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Sammanfattning 
Allt fler i världen drabbas av diabetes och siffrorna förväntas öka under den närmaste 
framtiden. Samhällets kunskaper om orsaker till olika diabetesdiagnoser tycks vara 
bristande och ha skapat en syn på sjukdomen som är både dömande och ohållbar. 
Patienter bemöts inte alltid på ett tillfredställande sätt av omgivningen vilket leder till 
utanförskap på grund av särbehandling. Sjuksköterskor möter allt oftare patienter med 
en diabetesdiagnos och har därför en viktig roll att stödja patienten i sin nya situation. 
Syftet med arbetet var att beskriva hur sociala aspekter påverkar livet för personer som 
lever med diabetes typ 1 ur ett patientperspektiv för att få förståelse hur patienter 
upplever sin situation. Studien är baserad på sammanlagt åtta artiklar varav hälften hade 
kvalitativ metod och den andra halvan hade kvantitativ metod. Dataanalysen mynnade 
ut i tre kategorier: Betydelsen av att vara i ett sammanhang, Att förhålla sig till andras 
tyckande och tänkande samt Skilda åsikter om stöd. Resultatet visar att patienter 
generellt har behov av att bli förstådda av sin omgivning men ta emot stöd eller klara 
sig själv är faktorer som varierar på individnivå. Patienter mår dåligt på grund av 
omgivningens okunskap om sjukdomen vilket har lett till både social osäkerhet men 
också särbehandling i olika sociala sammanhang. I diskussionen problematiseras 
studiens viktigaste fynd. Sjuksköterskan har en viktig roll att ge stöd och öka 
välbefinnandet för patienter. Genom att vården tar hänsyn till patientens autonomi kan 
patienten få möjlighet att själv påverka hur vården ska se ut och ges rätt stöd för att 
stärka patientens förmåga att själv hantera sin situation. En viktig klinisk implikation är 
att öka tillgängligheten på information. Det kan uppnås exempelvis genom att hålla fler 
föreläsningar för allmänheten och att öka tillgängligheten för stöd till patienterna genom 
bland annat internetkommunikation. För att vården ska vara aktuell och följa befintliga 
riktlinjer bör det även ske en granskning av befintliga rutiner. 
 

Nyckelord: diabetes mellitus typ 1, sociala aspekter, unga och vuxna, livsförändringar
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INLEDNING 
Intresset för ämnet diabetes och patienters upplevelser av sociala sammanhang kom 
fram av möten med patienter under verksamhetsförlagdutbildning. Flera patienter 
berättade om upplevelser av utanförskap i och med sin sjukdom dessutom uttryckte ett 
flertal att diabetes påverkade dem i relation till andra människor. I media framkommer 
det också att sjukdomen många gånger misstros för att vara samma sorts sjukdom 
oavsett typ (1 eller 2), vilket kan vara problematiskt på olika sätt. En del säger sig ha 
bemötts av en påtaglig okunskap i samhället då diabetes typ 1 ofta förknippats med 
sämre livsstil. Personer med typ 1 diabetes kan därför möta olika fördomar från 
omvärlden, vilket i sin tur kan påverkar dem i olika sociala situationer. Diabetes typ 1 
och/ 2 är den folkhälsosjukdom som flest svenskar drabbas av i samhället. Antalet 
drabbade beräknas idag vara runt 450 000 svenskar. Därmed kommer sjuksköterskor i 
större eller mindre utsträckning ha kontakt med diabetes patienter under hela sitt 
arbetsliv oavsett tid och plats. Sjuksköterskor har en viktig roll att kunna stödja och 
stärka patienter utifrån deras livsvärld för att denne ska ges möjlighet att uppleva hälsa 
trots sin sjukdom. Det handlar om att skapa en ökad livskvalitet snarare än frånvaro av 
sjukdom för patienten. För att uppleva hälsa är individens sociala sammanhang en viktig 
del eftersom saknad av sammanhang eller känsla av mening kan leda till att upplevelsen 
av hälsa upphör. I föreliggande arbete har jag därför valt att sammanställa 
forskningsläget vad det gäller hur patienter med diabetes typ 1 upplever sociala 
situationer och hur sociala aspekter kan påverkas av den nya livssituationen av att ha 
fått en diabetesdiagnos. 
 

 

BAKGRUND  
 
Diabetes en folksjukdom 
 
Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som innebär sänkt produktion av insulin från 
betaceller i bukspottkörteln eller på grund av att den mängd insulin som produceras är 
ineffektivt. Bristen på insulin leder till att koncentrationen av glukos i blodet stiger 
(hyperglykemi), vilket kan skada flera av systemen i kroppen, framförallt nerver och 
blodkärl (WHO 2018). Gemensamt för alla typer av diabetes är hyperglykemi eftersom 
det råder en funktionell insulinbrist. Insulinet är det som ska reglera upptaget av glukos 
i cellerna och därmed sänka blodsockret. Betacellerna har stor reservkapacitet och det är 
inte förrän ca 80 % av cellerna blivit förstörda som insulinbrist uppstår. Det finns två 
huvudtyper av diabetes: typ 1 och typ 2. Vid typ 1 diabetes minskar antalet betaceller på 
grund av att immunförsvaret (autoantikroppar) angriper kroppens egen vävnad (blir 
autoimmuna mot betacellerna) vilket leder till att individen inte producerar tillräckligt 
mängd insulin för att kunna överleva och blir då beroende av yttre (exogen) tillförsel av 
insulin. Orsaken till typ 1 diabetes är ännu inte klarlagt. Vid typ 2- diabetes så minskar 
istället känsligheten för insulin i cellerna vilket gör att kroppen inte reagerar fullt på 
insulinet från bukspottkörtel, vilket benämns som insulinresistens (Ericson och Ericson 
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2012, ss. 547, 549-551, 553). Det är ofta ett lindrigare tillstånd som ibland kan 
behandlas med enbart livsstilsförändringar (WHO 2018). 
 
Det finns även andra typer av diabetes som inte tillhör de två stora huvudgrupperna. 
Dessa är LADA (latent autoimmun diabetes in the adult), MODY (maturity onset 
diabetes in the youth) och GDM (graviditetsdiabetes). Det finns även så kallad sekundär 
diabetes som kan orsakas av kronisk pankreatit, pancreascancer, endokrina sjukdomar, 
överbehandling av glukokortikoider eller medicinering av hormoner (Ericson & Ericson 
2012, s. 553).  
 
Över hela världen idag lever cirka 150 miljoner personer med diabetes mellitus. Antalet 
diabetesfall förväntas dubblas fram till år 2025 och det tros bero på bland annat 
stillasittande liv, ohälsosam kosthållning, fetma, åldrande och ökad befolkningstillväxt 
(WHO 2018). Diabetes är den folksjukdom som drabbar flest svenskar av alla i 
samhället, oavsett typ (Socialstyrelsen 2009). Det beräknas att ungefär 450 000 
människor har diabetes i Sverige (Diabetesförbundet 2017). Unga drabbas oftare än 
äldre av typ-1, dock har allt fler äldre utvecklat sjukdomen på senare år (WHO 2018).   
 
 
Att insjukna i diabetes 
 
Att insjukna i diabetes kan enligt Johansson (2017) förstås som en upplevelse av 
obalans i kroppen, som plötsligt ges en naturlig förklaring. Det kunde innebära en 
känsla av lättnad men även oro inför det kommande. Det är viktigt att patienterna får 
kunskap och stöttning i sitt nya liv både från vården, men även från närstående. 
 
