna inkräktar på ungdomens integritet och deras autonomi blir förbisedd och stödet blir 
då kontraproduktivt och ungdomen lär sig inte att hantera sin sjukdom själv. I andra diket finns 
ett uteblivet stöd från föräldrar och andra i ungdomens närhet. Det kan medföra att ungdomen 
blir ensam med sin sjukdom och sina tankar vilket kan leda till utanförskap och en börda att bära 
sin sjukdom helt ensam.   
 
T1DM är en sjukdom som påverkar och genomsyrar hela människan som är drabbad. Det är 
därför oundvikligt att T1DM inverkar på det sociala livet på ett eller annat sätt. Under rubriken 
upplevelser av självbild och identitet i resultatet framkommer att en integrerad T1DM skiljer sig 
från en icke integrerad T1DM. En ungdom som har accepterat sin sjukdom och integrerat T1DM 
i sitt liv tenderar att klara av sin sjukdom och sociala situationer bättre än en ungdom som inte 
har integrerat T1DM. Ett viktigt begrepp i denna situation är känslan av sammanhang 
(KASAM). Acceptans av sjukdomen leder till högre KASAM vilket i sin tur resulterar i bättre 
skötsel av sjukdomen och en bättre livskvalité (Richardson, Adner & Nordström, 2001). 
Ungdomar med hög KASAM klarar av svåra hälsorelaterade sociala situationer på ett bra sätt 
eftersom de anser sig ha de resurser som krävs och ser möjligheterna snarare än de negativa 
effekterna som sjukdomen medför. Genom att se över sina resurser kan ungdomen precisera vad 
som behövs ytterligare för att situationen skall kännas hanterbar och livet upplevas som 
meningsfullt. Det blir då tydligare vad sjukvården kan hjälpa till med för att underlätta livet för 
ungdomen. Att KASAM är en viktig komponent för god kontroll av T1DM bekräftar även 
Ahola, Saraheimo, Forsblom, Hietala och Groop (2010) och menar att ungdomar med låg 
KASAM har sämre HbA1c samt oftare drabbas av komplikationer och ser sjukdomen som ett 
stort hinder. Cohen och Kanter (2004) antyder i sin artikel att det finns starka samband mellan 
hög KASAM hos en individ och god kontroll över sin diabetes. En individ med hög KASAM har 
bättre kontroll över sitt blodsocker och har ett bättre psykiskt välmående samt färre symtom på 
sin diabetes. Hög KASAM har visat sig leda till bättre följsamhet av diabetesvården men också 
att individen är mer villig att arbeta med sin egenvård. KASAM är något en individ kan bygga 
upp och är en viktig del i sjukvårdens arbete. Låg KASAM är vanligt hos ungdomar (Richardson 
et al., 2001) vilket betonar hur viktigt det är som sjukvårdspersonal att stötta ungdomen i sin 
sjukdom för att kunna bygga upp högre KASAM. Genom att stötta ungdomen i att utveckla sina 
befintliga copingstrategier och ge förslag på nya strategier kan sjuksköterskan få ungdomen att 
känna att situationen är hanterbar. Författarna anser även att det är viktigt att det 
tvärprofessionella teamet hjälps åt att se till att ungdomen ser situationen med sin sjukdom som 
meningsfull och begriplig. Meningsfullheten kan förstärkas genom att ge ungdomen möjligheter 
att exempelvis hjälpa andra som har T1DM för att visa att deras kunskap spelar roll och är viktig. 
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För att göra situationen begriplig för ungdomen kan det vara av stor vikt att informera kring 
sjukdomen och de händelser som kan uppkomma till följd av olika val.  
 
Alla ungdomar har inte samma förutsättningar och förmåga från födseln att hantera sin sjukdom 
på ett adekvat sätt (Hill et al., 2018). Författarna av litteraturstudien menar att faktorer som 
påverkar möjligheterna till god hantering hanteringen av T1DM är olikheter i kultur, ekonomi 
och en individs sociala sammanhang. Den kulturella aspekten behöver inte begränsas till ett land 
utan de kulturella skillnaderna i synen på T1DM skulle enligt författarna kunna ses på olika 
arbetsplatser, klasser eller kamratgäng. Kultur kan också vara olika mellan män och kvinnor. 
Skillnader i könskulturer kan se olika ut i olika länder och kan ibland medföra stora ekonomiska 
och sociala klyftor mellan könen. Maslakpak et al. (2010) beskriver hur kvinnor i Iran med 
T1DM upplever ytterligare skillnader då sjukdomen medför begränsningar som försvårar 
relationer, vardagen och möjligheterna till adekvat hantering av T1DM. Det belyser vikten av att 
arbeta med T1DM på samhällsnivå, för att minska könsskillnaderna och öka jämställdheten.  
 