När patienter väl söker vård och hjälp är det ofta på grund av något visst symtom och de 
får i samband med besöket på vårdinstansen en fastställd diabetesdiagnos. Patienter med 
typ 2 har antingen inga symtom alls eller så kan de ha svåra typer av symtom då de 
kontaktar vården. Sjukdomen kan redan ha fått allvarliga följder såsom exempelvis 
synbortfall, gangrän (kallbrand) i extremiteter eller hjärtinfarkt. Patienter med typ 1 
diabetes söker mer ofta för lindrigare symtom såsom större urinmängder, törst och 
viktnedgång (WHO 2016). Utvecklingen av diabetes typ 1 sker mellan 2-6 veckor med 
liknande symtom där även trötthet och acetonliknande andedräkt kan vara tecken på 
allvarligare eller till och med akuta symtom (Ericson & Ericson 2012, s. 550-551).  
 
För att ställa diagnos finns två olika prover som kan tas. Antingen mäts blodsockret 
(plasmaglukos) vid fasta, dvs minst två timmar efter 75 gram glukosintag, eller så mäts 
långtidssockerprov (HbA1c) som inte kräver fasta. HbA1c visar på det genomsnitt av 
blodsockerkoncentration som varit de senaste 12 veckorna, till skillnad från det andra 
provet som endast ger momentan blodsockerkoncentration (WHO 2016). Med hjälp av 
bestämda värden för plasmaglukos i fasta eller med intag av socker (peroral 
glukosbelastning) kan sjukdomen diagnostiseras. Förhöjda värden på blodsockret avgör 
alltså diagnosen (Ericson & Ericson 2012, s. 555). För att tydliggöra får en person utan 
diabetes vid momentan glukosmätning mellan 3,5 och 8,0 oavsett födointag, fasta eller 
fysisk ansträngning (Ericson & Ericson 2012, s. 545). 
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Diagnosutredningar skall erbjudas från primärvården. Däremot finns det idag ännu inte 
evidens att screena hela befolkningen. Samtidigt ifrågasätter många att inte screening 
används eftersom fördelarna med tidig diagnosticering är såpass stora, med både tidig 
insatt behandling och minskade risker för följdsjukdomar. Nackdelen kan dock vara 
överdiagnostisering av patienter som då kan få en felaktig diagnos (WHO 2016). 
 
 
Patientperspektiv  
 
Patientperspektiv används som verktyg för att inom vårdvetenskapen stödja och stärka 
patienters hälsoprocesser. För att vårdpersonal ska kunna stödja och stärka patienten till 
förändring krävs först en förståelse för dennes livsvärld (Dahlberg & Segesten 2010, s. 
104). Eftersom alla är olika som individer är det viktigt att även förstå patienternas 
olikheter. En del patienter upplever sig ”friska” eller helt fri från sjukdom trots befintlig 
diagnosen. När patienten ges möjlighet att agera ”specialist” för sitt tillstånd så måste 
vården vara prioriterande och noggrann med att se över lidandets relativitet, som 
betyder att en sjukdom kan upplevas olika i olika tillstånd samt olika från en individ till 
en annan (Birkler 2007, s. 77).  
 
Sjukdomen diabetes och tillhörande behandling påverkar den drabbade individens 
dagliga liv på flera sätt, exempelvis ställs krav på ändrad kosthållning, fysisk aktivitet 
och ibland också insulininjektioner (Ericson & Ericson 2012, s. 557). I Johansson, 
Ekebergh och Dahlbergs studie (2009) om erfarenheter av att drabbas av diabetes 
beskrivs kampen som uppstår av den nya situationen. Kampen handlar om att inte bli 
sin sjukdom och att det kan uppnås genom att patienterna förblir anpassningsbara i 
förhållande till sin diabetessjukdom och att de fortsätter att ställa krav på att inte låta 
diagnosen reglera resten av livet. 
 
Att leva med en kronisk sjukdom kan komma att begränsa det dagliga livet då 
sjukdomen inte kan negligeras (Dahlberg & Segesten 2010, s. 80). Diabetes precis som 
andra sjukdomar försvagar bandet till livet och då är det viktigt att synen på patienter 
som sjuka används istället för sjukpatienter som har en negativ klang (Birkler 2007, s. 
35). Förhoppningen är att patienten efterhand ska förstå att det går att uppleva hälsa 
trots ohälsa. Här kan vårdpersonal hjälpa till att stärka och vägleda patienten i den nya 
situationen (Dahlberg & Segesten 2010, s. 80).  
 
Bristande resurser som finns i vården idag påverkar inte alltid patienterna på ett negativt 
sätt. I en forskningsstudie på Irland beskrev patienterna att den diabetesvård som de 
mottagit varit god medan specialisterna inom diabetesvård istället upplevt att det fanns 
brister med deras resurser (Balfe, Brugha, Smith, Sreenan, Doyle & Conroy 2013). 
Specialisterna var alltså medvetna om att situationen inte varit optimal och reagerade 
skeptiskt till missförhållandena som identifierats medan patienterna inte upplevt vården 
som sämre och därmed inte påverkats av bristande resurser utan att de trots identifierade 
missförhållanden blivit positivt bemötta.  
 
Vårdpersonal bör ha kunskap om att en människas sociala sammanhang är en viktig del 
i upplevelsen av hälsa. En människa som saknar upplevelse av sammanhang och där 
livet upplevs som meningslöst kan även sakna förmåga att uppleva hälsa (Dahlberg & 
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Segesten 2010, s. 77). För att en individ ska uppleva känsla av sammanhang, som kan 
leda till hälsa, krävs tre delar som utgör det som också kallas KASAM. De tre delarna är 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet är viktigt för att förstå 
händelser som sker och att de går att förklara. Hanterbarhet handlar sedan om hur 
människan upplever sig ha redskap och resurser för att hantera situationen. Medan 
meningsfullheten beskriver individens delaktighet i livets händelser (Antonovsky 2005, 
ss. 43-45). 
 
 
Sjuksköterskans vård av patienten med diabetes 
 
Sjuksköterskans vård av patienten med diabetes blir både medicinsk och 
omvårdnadsinriktad eftersom patienter med diabetes har behov av vård i form av både 
de medicinska insatserna samt andra mer stödjande insatser (WHO 2018). I rollen som 
sjuksköterska ska stöd av medicinska insatser ges eftersom målet med behandlingen är 
att glukosnivåerna ska hållas normala. Målet är till för att patienten ska uppnå 
symtomfrihet och samtidigt minska riskerna för komplikationer. Generellt behandlas 
diabetes typ 1 med tillförsel av insulin eftersom insulinbristen är det som orsakar 
problematiken. Insulin finns identiskt till det egna insulinet (humaninsuliner) och även 
som substansliknande insulin (insulinanaloger). Olika produkter har olika funktion då 
endel är långtidsverkande och andra snabbverkande (Ericson & Ericson 2012, ss. 557- 
566).  
 
Vad hälsa betyder för patienten identifieras utifrån patientberättelsen och främjas efter 
den. Patienten ska, från sjuksköterskan, ges möjlighet till inflytande i planering och 
innehåll av vården såsom överenskommelser eller målsättningar vid uppföljning 
exempelvis. Sjuksköterskan ska också kunna bidra till att stärka patientens och 
närståendes egenvård. Birkler (2007, s. 83) beskriver att sjuksköterskan har en viktig 
roll att kunna stödja och stärka patienter utifrån deras livsvärld för att denne ska kunna 
uppleva hälsa trots sjukdom. Det vill säga att som sjuksköterska försöka skapa ökad 
livskvalitet för patienten snarare än frånvaro av sjukdom. 
 
Hälsofrämjande omvårdnadsinsatser som sjuksköterskan har i uppgift att tala om är 
bland annat rökstopp, kostrådgivning samt uppmana till fysisk aktivitet. Dessa faktorer 
bidrar på olika sätt till bättre förutsättningar för normala glukosvärden. Alkohol är 
ytterligare en faktor som bör betraktas med försiktighet då det både är aptithöjande samt 
ökar risken för lågt blodsocker (hypoglukemi) (Ericson & Ericson 2012, ss. 557-566). 
Sjuksköterskan har som uppgift att också stödja dessa hälsofrämjande insatser, samt ge 
stöd till egenvård och dessutom uppföljning av sjukdomen (Svenska 
sjuksköterskeförening 2017). Ett sätt att stötta patienter kan vara att erbjuda träffar med 
andra patienter med diabetes. Patienterna kan där ges möjlighet att öva på olika 
(vardags) scenarior tillsammans vilket har visat sig vara positivt för en del. I en studie 
av Herre, Graue, Kolltveit, och Gjengedal (2017) utförd i Norge testades ett program 
med grupper för att låta patienter med diabetes öva på olika scenarier som kan 
förekomma på grund av sjukdomen. Denna typ av självhanteringskurs visade sig göra 
patienterna mer medvetna som sin situation och dessutom lärde deltagarna av 
erfarenheter från varandra.  
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Det är viktigt att patienter har förståelse om allvaret av att leva med en diagnos som 
diabetes typ 1. En icke-hälsosam livsstil samt dålig följsamhet till medicinering kan 
leda till allvarliga konsekvenser. Hypoglykemi, hyperglykemi och ketoacidos 
(syraförgiftning) är alla exempel på akuta tillstånd som kan få dödlig utgång om inte 
vårdinsatser sätts in i tid (Ericson & Ericson 2012, s. 574-577).  

 

PROBLEMFORMULERING 
 
Diabetes drabbar människor i hela världen och är dessutom den vanligaste 
folkhälsosjukdomen i Sverige. Det beräknas att allt fler kommer drabbas de närmaste 
åren vilket kommer ställa högre krav på sjukvården i framtiden. Sjukdomen och 
behandlingen påverkar individens dagliga liv på flera sätt och bland annat ställs krav på 
ändrad kosthållning, fysisk aktivitet och insulininjektioner. Kraven påverkar förutom 
den rent fysiska hälsan också sociala interaktioner med andra människor. Viktiga frågor 
som bör diskuteras är om patienterna vill att nära och kära ska engagera sig i deras 
diabetes, hur de upplever sig vara behandlade av omvärlden samt vad de själva vill se 
för förändringar. Att skapa en överblick av befintlig forskning kring hur patienter med 
en diabetessjukdom upplever sociala sammanhang och sociala interaktioner är viktigt då 
dessa är betydande delar för individens livssituation. Den kunskapen kan skapa en 
tydligare bild av patientens vilja och då kan också sjukvården bidra med rätt stöd och 
hjälp för den enskilde patienten. Som sjuksköterska finns möjligheter att i mötet med 
patienten både forma men även skapa en del sociala sammanhang som kan underlätta 
för att patienter ska uppnå hälsa. För att kunna skapa sammanhang där patienter får 
utrymme att tala om både sina med och motgångar krävs en grupp av personer som har 
förståelse för vad det är som patienten går igenom. Genom att vården sprider 
information och öka kunskapen i samhället så minskar stigmatiseringen och patienter 
kan få ett rättvist bemötande av sin omgivning.  
 

SYFTE 
 
Syftet är att beskriva sociala aspekter påverkan på livet för personer som lever med 
diabetes typ 1 - ur ett patientperspektiv. 
 

METOD 
 
I examensarbetet valdes det att göra en litteraturöversikt. Friberg (2012, s. 133) 
beskriver att litteraturöversikt ger en överblick av den forskning som finns att tillgå 
inom ett visst kunskapsområde. Eftersom kvalitativ och kvantitativ forskning fanns 
inom det valda området användes flera artiklar med olika forskningsmetoder. 
Forskningen ska enligt Friberg (2012, s. 144) granskas med avseende på kvalitet samt 
att artiklarna analyseras utifrån resultaten för att sedan sammanställas och beskrivas i en 
översikt.  
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Datainsamling  
 
Enligt Friberg (2012, ss. 137, 146) görs ett helikopterperspektiv för att skapa en 
överblick av studiernas karaktär, vilket senare användes för de blocksökningar som 
gjordes för examensarbetet. Databaserna som valdes var Cinahl och PubMed. Valet att 
använda Cinahl motiveras av att den innehåller artiklar som har koppling till hälso- och 
sjukvård samt vård och omsorg. PubMed innehåller samma områden som Cinahl, samt 
även mer medicinska delar. Manuella sökningar användes slutligen som komplement till 
tidigare blocksökningar.  
 
Den fösta blocksökningen i Cinahl med sökord som författaren ansåg väsentliga: 
”Diabetes type 1” AND ”Psychosocial” OR ”experience” OR ”emotion*” gav 233 
träffar efter urval av ”Adolescent: 13 - 18 years”, ”Adult: 19-44 years”, ”Peer- 
rewieved” samt tidsbestämning ”2008-2018”. Efter att ha läst igenom sökträffarna så 
ansågs sökorden samt avgränsningarna av träffarna vara inom det område som ville 
undersökas. Samtliga titlar, 233 stycken, lästes igenom och 31 stycken var av intresse. 
Dess sammanfattningar granskades och mynnade ut i 7 stycken relevanta artiklar. Dessa 
granskades sedan utifrån nyckelord samt resultat och då var det 3 stycken som inte 
besvarade arbetets syfte. Slutligen valdes 2 av de återstående 4 artiklarna att användas i 
litteraturstudien. 
 
Sökorden byttes ut vid nästa blocksökning för att försöka specificera träffarna efter att 
den tidigare sökningen givit relativt vidsträckta träffar. Det utfördes ytterligare tre 
blocksökningar i Cinahl med följande sökord: ”Diabetes mellitus type 1” AND ”social 
context”, ””Behaviour” AND ”diabetes” AND ”experience” samt "Diabetes mellitus 
type 1" AND "stigma" AND " experience". Här begränsades inte sökningarna eftersom 
antalet träffarna var så få (7, 36 respektive 3 träffar). Istället bedömdes ålder och 
relevansen manuellt vid granskning av en utvald artikel. Inklusionskriterier för 
datainsamlingen var deltagarnas åldrar mellan 12 - 44, artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska eller svenska, publicerats inom de senaste 10 åren samt vara peer-reviewed. 
Exklusionskriterier av artiklar som var litteraturstudier, opassande artiklar utifrån 
angivet syfte samt om artiklarna var icke vetenskapliga. Från de nya sökningarna valdes 
två artiklar från den första sökningen och en ifrån den sist nämnda. Totalt valdes här 3 
stycken artiklar.  

För att nå andra artiklar gjordes sedan blocksökningar i en annan databas, Pubmed. 
Dessutom användes något förändrade sökord för att undvika att få samma sökresultat 
som vid tidigare sökningar i Cinahl. Den första med sökorden "Diabetes Mellitus, Type 
1” AND "Social Alienation" OR "Sense of Coherence" OR "Interpersonal Relations" 
som gav 32 träffar och resulterade i en vald artikel. Andra sökningen hade sökorden: 
”Diabetes Mellitus, Type 1” AND (onset OR newly diagnosed)(psychosocial OR 
relations OR friendship OR social life) och med en begränsning till endast engelska 
artiklar skrivna mellan 2008 till 2018. Blocksökning nummer två gav 61 träffar som 
först bedömdes utifrån titel för att sedan granskas utifrån sammanfattningarna. Slutligen 
valdes ändå ingen artikel från den sökningen då de inte besvarade examensarbetets 
syfte.  
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Östlund (2006) förklarar att sekundärsökningar fungerar som en koppling mellan 
process och resultat vilket kan bidra till att hitta ytterligare litteratur av intresse. Det 
görs genom att granska referenslistor, avhandlingar och tidskrifter. Manuella sökningar 
kan med fördel användas i systematiserade sökningar, men också i osystematiserade 
sökningar. Efter blocksökningarna övergick därför sökandet till manuella sökningar 
eller sekundära sökningar som gjordes utifrån olika artiklars referenslistor. Artiklarna 
som valdes genom manuell sökning och de två som slutligen valdes att granskas med 
hjälp av Fribergs modell (2012) gick att finna i databasen PubMed, vilket visar på att 
manuella sökningar kan komplettera blocksökningar som annars gör att artiklar som 
dessa slopas.  
 