Ekonomisk stress kan uppkomma i livet med T1DM och varierar i olika kulturer. Det anses 
särskilt påfrestande om ungdomen lever ensam eller studerar eftersom ekonomin är mer 
begränsad i de situationerna redan från början. Det finns en orättvisa eftersom en individ med 
T1DM inte själv kan påverka sitt insjuknande på något vis. Sjukvårdens uppbyggnad i olika 
länder påverkar ungdomarnas möjligheter till att hantera sin T1DM. I vissa länder är 
diabetessjukvården subventionerad vilket gör att kostnaden för en drabbad individ blir liten eller 
ingen alls. Det leder till en bättre ekonomisk situation hos ungdomen, vilket leder till minskad 
ekonomisk stress. I de länder där subventionerad diabetesvård inte finns att tillgå ökar den 
ekonomiska stressen hos ungdomen (Abdoli et al., 2017) och även den negativa påverkan på 
hanteringen av sjukdomen. Beroende på vart i världen ungdomen som insjuknar lever kommer 
livet få olika innebörd. För vissa individer kommer livet gå ut på att inte dö medan för andra 
ungdomar som får ekonomisk hjälp med sjukvård, kommer livet istället gå ut på att lära sig 
integrera sjukdomen i sin identitet och vardag. Författarna till litteraturstudien kan se att det finns 
stora problem och utmaningar med ekonomiska skillnader som blir avgörande för om ungdomen 
kan hantera sin T1DM adekvat eller inte. Det är ett hinder i att kunna främja sin hälsa och 
egenvård. Det krävs ett globalt samarbete och att länder med god ekonomi går in och stöttar 
fattiga eller utsatta länder för att subventionerad diabetesvård ska bli möjlig. Fortsatt forskning 
kring T1DM och allt det för med sig är viktigt både för att minska lidandet och kostnader på 
individnivå men även för att minska kostnader på samhällsnivå genom att förhindra negativa 
följder av T1DM.  

7. Slutsats 
Resultatet visar att flera av ungdomarna med T1DM som deltog i studierna upplever att 
sjukdomen är ett hinder och försvårar deras vardag. En kamp kan ses inombords där de kämpar 
med sin identitet och självbild. Resultatet visar att det finns skillnader i upplevelser könen 
emellan men även kulturella skillnader. Det blir tydligt att den fysiska hanteringen av sjukdomen 
påverkar ungdomarnas val i allt från umgänge till val av arbete. Många ungdomar får göra andra 
val i livet än vad de tänkt från början på grund av sin sjukdom, vilket påverkar deras livskvalité 
och välmående. Det kan även ses hur ungdomar upplever att sjukdomen bidrar med en 
ekonomisk stress som påverkar deras förmåga till god hälsa. Ungdomarna beskriver dock olika 
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vägar och strategier att hantera sin sjukdom. Dessa strategier är livsavgörande för att få ett liv 
med god kvalitet trots den kroniska sjukdomen. Slutligen kan sägas att vikten av rätt stöd blir 
tydlig utifrån ungdomens perspektiv. Rätt stöd från kamrater, familj och vårdpersonal är 
nödvändigt för att kunna leva ett meningsfullt och glädjerikt liv, trots sin T1DM.   

7.1 Behov av uppdaterad kunskap  

Författarna anser att utökade kunskaper kring bemötande av patienter som lever med en kronisk 
sjukdom är något som underlättar för sjuksköterskan i uppbyggnaden av en terapeutisk relation 
med patienten och ge en god omvårdnad. Det ligger i sjuksköterskans ansvar att vara uppdaterad 
med ny evidensbaserad forskning och implementera den i sitt arbete. Både som 
sjuksköterskestudent och som sjuksköterska kan det vara av vikt att ha ett ödmjukt och kritiskt 
förhållningssätt till sin egen kunskapsnivå. Risken finns att när kunskapsintaget stagnerar så kan 
även utveckling och förbättring mattas av vilket i sin tur skulle kunna göra att patienten får en 
sämre vård. En sämre vård skulle kunna grunda sig i okunskap om sin egen förmåga, vilket 
skulle kunna bidra till felaktigt utförda omvårdnadsåtgärder. Därför är det viktigt att som 
sjuksköterskestudent och som färdig sjuksköterska alltid vara öppen för och sträva efter ny 
kunskap.  

7.2 Klinisk nytta 
Litteraturstudien kan ge sjuksköterskan och annan vårdpersonal utökad kunskap om hur 
ungdomar upplever livet med T1DM och på det viset lättare kunna anpassa omvårdnaden efter 
ungdomens behov. T1DM medför behov av kontinuerlig vårdkontakt vilket innebär att vården 
har en stor betydelse i ungdomens liv. Litteraturstudiens resultat visar att sjukdomen medför 
negativ inverkan på ungdomens vardag och sociala relationer vilket betyder att sjukvården har en 
utmaning i att stötta ungdomen i sin hantering av sjukdomen samt bidra med rådgivning. 
Rådgivning i form av motiverande samtal kan göras på ett bättre sätt med ökad kunskap om 
ungdomars upplevelser av livet med T1DM, för att stärka ungdomens självbild och underlätta 
relationsuppbyggnad. 

7.3 Fortsatt forskning 
Allt fler ungdomar insjuknar i T1DM och utan god hantering är sjukdomen livshotande. Genom 
fortsatt forskning kring T1DM’s påverkan på ungdomens liv, kan omvårdnaden anpassas mer 
personcentrerat efter de befintliga behoven och ge ungdomen en bättre livskvalité och 
fungerande vardag. Fortsatt forskning behöver fokusera på att inkludera individer av båda könen 
för att kunna ta reda på hur sjukvården kan bemöta ungdomarna på bästa sätt och ge dem den 
bästa möjliga sjukvården. Det är också av stor vikt för att kunna ge en jämlik vård till både 
kvinnor och män.  
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 Det finns inga tydliga etiska 
resonemang trots att etiska 
aspekter tas upp i metoden.   

Sju huvudteman framkom i 
resultatet. 
Kampen mot vuxendomen, 
den dagliga kampen 
med diabetes, lusten att 
leva livet, de stöttande 
faktorerna i miljön, 
utvecklandet av sin identitet 
med diabetes, kraven som 
diabetes ställer och 
för- och nackdelar med den 
tekniska utvecklingen inom 
diabetes.  
  
Många deltagare tog upp att 
de tycker 
diabetesen gör det svårt att 
göra sådant som de anser är 
roligt. Livet känns 
som en berg- och dalbana 
för många som lever med 
T1DM och komplikationer 
av 
sjukdomen är något som de 
alltid bär med sig i 
tankarna.  
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Rechenberg, K., 
Grey, M & Sadler, 
L. (2018)  

“Anxiety and Type 
1 diabetes are like 
cousins”: The 
experience of 
anxiety symptoms in 
youth with Type 1 
diabetes. 
 
Wiley research in 
nursing & health, 
41, s. 544-554.   
 
USA 

”The primary aim of 
this study was to 
describe the experience 
of anxiety symptoms in 
youth with T1DM, 
especially as those 
symptoms relate to 
diabetes self-
management tasks.” 

Population: Inklusionskriterier var att 
ungdomen skulle varit diagnostiserad 
med T1DM. Ungdomen skulle även 
tala engelska flytande. 

Exklusionskriterier var att inga andra 
signifikanta hälsoproblem skulle 
återfinnas och att ungdomen inte skulle 
delta i någon annan studie. 

 Urvalsförfarande: Ungdomar 
tillfrågades att delta i studien när de var 
på besök på diabetesmottagningen. 

 Design: Kvalitativ beskrivande ansats  

 Urval: 29 ungdomar valdes ut och 
deltog i studien. Åldrarna var 10-16. 13 
var killar. 16 var tjejer.   

Datainsamling:  Individuella 
telefonintervjuer med 10 öppna frågor. 
Medellängden på dessa intervjuer var 
27 min.  
 
Analys: Kvalitativ analysmetod 
uppdelat i sex faser.  

Styrkor:  

Urval, datainsamling, 
analys och resultat är 
tydligt beskrivna och 
relevanta. Analysmättnad 
är uppnåd.  
 

Svagheter:  

Oklart om forskarna har 
hanterat sin förförståelse i 
datainsamling och analys. 
Etiskt resonemang 
återfinns ej gällande urval. 
Relationen mellan forskare 
och deltagare är ej tydligt 
beskriven.  

Många ungdomar upplever sin 
T1DM som ett extra lager av oro 
och ansvarstagande. Något som 
påverkas i vardagen är sömnen och 
känslolivet. Ungdomarna upplever 
sig dömda av omgivningen och vill 
gömma sin diabetes.  

  
Deltagarna i studien delades upp 2 
grupper, de som har en integrerad 
egenvård av sin diabetes (grupp 1) 
och de som inte har det (grupp 2). 
Utifrån vilken grupptillhörighet en 
deltagare har så återfinns olika 
orostankar. Grupp 1 upplever oro för 
oväntade blodsockerfall eller 
stegringar under skoldagen. Grupp 2 
upplever oro och ilska över tankar 
såsom “varför just jag?”.   

 
 



 

Artikelmatris                4 (14) 
 
Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och land   

Syfte Metod Värdering Resultat 

Strand, M., Broström, 
A., & Haugstvedt, A. 
(2018). 
 
Adolescents’ 
perceptions of the 
transition process 
from parental 
management to self-
management of type 1 
diabetes. 
 
Scandinavian journal 
of caring sciences, 33, 
s. 128-135. 
 
Norge 

The aim of this study 
was to describe how 
adolescents perceive 
the transition from 
being dependent on 
their parents to 
managing their own 
type 1 diabetes. 

Population: 
Inklusionskriterier var 
norsktalande, ålder 16-18 år 
och diagnostiserad med 
T1DM för minst 2 år sedan. 
 
Urvalsförfarande:  
Strategiskt urval. 
Informationsbrev delades ut 
av diabetessjuksköterska och 
deltagarna fick sedan ansöka 
om att vara med. 
 
Urval:  
Totalt 18 ungdomar (7 killar 
och 11 tjejer) i åldrarna 16-18 
år deltog i studien. En 
deltagare föll bort pga. kort 
om tid. 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
med öppna frågor.  
 
Analys: Transkribering av 
intervjuerna. kvalitativ 
analysmetod i sju steg.    

Styrkor:  
Forskarna har beskrivit sin förförståelse 
och hur den har behandlats under 
forskningsprocessen. Väl beskriven 
metod. Alla intervjuer ägde rum utan 
någon koppling till deltagarnas 
vårdgivare. Relationen mellan forskare 
och deltagare är beskriven.   
 
Svagheter:  
Tydliga exklusionskriterier saknas. 
Otydligt om analysmättnad och 
datamättnad är uppnådd.  