Samtliga framtagna artiklar, både från blocksökningar och manuella sökningar, 
kvalitetsgranskades utifrån Fribergs modell (2012). Här uteslöts ingen artikel utan 
sökningarna resulterande i totalt åtta artiklar (se Bilaga 1).  
 
 
Dataanalys  
 
Dataanalysen påbörjades genom att de åtta utvalda artiklarna lästes igenom flera gånger 
grundlig och granskades utifrån Friberg (2012) modell för litteraturöversikt. Friberg 
(2012, s. 140) klargör att artikelanalysen kan stödjas genom att varje enskild artikel på 
något sätt sammanfattas i text vilket då försäkrar om att det som är väsentligt har 
antecknats. I en tabell samlades därför information om artiklarnas syften, metoder, 
urval, resultat, författare, titel, årtal och i vilket tidskrift artikeln publicerats för att skapa 
en övergripande bild av texterna (se Bilaga 2).  
 
Av de granskade artiklarna var fyra kvalitativa artiklar och fyra var kvantitativa. Utifrån 
resultatet från artiklarna handplockades sedan meningsbärande enheter ut som svarar an 
mot examensarbetets syfte. Därefter kodades meningarna med kortare meningar och det 
inleddes försök att hitta gemensamma nämnare genom att föra samman olika kodade 
meningar under övergripande kategorier. Kategorierna namngavs efter innehållet i de 
gemensamma kodade meningarna. Artiklarna övervägdes sedan kontinuerligt för att se 
om det fanns skillnader och likheter mellan dem.  
 

RESULTAT 
 
Artikelanalysen resulterade i tre kategorier med stöd av 6 subkategorier, se tabell 1. 
Under följande kategoriers olika rubriker presenteras författarens analys av artiklarna, 
vilket framkommer som text med avsaknad av referens.  
 
 
Tabell 1. Redovisning av dataanalysens resultat 
Kategori Subkategori 

Betydelsen av att vara i ett sammanhang 
 

Livsförändringar och olika roller i livet 
Behov av andra individers förståelse  
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Kategori Subkategori 

Att förhålla sig till andras tyckande och 
tänkande 
 

Att vara annorlunda  
Att bli behandlad annorlunda  
 

Skilda åsikter om stöd 
 

Att ta hand om sig själv  
Att ta emot eller be om stöd och hjälp från 
andra 

 
 

 
 
Betydelsen av att vara i ett sammanhang  
 
I tider av förändring är det viktigt att ha stöttande personer i sin omgivning oavsett om 
det är familjen, vänner eller en kollega på jobbet. Förändringar påverkar människor på 
olika sätt och när någon drabbas av diabetes är det en livsomställning som adderas till 
den livsfas som redan pågår. Individer påverkas olika mycket av sin diabetesdiagnos 
och väljer också därför att lägga olika mycket energi på hantering av den, att skapa sin 
nya identitet samt att anpassa sig till kraven på sin nya livsstil. Det är essentiellt att som 
drabbad patient ha någon att prata med och någon som visar medkänsla för personens 
tankar och val angående olika situationer eller händelser som uppstått i den nya 
vardagen. Närstående och i viss mån även allmänhetens förståelse för de som lever med 
diabetes, är viktigt för patientens välmående. Förståelse kan skapa mer jämlika 
förutsättningarna för alla, oavsett sjukdom eller inte, både i skolan, på jobbet och på 
fritiden.  
 
 
Livsförändringar och olika roller i livet  
 
Livsförändringar kan innebära både psykisk men också fysiologisk stress. Att 
diagnostiseras med diabetes förändrade hela patientens liv och ofta hela familjens liv. 
För en del patienter blev det svårt att följa med i skolans tempo då de kunde ha närmare 
sex månaders frånvaro på grund av sjukhusbesök. Många patienter fick i och med det gå 
om ett år på grundskolan.  
 
Liknande förändringar såsom att behöva gå om ett år på grundskolan eller på annat sätt 
byta miljö gjorde det svårare för patienterna att behålla vänskapsrelationer på grund av 
diskriminering från andra elever. De nya klasskamraterna hade inte kunskap om 
patientens tillstånd vilket kunde leda till missförstånd. För patienten så kunde leda till 
ökad stress och förhöjda stressnivåer i kroppen (av adrenalin och kortisol) vilket 
påverkade känslor av ilska och frustration som i ett av fallen hade föranlett till slagsmål 
(Rasmussen et al. 2011). Det är tydligt att identiteten och relationer förändras mycket 
under ungdomstiden (Sparud- Lundin et al. 2010) men det visade sig i en studie av 
Helgeson et al. (2013) att ju bättre relationen var mellan patient och förälder desto färre 
konflikter uppstod mellan patienterna och deras vänner, samtidigt som mer 
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kontrollerande föräldrar talade för att fler konflikter uppstod mellan patienten och 
kompisarna. När patienterna upplevde att föräldrarnas kontroll var låg så var det 
generellt förenat med en god relation. 
 
Hormonella förändringar och traditionella övergångar i livet såsom ökat risktagande och 
alkoholkonsumtion genomgår många ungdomar oavsett om de har diabetes eller inte. 
Dock upplevde unga med diabetes att förändringarna påverkade deras självhantering av 
sin diabetessjukdom och för att försöka behålla ett så stabilt blodsocker som möjligt 
hade patienterna börjat tänka mer strategiskt och även börjat planera sin vardag oftare 
(Rasmussen et al. 2011). Samtidigt finns det sätt att få ungdomar att undvika alkohol 
helt och dessutom må bättre. Helgeson et al. (2013) skrev i sin studie, som undersökt 
om ungdomars relationer med föräldrar och vänner förutsäger hälsa och riskbeteenden 
under utvecklingen till att bli vuxen, att om föräldrarelationens kvalitet var god var det 
förenat med minskade depressiva symtom, och minskad alkoholkonsumtion bland unga 
med diabetes. 
 
Inte bara riskbeteenden förändrades utan så även relationen mellan förälder och barn. 
Den relationen förändrades vanligen i samband med att ansvaret omfördelades mellan 
dem allt mer (Sparud- Lundin et al. 2010). Dock medförde en tidig diagnostisering att 
föräldrarna var mer delaktiga i barnens liv (Rankin et al. 2014). Delaktighet och stort 
inflytande från föräldrarna trodde många unga patienter kunde vara ett hinder för att 
bryta sig loss från sina föräldrar i framtiden (Huus et al. 2007).   
 
När föräldrarelationen tar allt mindre plats kan partnerskap få en större plats i unga 
personers liv. Intima relationer tycks också påverkas av livsförändringarna som följer 
med en diabetesdiagnos. I en studie av Pinhas-Hamiel et al. (2016) berättade både unga 
och vuxna med diabetes att de kan ha svårare att prestera sexuellt under tiden de 
samtidigt hade hypoglukemi. Rädsla för hypoglykemi under samlag visade sig vara mer 
vanligt bland singlar med insulinpump och som tidigare upplevt mindre hypoglykemi 
anfall. Generellt var det få som undvek sexuellt umgänge på grund av sin diabetes. De 
flesta rapporterade tvärtom att de aldrig varit oroliga för sitt sexliv relaterat till sin 
diabetes. Ett annat fynd visade att en femtedel av de tillfrågade 53 personerna undvek 
alkohol före samlag och mer än tre femtedelar vidtog inga åtgärder (exempelvis att 
minska insulindos, äta mellanmål eller mäta blodglukosnivån) för att förebygga 
hypoglykemi före sex.  
 
Med partnerskap kunde även tankar om att flytta hemifrån kännas närmre för många. 
Förändringar som uppstår av att flytta hemifrån eller på annat sätt separera från 
föräldrarnas hem och stöd var en förändring som ändå skapade stress bland många unga 
med diabetes. Stressen påverkade blodsockrets nivå och hade negativ inverkan på 
personernas välmående. Det gjorde det nödvändigt för patienterna att planera framåt så 
fort de lämnat föräldrahemmet och planeringen blev framförallt central då tillgången till 
adekvat vård var begränsad som exempelvis vid utlandsresor. Stressen kunde då 
relateras till oro över att inte ha åtkomst av förbrukningsvaror, hitta vårdpersonal med 
diabeteskompetens, prata olika språk, förstå olika maträtters innehåll, kunna läsa olika 
etiketter på produkter samt minskat socialt nätverk och stöd (Rasmussen et al. 2011).  
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Begränsningar med att ha en diabetessjukdom gick även att finna på arbetsplatser i form 
av avsaknad av bra platser att administrera insulin eller kontrollera blodsocker på. 
Bristen på anpassning gjorde att många började arbeta halvtid istället medan andra till 
och med valde att säga upp sig för att istället starta något eget (Rasmussen et al. 2011). 
En del patienter upplevde att en av de svåraste utmaningarna med diabetes var att hålla 
ett strängt schema för mat, aktiviteter och insulininjektioner (Huus et al. 2007). Det 
krävdes mycket strategi och planering för att få arbetslivet att fungera. För att kunna 
avgöra hur mycket plats, oro och energi diabetessjukdomen skulle få fylla patienternas 
liv antog de olika strategier. Många försökte använda olika tankesätt som en slags 
strategi för att resonera kring att ”det finns andra som har det sämre än jag” och 
liknande (Rasmussen et al. 2011).  
 
Generellt lade patienterna ner olika mycket tid och energi på att hantera sin diabetes. 
När stora händelser kom emellan, såsom en skilsmässa, prioriterade en del patienter bort 
delar av diabetesskötseln för att till exempel kunna vara mer ansvarstagande mot sina 
barn. Detta till skillnad från gravida kvinnor som istället prioriterade 
blodsockerkontroller högre än mycket annat eftersom det inte längre ansågs handla om 
deras egen hälsa enbart (Rasmussen et al. 2011). Med tiden så hade de flesta till slut 
börjat acceptera sitt tillstånd och göra det bästa av situationen, medan andra fortfarande 
hade svårt att finna sig i att ha en diabetessjukdom (Sparud-Lundin et al. 2009). 
 
 
Behov av andra individers förståelse 
 
De granskade studierna visar att patienter med diabetes har behov av att bli förstådda av 
individer som ingår i deras sammanhang. Studierna visar att patienter påverkas negativt 
av att andra personer inte förstår deras situation men även att det finns en del sätt att öka 
förståelsen bland både närstående och även allmänheten.  
  
En del patienter har alltid varit öppna med sin diabetes och trivs med att dela nya 
kunskaper med alla. Andra föredrar att dela sina åsikter med andra i liknande situation 
och en tredje vill välja själv vem de delar sin berättelse, frågor och funderingar med 
(Rankin et al. 2014, Sparud-Lundin et al. 2009). Det finns många olika önskemål om 
vad patienter vill dela och med vem. Många hade önskan om stor förståelse från sina 
vänner och uppskattade när de var stöttande och omhändertagande (Sparud-Lundin et 
al. 2009). Det viktigaste var för de flesta att veta att någon brydde sig om dem (Huus et 
al. 2007). Exempelvis att även om patientens partner inte hade kunskap om 
diabetesskötsel var det viktigt att de brydde sig och ställde frågor om det, eftersom 
diabetesen ansågs vara en stor del av patientens liv och identitet (Sparud-Lundin et al. 
2009). I Rankins et al. (2014) studie visade det sig också att patienterna uppskattade att 
bli frågade om hur de mår personligen och hur ”diabetesen mår”. Frågorna visade 
tecken på omtanke av patientens välmående (Huus et al. 2007).  
 
Patienterna ville att personer runt omkring dem skulle förstå deras situation och det 
upplevdes jobbigt när personer i deras närhet tillrättavisade dem trots brist på kunskap 
om diabetes. Av 5422 deltagare var det 38% av dem som någon gång hade upplevt 
stigma som berott på missförståndet att alla ”typer” av diabetes är samma. Många 
beskrev också att kompisar i tid och otid kunde ifrågasätta vad och när patienterna 
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borde äta. Därför uttryckte många patienter en förfrågan att fler borde lära sig att ”skilda 
typer av diabetes kräver olika behandling” för att få en bättre förståelse för deras 
situation. Det framkom även förslag att använda massmedia för att sprida 
informationen. Förhoppningen var då att minska uppfattningen om att diabetiker har 
begränsade förmågor och bland annat därför inte bör göra vissa levnadsval (Liu et al. 
2017).  
 
Inom familjen kan kunskapen också vara bristande. Det visade sig att familjer 
fortfarande behållit strikta måltidsscheman samt behållt motstånd angående sötsaker 
(vilket patienter idag kan äta och ta snabbverkande insulin) och att patienten då valt att 
äta godis i hemlighet för att undvika att bli kritiserade av familjen angående sina val 
(Rankin et al. 2014).   
 
När patienterna upplevde svåra tankar och känslor kring sin diabetes och val i livet 
kunde kontakten med andra som har diabetes leda till positiva effekter. De utbytte 
kunskap och delade tankar och funderingar kring olika scenarier i livet. För dem var det 
viktigt att någon berättade att det finns möjligheter att leva ett bra liv samt inspirera 
andra till att leva det liv som de vill leva (Rasmussen et al. 2011). Att bli bekräftad av 
andra patienter med diabetes kunde även fungera bra genom olika chattforum (Sparud-
Lundin et al. 2009). Kontakten gav patienterna chans att dela sina känslor och även ge 
förslag på nya strategier eftersom emotionell påverkan tycktes påverka förändringen 
och förbättra patienters strategier att hantera sin situation (Rasmussen et al. 2011). Nya 
strategier inom självhantering uppmuntrade och underlättade för patienter att vilja dela 
med sig av sina kunskaper till andra och då blev vännerna mer benägna att hjälpa till 
och vilja förstå (Rankin et al. 2014). Vänner och bekanta kunde sedan börja integrera 
med varandra och skapa mångdimensionella skyddsnät runt patienten där andra fick 
möjlighet att dela och framföra meningar om tankar kring patientens behov (Sparud-
Lundin et al. 2009). 
 
 
Att förhålla sig till andras tyckande och tänkande 
 
De flesta som lever med diabetes upplever skam någon gång i livet. Stigmatiseringen 
gör att många människor känner sig annorlunda och väljer att dölja sin diabetes för 
omvärlden. Patienterna påverkas starkt av omvärldens syn på dem särskilt som ung och 
det kan ta tid innan de vågar vara öppna med hur den delen av deras liv faktiskt ser ut. 
Många får redan som unga ta stort ansvar för sin diabetes och blir därmed mer 
självständiga tidigt än andra barn. Samtidigt finns en rädsla för särbehandling, att 
förlora sitt jobb, att känna sig misslyckad och att inte vara som andra vilket kan fortsätta 
även i vuxen ålder. Patienters egna önskan är att kunna vara öppen med sin diabetes 
utan att det påverkar dem och deras situationer negativt.  
 