Ungdomarna vill ta över vården 
av sin T1DM för att de vill 
kunna styra sitt eget liv. Dock 
är det många som gömmer sin 
diabetes för sina vänner för att 
de inte vill att folk ska ha 
fördomar. De är rädda för att 
inte ses som en av de andra. 
 
Föräldrar, kompisar och 
vårdgivare anses vara ett viktigt 
stöd. 
Personen med T1DM utvecklar 
en högre grad av acceptans 
gentemot sin sjukdom om hen 
får ta mer ansvar för den. 
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King, M-K., King, 
J-F. Nayar, R., & 
Wilkes, S. (2017) 
 
Perceptions of 
Adolescent Patients 
of the “Lived 
Experience” of 
Type 1 Diabetes. 
 
American Diabetes 
Association, 30 (1), 
s. 23-35. 
 

Storbritannien 

This qualtiative 
study aimed to 
explore the “lived 
experience” of 
individuals with 
type 1 diabetes.  

Population:  
Inklusionskriterier var att personens 
skulle vara mellan 16-21 år, ha en 
T1DM diagnos, ha levt med sin 
diagnos under sin tonårstid och ha 
besökt en klinik i nordöstra 
regionen i Storbritannien.  
De som inte uppnådde kriterierna 
exkluderades.  
 
Urvalsförfarande:  
Ändamålsenlig rekrytering. 
Patienter som hade besökt en klinik 
i nordöstra regionen i Storbritannien 
kontaktades via telefon och fick 
frågan att delta i studien.  
 
Urval: Totalt 20 deltog i studien, 
(11 kvinnor och 9 män). 3 st  16 år, 
1 st 17 år, 7 st 18 år, 6 st 19 år, 2 st 
20 år och 1 st 21 år.  
 
Datainsamling: Djupdykande 
intervjuer utfördes av medlemmar i 
forskningsteamet samt en erfaren 
sjuksköterska.  
 
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys.    

 Styrkor:  

Jämn könsfördelning 
och spridning i åldrar. 
Datamättnad uppnådd, 
fortsatt datainsamling 
för att styrka resultat.  

Svagheter:  

Oklart om datamättnad 
är uppnådd. Det 
framkommer ej om 
förförståelsen är 
hanterad i 
datainsamlingen eller 
analysen.  

Artikeln resulterade i fem teman, 
hinder, utveckla färdigheter, 
känslohantering,  socialt liv och 
vårdgivaren.  
 
Hinder innebar svårigheter att initialt 
förstå sjukdomen både kortsiktigt och 
långsiktigt. Samt rädsla för kort- och 
långsiktiga komplikationer.  
 
Att utveckla färdigheter var ett måste 
för deltagaren för att överleva 
sjukdomen. En acceptans av sjukdomen 
krävs för att kunna utveckla 
färdigheter.  
 
Diagnosen medför olika typer av 
känslor som påverkar deras dagliga liv, 
bl.a. känsla av utanförskap. 
 
Sjukdomen påverkar allt från 
kompiskretsar och familj till skola och 
arbete. 
Majoriteten hade negativa upplevelser 
av sin vårdgivare.  
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Yang, P-Y., Lou, 
M-F., Lien, A., & 
Gau, B-S. (2018). 
 
Adolescent 
Perceptions of Peer 
Responses to 
Diabetes Self-
Management: A 
Qualitative Study. 
 
The Journal of 
Nursing Research, 
26 (2), s. 104-111. 
 
Taiwan 

This aim of this study was 
to describe how 
adolescents with T1D 
perceive the responses of 
their peers to their 
diabetes selfmanagement 
in school settings 

Population: 
Inklusionskriterier var ålder 
12-17 år, diagnostiserad med 
T1DM och Mandarin som 
modersmål.  
 
Urvalsförfarande:  
Ändamålsenligt urval gjordes 
på ett universitetssjukhus i 
Taiwan mellan januari och juli 
2012. Deltagarna tillfrågades 
att delta.  
 
Urval: 
Totalt deltog 10 individer. Fem 
killar och 5 tjejer i åldrarna 12-
17 år. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer i 
personligt möte. 37-54 min per 
intervju. Inspelning ägde rum.  
 
Analysmetod: 
Transkribering av 
inspelningen. Kvalitativ 
tematisk analys.   

Styrkor: 
Jämn könsfördelning. Fortsatt 
rekrytering av deltagare tills 
datamättnad uppnåddes. 
Beskrivning av etiska 
överväganden finns.  
 
Svagheter: 
Inga exklusionskriterier finns 
beskrivna. Deltagare endast 
rekryterade från ett sjukhus 
vilket skulle kunna orsaka bias. 
Oklart om analysmättnad är 
uppnådd. Hantering av 
författarnas förförståelse är ej 
utskriven.   

Sex teman som framkom med 
intervjuerna var att kamraterna 
upplevdes som kunskapssökande, 
nyfikna, entusiastiska, empatiska, 
rädda, isolerande och mobbare. 
 
Deltagarna upplevde att kamraterna 
frågade mycket för att de ville lära 
sig om sjukdomen. Entusiasm var 
också tydligt hos kamraterna. De 
ville hjälpa till och påminna om att 
mäta blodsockret etc.  
Många kamrater uttrycker till 
personen med T1DM att det måste 
vara svårt med alla restriktioner som 
finns kring diabetes vilket ledde 
fram till temat empati. Deltagarna 
upplevde även att okunskapen hos 
kamraterna ledde till rädsla och 
isolering men också till mobbning.  
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Rasmussen, B., 
Ward, G., Jenkins, 
A., King, S-J., & 
Dunning, T. 
(2011). 
 