 
Att vara annorlunda  
 
För individer med diabetes upplevdes livet som en pendel mellan att i ena stunden vara 
normal och i nästa vara annorlunda. Deras önskan var att kunna leva som sina vänner 
och slopa sina dagliga rutiner. En vanliga upplevelse var att de inte kände att de kunde 
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slappna av och vara fria på samma sätt som sina kamrater eftersom förutsättningarna att 
vara spontan inte var likvärdiga. Spontanitet krävde att patienterna alltid hade med sig 
sitt insulin samt att hela tiden överväga olika valalternativs effekt på behandlingen 
(Huus et al. 2007). Det visade det sig i en studie av Borus et al. (2013) att sannolikheten 
för att kontrollera blodsockret ökade om patienten hade en stark vilja att smälta in i ett 
sammanhang. Patienterna kontrollerade sitt blodsocker lika ofta oberoende av tid på 
dygnet, om det var helg eller vardag. Lokalisation, ensamhet, typ av sällskap och 
inställning till sällskapet påverkade inte heller dagliga kontroller av blodsockret. 
 
För unga patienter med diabetes var det viktigt att vara som ”alla andra”. Unga med 
diabetes jämförde sig med sina vänner angående olika livsföringar. Många kände sig 
också annorlunda från jämnåriga flickor och pojkar vilket kunde vara både positivt och 
negativt. Positivt i form av att unga som fått diabetes upplevde sig ha mognat snabbare 
mentalt medan det som var negativt speglades i att inte alltid kunna göra samma saker 
som sina vänner såsom att äta vad de ville när de ville utan att det medförde 
konsekvenser för deras hälsotillstånd (Huus et al. 2007).  
 
Att vara annorlunda kunde även visa sig i att unga med diabetes oftare tog ett större 
ansvar hemma än sina kamrater samtidigt som de upplevde att deras föräldrar var 
striktare och mer ältande än vänners föräldrar (Huus et al. 2007). Föräldrarnas syfte med 
riktlinjer och påminnelser var att främst uppmuntra sina barn och inge självförtroende 
genom diskussion istället för att kontrollera dem (Sparud-Lundin et al. 2009). Patienter 
hade många gånger förståelse för föräldrarnas beteende (Huus et al. 2007). Dock visade 
det sig att kontrollerande föräldrar ansågs negativt och även var förenat med 
riskbeteenden såsom ökad rökning samt minskad närvaro i skolan. Samtidigt tycktes 
kontrollen ha bidragit till minskade depressiva symtom och förbättrad självhanteringen 
bland unga med diabetes. Kontroll från föräldrar hade därför både positiva och negativa 
konsekvenser som patienterna själva också tycktes uppleva (Helgeson et al. 2013).  
 
Att inte vara som alla andra kan också innebära att vara mer beroende av andra 
människor i sin omgivning. De patienter som visade sig behövda mest hjälp och stöd 
med behandlingar var också de som upplevde sig påverkas mest av stigmatiseringen, 
andras åsikter kring diabetes och att vara annorlunda (Liu et al. 2017) och i Sparud-
Lundins et al. (2009) studie framkom det att många med diabetes någon gång i livet 
upplever skam. De vanligaste upplevelsen av diabetesstigma var uppfattningen om att 
vara personligt misslyckande samt att vara en börda för vårdsystemet (Liu et al. 2017). 
 
Bilden av att vara annorlunda och att vara misslyckad kan vara olika från individ till 
individ. En del unga patienter beskrev det som något pinsamt att exempelvis ta upp sin 
insulinpump och visa att de skiljer sig från de andra som ansågs vara normala. Trots att 
de visste om att pumpen skulle hjälpa till med diabeteshanteringen valde flera ändå att 
inte använda den för att inte framstå som annorlunda (Huus et al. 2007). Något äldre 
patienter valde exempelvis vid intima situationer att avlägsna pumpen, men vid den här 
åldern var det inte längre i syfte att dölja diabetesen utan snarare av praktiska skäl 
(Pinhas-Hamiel et al. 2016).  
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Att bli behandlad annorlunda  
 
Att inte vara som alla andra leder till att personer med diabetes även behandlas på 
annorlunda sätt än andra i olika sammanhang. Unga med diabetes behandlades ibland 
annorlunda både i skolan, av vänner och av föräldrar (Huus et al. 2007). En del 
kamrater använde diabetesen som ett vapen mot patienten vid konflikter vilket kunde 
upplevas som både kränkande och frustrerande då de inte kunde försvara sig mot det 
(Sparud-Lundin et al. 2009). I skolan kunde det exempelvis vara så att 
idrottslektionerna vara problematiska eftersom de med diabetes inte gavs samma 
förtroende och självständighet som andra elever (Huus et al. 2007). Hemma visade det 
sig att föräldrar oftare kunde acceptera ett sämre beteende hos sin ungdom om det 
berodde på svängningar i blodsocker jämfört med syskonet utan diabetes (Sparud-
Lundin et al. 2009). 
 
Det kom i Rasmussens et al. (2011) studie, om egenvården vid livsförändringar, fram att 
många patienter valde att dölja sin diabetes på grund av rädsla för att bli behandlade 
annorlunda, att bli utsatta för diskriminering, att förlora jobbet, att kollegor ska 
ignorerar diabetessjukdomen och dess behov, samt rädsla att bli utsatta för mobbning. 
Kollegor och arbetsgivare hade många gånger bevisligen svårt att acceptera att 
patienterna inte kunde prestera fullt ut alla tider på dygnet vilket vid ett tillfälle ledde till 
diskriminering på arbetsplatsen, eftersom kollegorna inte förstod eller inte hade kunskap 
om att personen behövde hantera sin diabetesmedicin. Många upplevde rädsla inför 
kollegors negativa reaktioner om de fick hypoglykemi framför dem.  
 
Patienter upplevde skuld och skam på grund av sin sjukdom men även eftersom de inte 
ville visa sig svaga inför andra. Att bli behandlad som alla andra var en önskan som var 
svår att uppnå eftersom stigmatiseringen bland befolkningen var ett faktum. De flesta 
med diabetes upplevde trots detta att det kändes bättre att kunna vara öppen med sin 
diabetes snarare än att hålla den gömd. Ju äldre patienter blev desto mindre betydelse 
för att dölja sin sjukdom fanns kvar, med undantag ifall de ställdes inför nya situationer 
(Sparud-Lundin et al. 2009). 
 
 
Skilda åsikter om stöd 
 
Skilda åsikter om stöd handlar om två delar, att finna stöd för att ta hand om sig själv 
och den att ta emot eller be om stöd och hjälp från andra. En del väljer att ta emot stöd 
från familjen eller sina vänner medan andra föredrar att sköta sig själva med vägledning 
från sjukvården. Patienterna motiverar sina val olika, några anser att ansvaret för 
diabetesen trots allt inte förändras om andra engagerar sig och att dessutom 
kunskapsbrist hos andra kan leda till konflikter kring behandlingen istället. Andra 
menar att stöd är viktigt för att kunna hantera livet. Sjukvården har en stor roll i att 
skapa trygghet och inge kunskap särskilt vid tider med många förändringar.  
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Att ta hand om sig själv  
 
Att ta hand om sig själv handlar om att dels ha självförtroende det vill säga viljan att 
vara självständig, men också mognad att kunna ta hand om sig själv samt att ha förmåga 
att ta hand om sig själv. Det skulle även kunna innebära en önskan att inte involvera 
andra. Patienters inställningar till socialt stöd kan bland annat beskrivas utifrån ett 
perspektiv av att vilja ha minimal inblandning från andra (Rankins et al. 2014).  
 
Självförtroende ifråga om att kunna ta hand om sig själv visade sig ofta genom vilja 
vara självständig. Sparud-Lundins et al. (2009) studie visade att en del aktivt sökte efter 
positivt stöd från andra i liknande situation medan andra negligerade hjälp och stöd. 
Stöd tycktes vara en central del för personer med diabetes, och trots ny kunskap från en 
utbildning om diabetes typ 1 studie valde många att inte söka detta stöd från andra 
personer (Rankin et al. 2014). Bland annat berodde det på att dessa individer upplevde 
sig vara starkt oberoende, ville ta hand om sig själva och hade bestämt sig för att inte 
diskutera information om diabetessjukdomen med närstående, dels för att inte tråka ut 
sina respektive och dels eftersom ansvaret ansågs ligga hos patienten själv. Det kunde 
vara svårt att bestämma när patienten skulle involvera en ny partner till sin 
diabeteshanteringen och därför valde en del att avvakta med att även berätta eftersom 
det fanns oro att diagnosen skulle påverka det framtida förhållandet (Rasmussen et al. 
2011). Andra motiverade att inte involvera sin partner med att inte vilja att förhållandet 
eller hon själv skulle definieras av diabetesen (Rankin et al. 2014). En av de mest 
framträdande motiveringarna var att involvering av andra inte ledde till att skulden föll 
på dem om något blev fel med diabeteshanteringen. Istället för att söka stöd från andra 
valde de flesta att söka information via nätet för att finna stöd eller fylla sina 
kunskapsluckor och därmed minska sin oro när något kändes fel (Rasmussen et al. 
2011). Självständigheten som det ingav skapade minskade upplevelser av isolering samt 
förtroende i att klara sig själv. Samtidigt kunde det uppstå situationer där det var 
nödvändigt att be om hjälp. Om det då var så att behovet av hjälp var starkt så 
förändrades självbilden för den som ville vara oberoende (Sparud-Lundin et al. 2009). 
 
Förutom självförtroende ifråga om den egna förmågan att ta hand om sig själv krävdes 
också en viss mognad för att ta över ansvaret från föräldrarna. Denna mognad kunde 
växa fram genom stöd från vuxna förebilder eller ledare. För ungdomar kunde 
idrottstränare på fritiden spela en viktig roll i att klara sig själv och våga ta mer eget 
ansvar. Genom sportens olika delar såsom disciplin och planering skapade tränaren en 
känsla av trygghet hos ungdomarna som ofta krävdes för att de skulle börja våga ta mer 
eget ansvar (Huus et al. 2007). Med tiden ville också äldre barn och unga vuxna att 
föräldrarna skulle minska sitt ansvar för att de ville klara sig själva (Sparud-Lundin et 
al. 2009). För ungdomarna var det viktigt att de började kunna ta hand om sig själva 
(Huus et al. 2007). Ökad självständighet och förändring av ansvar kunde göra 
föräldrarna oroliga över sina barns hälsosituation. Oron som uppstod skapade konflikter 
mellan dem eftersom det föranledde att ungdomen gjorde revolt mot föräldrarna. Unga 
med diabetes vägrade till slut att berätta saker för sina föräldrar då de tröttnade på deras 
ständiga oro (Sparud-Lundin et al. 2009). Skillnaden att inkludera föräldrar eller inte 
berodde främst på om personen diagnosticerats som vuxen eller inte. Om 
diabetessjukdomen debuterat sent i livet så anförtroddes sällan föräldrarna för stöttning 
och vägledning, men även om föräldrarna varit med från en tidig diagnostisering och 
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hjälpt till sedan tidig ålder ansågs ofta deras kunskaper ha gått ur tiden. Föräldrarna 
anförtroddes därför inte längre eftersom de inte följt med i utvecklingen och heller inte 
längre förstod teorin bakom de nya riktlinjerna (Rankin et al. 2014). 
 
En annan aspekt ifråga om att vilja ta hand om sig själv är att avböja stöd från andra. 
Som strategi för att klara av nya situationer på egen hand använde unga och vuxna 
diabetiker oftast självövervägandestrategi. Då använde exempelvis alarmklockor som en 
del i strategin, då unga började konsumera alkohol, för att kunna kontrollera blodsockret 
under natten (Rasmussen et al. 2011). Med andra hjälpmedel såsom insulinpumpar blev 
det fler som klarade mer dagliga aktiviteter bättre eftersom ett jämnare blodsocker 
skapade bättre kontroll över humöret och känslorna vilket i sin tur skapade bättre 
självförtroende och mindre frustration. Fler upplevde därför känslor av välmående och 
att pumpen gjort dem till mindre retliga och istället gladare personer. Att också vara 
erfaren kunde hjälpa personerna att själva känna av hur sockernivåerna låg utan att 
faktiskt mäta värdena. Om mätningar gjordes eller inte kunde också påverkas av stress 
(Rasmussen et al. 2011) men de allra vanligaste orsakerna till att inte mäta sitt 
blodglukos var att alarm inte hörts eller att tidpunkten upplevts som opassande (Borus 
et al. 2013). 
 
Andra aspekter som kunde påverka förmågan att ta hand om sig själv var bland annat 
upplevelsen av stigma. Liu et al. (2017) visade i sin studie att flertalet patienter upplevt 
att stigma påverkade hanteringen av diabetes negativt och det visade sig också att 
stigma hade starkt negativt inflytande på deras sociala liv. Patienter upplevde mer 
stigma beroende på typ av intensitet av behandlingen. Konsekvenserna av stigma blev 
att andras uppfattning om diabetes påverkade patientens egna uppfattning om sig själv, 
sitt emotionella och sociala liv samt följsamheten av medicinering. Om patienterna hade 
stark vilja att imponera på andra i sin omgivning visade det sig dock att sannolikheten 
att kontrollera blodsockret ökade (Borus et al. 2013).  
 
 
Att ta emot eller be om stöd och hjälp från andra  
 
Innebörden i att ta emot eller be om stöd från andra handlar om att personer med 
diabetes ibland känner att de inte kan stå på egna ben med enbart sjukvården som stöd 
utan de behöver andra som kan vara delaktiga i deras liv och hantering av diabetes. 
Stödet kan komma ifrån ens föräldrar men även partner eller andra viktiga personer. I 
yngre åldrar hade föräldrarna ofta en större betydelse för de drabbade ungdomarna och 
ju äldre de blev desto fler valde att söka stöd från andra. Då blev istället partners, 
vänner, internet och sjukvårdspersonal den största tillgången till stöd.  
 
I princip så rapporterade alla med diabetes att de sökte stöd från antingen partners, 
familj, vänner, kollegor eller andra. Ofta hade de som diagnostiserats tidigt i livet redan 
ett starkt stöd från sina föräldrar (Rankin et al. 2014). Föräldrarna var även de mest 
relaterade stödet jämfört med partners, syskon och betydande andra, eftersom 
personerna med diabetes var medvetna om förälderns kapacitet. Även när de flesta hade 
flyttat hemifrån gick fortfarande förälderns råd före partnerns, vilket bland annat 
motiverades med att föräldrarna redan visste vad det handlade om (Sparud-Lundin et al. 
2009). Goda relationer som fanns mellan barn och förälder ledde till positiva effekter 
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såsom minskade depressiva symtom bland unga vuxna med diabetes (Helgeson et al. 
2013). Dock var stödet från föräldrarna inte lika självklart när patienterna drabbades av 
diabetes senare i livet. Eftersom föräldrarna inte vuxit upp med diabets hos sitt barn 
ledde kunskapsbrist snarare till fler barriärer än ett ökat stöd (Rankin et al. 2014). 
 
Att istället välja stöd från andra än sina vänner, i vuxen ålder, påverkades av patientens 
hem- och anställningsförhållanden (Rankin et al. 2014). Om föräldrarna hade en mindre 
framträdande roll fick andra mer betydande roller i livet och under svåra förändringar. 
Syskon kunde även de ha stor betydelse genom att vara toleranta och förstående 
gentemot sitt syskon om de hade funderingar eller svårigheter med sin diabetes. Många 
gånger fungerade också chattvänner som viktigt stöd (Sparud-Lundin et al. 2009). Från 
patienterna fanns en förväntan om att få emotionellt stöd från betydande andra, men inte 
tekniskt stöd av medicinjustering. Istället låg den förväntan helt på sjukvården. Rankins 
et al. (2014) undersökning visade att patienters användning av stöd kunde förändras 
beroende på sociala omständigheter. En utbildning om diabetes ledde exempelvis till att 
fler valde att ta emot stöd från andra, men samtidigt rådde delade meningar angående 
involvering av partners. 
 