Young adults’ 
management of 
Type 1 diabetes 
during life 
transitions. 
 
Journal of clinical 
nursing, 20, s. 
1981-1992. 
 
Australien 

The aim of this study was to 
identify life transitions likely to 
impact diabetes self-care among 
young adults with Type 1 
diabetes and their 
copingstrategies during 
transition events. 

Population: 
Inklusionskriterier var 
engelsktalande, ålder 18-38 år, 
diagnostiserad med T1DM, 
boende i Victoria i Australien. 
 
Urvalsförfande: 
Rekrytering skedde med hjälp av 
flyers och en hemsida riktad mot 
ungdomar med T1DM. 
Snöbollsmetod användes som 
komplement. 
 
Urval: 
Totalt 20 deltagare (2 < 20 år, 9 
mellan 21-30 och 9 >30 år). 15 
kvinnor och 5 män.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer 
gjordes mellan december 2007 och 
mars 2008. Medellängd 60 min. 
Inspelning ägde rum. 
 
Analysmetod: 
Transkribering och kvalitativ 
innnehållsanalys.   

Styrkor: 
Datamättnad och 
analysmättnad är 
uppfylld. Tydligt 
beskrivet resultat, 
analys, urval och 
datainsamling.  
 
Svagheter: 
Ojämn könsfördelning.  
Hantering av forskarnas 
egna förförståelse är 
oklar.  

Viktiga teman som framkom var 
livsomvälvande händelser, 
diabetesrelaterade övergångar och 
strategier för att hantera de olika 
övergångarna i livet. 
 
En oro för livsomvälvande 
händelser som grundade sig i 
T1DM innefattade skolgången, att 
bli förälder (framförallt att föda 
barn), gå in i nya relationer, påbörja 
arbetslivet och att flytta eller resa.  
 
Olika diabetesrelaterade övergångar 
som påverkade individen 
innefattade att bli diagnostiserad, att 
utveckla långsiktiga 
komplikationer, påbörja 
insulinbehandling med pump och 
att delta i diabetesläger. 
 
Strategierna innefattar bland annat 
förhandlingar med individen själv 
på olika sätt, hantering av 
sjukdomen med hjälp av tidigare 
erfarenheter och kontakt med andra 
individer med T1DM. 
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Fredette, J., 
Mawn, B., Hood, 
K & Fain, J. 
(2016)  
 
Quality of Life of 
College Students 
Living With Type 
1 Diabetes: A 
Qualitative View. 
Western Journal 
of Nursing 
Research, 38 (12), 
s. 1596-1610. 
 
USA 

The purpose of this 
phenomenological 
qualitative study was to 
examine the quality of 
life among college 
students living with 
T1DM.   

Population:  
Inklusionskriterier var individer som 
studerade på college i  åldrarna 18-24 med 
en T1DM diagnos sedan minst ett år 
tillbaka.  
 
Urvalsförfarande: Utplacering av 
rekryteringsflyers på ett campus och vid 
skolans diabetesnätverk samt en hemsida 
på internet. Utifrån detta skedde en 
snöbollseffekt vilket bidrog till urvalet.  
 
Urval: Totalt 24 deltagare (21 kvinnor och 
3 män) 4 st var 18-19 år, 14 st var 20-21 
år, 4 st var 22-23 och 2 st var 24. 24 
stycken var vita och en hade asiatiskt 
ursprung.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerad intervju med öppna och 
slutna frågor. Medellängd var 45 minuter 
per intervju. 5 intervjuer skedde i ett 
personmöte, 19 via telefonmöte. Insamlat 
mellan 1 sept - 1 nov, 2014.  
 
Analysmetod:  
Kvalitativ fenomenologisk innehållsanalys 
  

Styrkor:  
Väl anpassat urval och 
spridning på deltagarna. 
Datamättnad uppnådd 
efter 8 intervjuer, 
resterande intervjuer 
användes för att styrka 
framtagna teman. 
Författarna har arbetat 
med pre- och post 
reflektion tillsammans 
med deltagarna för att 
resultatet i te ska påverkas 
av författarnas 
förförståelse eller 
religiösa- eller kulturella 
åsikter.  
 
Svaghet:   
Bristande könsfördelning 
av deltagarna. Relationen 
mellan deltagarna och 
forskaren finns inte tydligt 
beskriven.  

Tre teman som uppkom med 
intervjuerna var  planera i förväg, 
positivt tänkande och att söka 
stöd. 
 
Gällande planering i förväg tog 
deltagarna upp vikten av att 
planera in tid för kontroll av sin 
diabetes genom exempelvis 
blodsockermätning för att inte 
halka efter med sina studier på 
grund av sin diabetes.  
 
Deltagarna uttrycker vikten av ett 
positivt tänkande som en nyckel 
till att uppnå sina mål gällande 
sitt blodsocker men också i livet. 
Deltagare i studien beskrev även 
ett positivt tänkande som en väg 
för att inte göra sig själva till 
offer för sin diagnos.  
 
Temat söka stöd beskrev hur 
deltagarna var beroende av stöd 
från diabetesläger, familj och 
vänner för att kunna hantera sin 
sjukdom på ett bra sätt.   
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Castensøe-
Seidenfaden, P., 
Teilmann, G., 
Kensing, F., Hommel, 
E., Susanne Olsen, B., 
& Reventlov Husted, 
G. (2017)  
 
Isolated thoughts and 
feelings and unsolved 
concerns: adolescents´ 
and parents´ 
perspectives on living 
with type 1 diabetes - 
a qualitative study 
using visual 
storytelling.  
 
Journal of clinical 
nursing, 26, s. 3018-
3030.  
 
Danmark   

The aim of this 
study was to 
explore and 
describe the 
experiences of 
adolescents and 
their parents 
living with type 1 
diabetes. 

Population: 
Inklusionskriterier var att 
deltagaren skulle vara mellan 
15-19 år och haft sin T1DM 
diagnos i minst ett år. 
Exklusionskriterier var 
psykiatriska sjukdomar som 
gjorde det omöjligt för 
individen att slutföra studien.  
 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt urval. 
Rekrytering via mail och 
telefon. 
 
Urval: 
9 ungdomar mellan 15-19 år 
(5 tjejer och 4 killar) och 13 
föräldrar. 
 
Datainsamling: 
Deltagarna fick fotografera 
viktiga aspekter ur sitt liv 
under en vecka och sedan 
hölls intervjuer som 
grundades i bilderna. 
 
Analysmetod: 
Tematisk analys i sex steg. 

Styrkor:  
Jämn könsfördelning bland 
deltagarna. Data är tydligt 
presenterad. Välbeskriven och väl 
anpassad metod. Tydlig 
beskrivning om hur författarna 
hanterat 
forskningsetiken.  Förförståelsen är 
behandlad genom diskussion 
författarna emellan.  
 
Svagheter:   
Rekrytering från samma 
geografiska område i Danmark 
vilket kan leda till liknande 
upplevelser. Relationen mellan 
deltagare och forskare är inte 
tydligt beskriven.  

I analysen identifierades 4 huvudteman, 
strävan efter trygghet, strävan efter 
normalitet, strävan efter självständighet 
och oro för framtiden.  
 
Strävan efter trygghet innebar att 
planera i förväg. Detta innebar att vissa 
föredrog att riskera att 
få  komplikationer av ett högre 
blodsocker framför risken att få 
hypoglykemi.  
 
Deltagarna uttryckte en strävan efter att 
vara normal. De upplevde att 
sjukdomen tog mycket tid och några 
deltagare hade under en period inte mätt 
sitt blodsocker bara för att slippa tänka 
på sin sjukdom.  
 
Alla deltagare ville vara självständiga i 
T1DM hantering. Brist på kunskap, 
färdigheter och stöd från föräldrar 
kunde ibland förhindra detta.  
 
Oro för framtiden var gemensamt för 
alla och kunde i vissa fall skapa 
frustrationer som ledde till missförstånd 
och en känsla av att vara helt ensam.    
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Reitblat, L., 
Whittemore, R., 
Weinzimer, S-A., 
Tamborlane, W-
V., & Sadler, L-S. 
( 2016). 
 
Life with type 1 
diabetes: views of 
hispanic 
adolescents and 
their clinicans. 
 
The Diabetes 
EDUCATOR, 42 
(4), s. 408-17. 
 
USA 

The purpose of this 
study was to describe 
the experiences of 
Hispanic adolescents 
with type 1 diabetes.  

Population: 
Inklusionskriterier var att deltagaren 
skulle vara av spanskt ursprung, haft 
T1DM minst 1 år och i åldrarna 12- 
17 år. Vårdgivaren skulle arbeta på 
Yale children’s Diabetes program. 
 
Urvalsförfarande: 
Rekrytering skedde via Yale 
children’s type 1 diabetes klinik. 
Vårdgivare på kliniken föreslog 
deltagare. 
 
Urval: 
9 ungdomar (5 män och 4 kvinnor). 
Medelålder 13,7 år. 7 vårdgivare 
deltog. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Inspelning och transkribering. 
 
Analysmetod: 
Kvalitativ innehållsanalys. 
  

Styrkor: 
Tydligt presenterad 
data. Datamättnad 
är uppnådd.  
 
Svagheter: 
Det framgår inte 
tydligt hur 
författarna har 
hanterat sin 
förförståelse. Få 
deltagare i studien.  

Tre huvudteman som framkom var kulturella 
aspekter, hitta balansen och olika sätt att 
förbättra livet med T1DM. 
 
Kulturella aspekter handlade mycket om 
svårigheter att balansera den traditionella maten 
med diabetesen eftersom den innehåller mycket 
kolhydrater. 
 
Deltagarna diskuterade om hur svårt det är att 
hitta en balans mellan sin sjukdoms krav 
(insulin etc.) och fritidssysslor som exempelvis 
fotboll. Det är ett ständigt jobb att korrigera 
blodsockret efter de aktiviteter som utförs. 
 
Deltagarna tog upp många aspekter hur livet 
med T1DM kan förbättras. Exempelvis önskar 
deltagarna att deras vårdgivare är mer 
förstående för de som individer och inte bara 
fokuserar på diabetesen. Andra önskemål som 
togs upp var att kulturella maträtter skulle 
anpassas genom att sänka kolhydratinnehållet.   
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Hemmati 
Maslakpak, M., 
Anoosheh, M., 
Fazlollah, A., & 
Ebrahim, H. 
(2010).  
 
Iranian diabetic 
adolescent girls’ 
quality of life: 
perspectives on 
barriers  
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 24 (3),  
S. 463-471.  
 
Iran   

The aim was to 
explore Iranian 
diabetic 
adolescent girls´ 
perspective 
barriers of having 
a good QoL.  

Population:  
Deltagarna i studien var 20 tjejer med 
T1DM som de hade haft i mer än ett år. 
Alla deltagare var deltagare i “Diabetes 
Society”.  
 
Exklusionskriterier var andra kroniska 
sjukdomar eller psykiska problem.  
 
Urvalsförfarande:  
Ett ändamålsenligt urval tillämpades.  
 
Urval:  20 tjejer i åldrarna 13-18.  
 
Datainsamlingsmetod: Djupdykande 
semistrukturerade intervjuer. Varje intervju 
varade mellan 30 till 80 minuter och varje 
deltagare intervjuades 1 till 3 gånger 
beroende på om förtydligande eller 
verifikation behövdes. Fokusgrupper med 5 
personer i varje grupp fanns även.  
 
Analysmetod:   
Kvalitativ innehållsanalys.   

Styrkor:  
Etiskt resonemang kring 
forskningsetik finns tydligt 
beskriven. Intervjuerna 
upprepades när forskarna 
behövde få något förtydligat 
eller verifierat. Tydligt 
beskriven datainsamling och 
analys. 
 
Svagheter: Otydligt 
urvalsförfarande och oklar 
kontext i metoden. En viss 
försiktighet bör iakttas vid 
generalisering då studien 
gjordes i en specifik kontext i 
Iran.  

Två huvudteman som uppkom var 
externa barriärer och individuella 
barriärer som förhindrade god 
livskvalité.  
 
Deltagarna upplevde en begränsad 
livskvalité i familjen då ett icke 
jämställt förhållande mellan söner 
och döttrar kunde ses. Döttrarna 
ansågs mindre värda vilket en 
diagnos som T1DM förvärrade. Det 
fanns även en okunskap bland 
vänner och släktingar.  
Det fanns inte möjlighet att välja en 
nyttig mat i skolan vilket ökade 
kolhydratintaget.  
 
Deltagarna upplevde att intag av 
insulin offentligt var jobbigt. Många 
hade en negativ upplevelse av 
sjukhusvistelser.  
 
En osäkerhet kunde även ses 
gällande deltagande i idrott, 
utseende, trötthet och framtiden. 
Denna osäkerhet förvärrades 
ytterligare i och med T1DM och 
vilka komplikationer det kunde 
medföra.  
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Anderson, M., & 
Tulloch-Reid, M-K. 
(2017) 
 
“You cannot cure it, 
just control it”: 
Jamaican 
adolescents living 
with diabetes. 
 
Comprehensive 
Child and 
Adolescent Nursing, 
42 (2), s. 109-123. 
 
Jamaica 

The aim of this study 
was to investigate the 
experiences of 
Jamaican adolescents 
living with diabetes. 

Population: 
Inklusions- och exklusionskriterier 
oklara.  
 
Urvalsförfarande: 
Vårdgivare fick föreslå lämpliga 
deltagare från sin klinik. 
 
Urval: 
19 ungdomar. Medelålder 14 år. 15 
tjejer och 4 killar. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Fokusgrupper med en 
semistrukturerad guide. Deltagarna 
fick även rita och beskriva bilder på 
hur de upplever livet med T1DM. 
 
Analysmetod: 
Transkribering och tematisk analys 
av innehållet i fokusgrupperna. En 
modifierad metod för analysering av 
bilder i kombination med 
konversationer med ungdomarna.  

Styrkor: 
Bra att forskarna har kombinerat 
fokusgrupper med ritning för att få 
fram individuella perspektiv eftersom 
det kan vara svårt i fokusgrupper. 
Tydligt beskriven datainsamling och 
analysmetod. Tydligt presenterad 
data.  
 
Svagheter: 
Otydligt beskrivna inklusions- och 
exklusionskriterier. Ojämn 
könsfördelning. Relationen deltagare 
och forskare emellan är inte tydligt 
beskriven.  

Deltagarna uppger att de 
tycker sjukdomen 
kontrollerar deras val i livet 
samt att de känner sig 
kontrollerade av andra 
människor. 
 
Många upplever att de känner 
sig annorlunda på ett negativt 
sätt i och med sin T1DM. 
Utanförskap togs upp som en 
central faktor. 
 
Majoriteten uttryckte ångest 
över eventuella 
komplikationer av 
sjukdomen. 
 
Flera deltagare gick in i ett 
försvarsläge och försökte 
motstå att sköta sin sjukdom.  
 
En del positiva aspekter togs 
upp som exempelvis ett 
förbättrat hälsotänk.  
 
Stöd ansågs vara av stor vikt 
för att ungdomarna skulle 
kunna hantera sjukdomen 
genom livet.   
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Kellett, J., Sampson, 
M., Swords, F., 
Murphy, H-R., 
Clark, A., Howe, A., 
Price, C., Datta, V., 
& Myint, K-S. 
(2018). 
 
Young people’s 
experiences of 
managing type 1 
diabetes at 
university: a national 
study of UK 
university students. 
 
Diabetic Medicine, 
35 (8), s. 1063-
1071.  
 
Storbritannien 

The aim of this study 
was to investigate 
the impact of 
entering and 
attending university 
on diabetes self-care 
in students with type 
1 diabetes in all UK 
universities.  

Population: 
Inklusionskriterier var deltagare som 
studerar på universitet, åldrarna 18-24 
år, T1DM diagnos. 
 
Urvalsförfarande: 
En förfrågan skickades 
till  hälsoinstitut på alla universitet i 
storbritannien om att tillfråga lämpliga 
studenter att delta i studien. Totalt 
tillfrågades 1865 studenter. 
 
Urval: 
584 studenter slutförde sitt 
deltagande. 211 män och 372 kvinnor. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Enkätestudie med en- och 
flervalsalternativ. Olika skalor 
användes. Utrymme för fritext fanns i 
enkäten. 
 
Analysmetod: 
Summering av enkätsvar i siffror, 
procent och standardavvikelser med 
hjälp av ett dataprogram. Fritextsvar 
analyserades genom en 
innehållsanalys där kategorier 
bildades med hjälp av ett annat 
dataprogram.  

Styrkor: 
Tydlig förklaring 
till varför ämnet 
är intressant och 
nödvändigt att 
forska kring. 
Stringent och 
tydlig 
dataredovisning.  
 
Svagheter:  
Stort bortfall 
vilket kan 
påverka 
resultatet.  

Fem rubriker användes för att summera datan 
som samlades in. Studenternas upplevelser av 
sjukvård/ rådgivning, skillnader i 
blodsockerkontroll sedan start på universitetet, 
Hypoglykemier och diabeteskomplikationer, 
upplevda hinder för god kontroll och informatio, 
stöd och råd.  
 
Ca hälften av deltagarna upplevde bättre tillgång 
till specialistsjukvård när de börjat studerat på 
universitet jämfört med hemma. Dock hade lite 
mindre än en tredjedel av deltagarna missat sina 
diabetesbesök relaterat till universitetaktiviteter.  
 
Majoriteten ansåg att deras blodsockerkontroll 
hade påverkats negativt efter att de börjat studera 
på universitet. 
 
Kvinnor hade mer problem med hypoglykemier 
och komplikationer än män. 
 
Faktorer som stress och oregelbundna måltider 
upplevdes som hinder för god 
blodsockerkontroll. 
 
Lite mindre än hälften av deltagarna ansåg att 
information kring stöd och hjälpmedel vid 
diabetes var begränsad. 
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Rassart, J., Luyckx, 
K., Moons, P., & 
Weets, I. (2014).  
 
Personality and 
self-esteem in 
emerging adults 
with Type 1 
diabetes.  
 
Journal of 
Psychosomatic 
Research, 76 (2), s. 
139-145.   

The present study examined 
mean level differences in self-
esteem and Big Five personality 
traits between individuals with 
and without diabetes: and 
demographic, clinical, and 
psychological correlates of 
patients’ self-esteem and Big 
Five.  

Population:  
Inklusionskriterier var att deltagarna 
skulle vara holländsk språkiga, ha 
T1DM, vara mellan 18-35 år och ha 
tillgängliga kontaktuppgifter.  
 
Urvalsförfarande: Patienter 
rekryterades från Belgiska 
diabetesregistret.   
 
Urval: 478 patienter återlämnade en 
komplett enkät. 341 av dem 
matchades med en kontrollgrupp på 
341 personer. 163 män och 178 
kvinnor i patientgrupp och 
kontrollgrupp.  
 
Datainsamlingsmetod: Data 
samlades in via enkät och 
informationsbrev.  
 
Analysmetod:  
Parat t-test användes för att 
undersöka skillnader i olika variabler 
mellan kvinnor och män separat.   

Styrkor: 
Etiska aspekter 
diskuteras. Tabeller är 
begripliga och tydliga 
och tillämpbarhet 
diskuteras. Likheter och 
skillnader i tidigare 
studier diskuteras.  
 
Svagheter:  
Metoden är något 
otydlig och svår att 
begripa. Stort bortfall 
vilket kan påverka 
resultatet.  

Studien undersöker självkänsla 
och 5 personliga drag. Dessa 5 
delades in i utåtriktad, vänlighet, 
samvetsgrannhet, känslomässig 
stabilitet och öppenhet.  
 
De största skillnaderna mellan 
patient och kontrollgrupp kunde 
påvisas via parat t-test. Här var 
det utåtriktad och känslomässig 
stabilitet som skiljde sig mest.  
 
En tydlig skillnad kunde ses 
mellan kvinnliga patienter och 
den kvinnliga kontrollgruppen 
där patientgruppen hade lägre 
självkänsla, utåtriktad och 
känslomässig stabilitet än 
kontrollgruppen.  
Männen däremot hade högre 
självkänsla, mer öppenhet men 
lägre känslomässig stabilitet än 
kontrollgruppen.    

 
 
 