Trots att patienterna inte ville påverkas av andras tyckande var det vanligt att i nya 
förhållanden berätta för sin partner om sin diabetesdiagnos (Pinhas-Hamiel et al. 2016). 
De som inkluderade sin partner ansåg oftare sig själva vara fullt friska än de som valde 
att inte inkludera sin partner (Sparud-Lundin et al. 2009). En del valde att enbart berätta 
och fråga om hjälp från för dem förtroendefulla personer eftersom det ansågs vara något 
personligt och intimt. Det visade sig även att stigmatiseringen kring diabetes som 
sjukdom, påverkade sättet patienterna upplevde att andra såg på dem (Rankin et al. 
2014). Samtidigt var det många som ville att andra skulle veta om diagnosen även om 
det enligt dem inte fyllde någon vidare funktion. Patienterna ansåg alltså att de själva 
ändå behöll det yttersta ansvaret för sin diabetes (Rankin et al. 2014).  
 
Att själv ha ansvaret för sin diabetes kan dock medföra en del risker om partnern hade 
en stark vilja att engagera sig i vården. Exempelvis kunde patienter ibland glömma att 
återkoppla på insulinpumpen efter olika aktiviteter såsom sex. Det uppstod då lätt en 
konflikt med partnern om denne krävde kontroll över behandlingen. På grund av 
partnerns beteende utmanade också konflikten förhållande-rollerna att utvecklas till att 
vara extraförälder istället för livskamrat (Pinhas-Hamiel et al. 2016). Det fanns en stark 
vilja att inte vara till besvär i ett nytt förhållande och många tyckte då att omtanke 
kunde visas på annat sätt än genom att ”ta över” ett diabetesansvar. Det viktiga var inte 
att partnern kunde ta över omvårdnaden utan hellre att de visade omtanke trots bristande 
kompetens inom diabetesvård. Ett sätt att stödja individen med diabetesdiagnos kunde 
vara genom att assistera med inköp av matvaror, ett annat sätt var att hämta ut 
mediciner för att underlätta hanteringen för sin partner och ytterligare ett sätt kunde vara 
att medverka och följa med på sjukhusbesök och fungera som praktiskt stöd (Sparud-
Lundin et al. 2009). Vissa patienter valde att utnyttja det sättet att få assistans och ville 
ha regelbunden övervakning för att kunna slappna av mer i vardagen (Rankin et al. 
2014). Det visade sig vara ohälsosamt när förhållandet gick från att vara relativt 
välfungerande till att istället bli såpass kontrollerande att kommunikationen stundtals 
övergick till att bli hård vid misskötsel av tillståndet. Andra personer som själva 
definierade sig som lata kunde å andra sidan värdesatte partnerns kontrollerande genom 



 

 
 

17 

påminnelser och tjat om att testa blodsockret när de kände sig konstiga (Rankin et al. 
2014). Det kunde till och med anses vara styrkande att få påminnelser av andra (Sparud-
Lundin et al. 2009). Många resonerade kring detta och menade att andra inte kunde 
injicera eller mäta blodsockret åt dem, men de kunde tjata så det blev gjort (Rankin et 
al. 2014). Det visade sig att singlar som levde ensamma oftare lät sig tjatas på av vänner 
och kollegor och tyckte det fungerade som ett stöd för dem (Rankin et al. 2014). Andra 
valde istället att enbart hålla sina kollegor uppdaterade med information om 
diabetessymtom för att de skulle kunna hjälpa till vid ett hypoglukemiska tillstånd 
(Rankin et al. 2014).  
 
Om patienten själv hade frågor om sin diabetessjukdom eller funderingar kring hur en 
del situationer borde hanterats så valde de lite olika strategier. En del kunde välja att 
konsultera med en vän angående mer generellt privata saker såsom sexualitet och 
samlevnad eller så sökte de själva upp informationen på nätet. Det vanligaste sättet att 
få svar på sina både svåra men även lättare frågor visade sig ändå vara att ställa de 
personligen till vårdpersonal (Pinhas-Hamiel et al. 2016). Under perioder av 
förändringar visade det sig att kontakten med vårdpersonal var särskilt viktig eftersom 
många behövde känna trygghet i att inte vara ensamma om sin förändring (Rasmussen 
et al. 2011). 
 

DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
  
I examensarbetet användes litteraturöversikt som metod för att få en överblick av 
forskningsläget med syftet att beskriva hur sociala aspekter påverkar livet för personer 
som lever med diabetes typ 1 ur ett patientperspektiv. Varje forskningsstudie har enligt 
Friberg (2012, s. 121) ett kunskapsvärde som adderas samman när flera studiers resultat 
sammanställs. Kvalitativ forskning beskriver individers upplevelser och förväntningar 
som leder till förståelse för hur olika behov kan bemötas, medan kvantitativ forskning 
utgår från en teori som kan baserats på forskares tidigare erfarenheter men också 
tidigare forskning av ämnet som sedan är grunden för en empirisk studie (Olsson & 
Sörensen 2011, s. 108). För att skapa ett högt kunskapsvärde och en bred bild av både 
tidigare forskning och upplevelser består litteraturstudien av både kvalitativa och 
kvantitativa forskningsresultat. 
 
Under blocksökningar i olika databaser påträffades ett begränsat antal artiklar som 
kunde svara an till arbetets syfte. Antalet träffar var till en början stort, men sjönk 
successivt då det under arbetets gång kom fram att artiklarnas titel och abstract inte 
alltid motsvarade denna studies syfte. Få träffar vid söktillfällena kan tala för att 
området är mindre beforskat eller att få har upplevt diabetes typ 1 som ett hinder i 
sociala sammanhang och att ämnet därför ännu inte har uppmärksammats.  
 
Artiklarnas forskningskvalitet och relevans granskades utifrån Fribergs modell (2012). 
Vid granskning av kvantitativ forskning kan även validitet samt reliabilitet bedömas och 
vid granskning av kvalitativ forskning används tillförlitlighet i kombination med 
validitet, vilket talar för att granskningen anpassas utifrån artikelns metodval 
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(Gunnarsson 2002). Artiklarna varierade i  fråga  om förhållande till både 
ursprungsländer, artikelns längd samt studiens storlek och omfattning.  
Forskningspersonerna i artiklarna har generellt varit relativt jämt fördelade ur ett 
genusperspektiv så resultatet kan anses vara applicerbart på både kvinnor som män. 
Trots skillnader mellan artiklarna så höll de som helhet en god kvalitet, vilket också 
kunde säkerställas eftersom samtliga innehöll tydligt syfte, hade motiverat urval samt 
hade använt relevanta metodval vilket enligt Friberg (2012, ss. 46-47) garanterar en god 
kvalitet för en forskningsstudie.  
 
Litteraturstudien utfördes med hjälp av ett strukturerat arbetsätt vilket innebär att arbetet 
kvalitetssäkrats. Kvaliteten på litteraturstudien stärks ytterligare av att arbetet innehåller 
ett tydligt och avgränsat syfte. En snäv inriktning ger möjlighet för att skapa ett större 
djup i den begränsade frågan (Friberg 2012, ss. 143-144). God kvalitet speglas även av 
att läsa artiklarnas forskningsresultat med ett objektivt förhållningssätt samt att läsaren 
försöker bortse från sin egen förförståelse (Gunnarsson 2002). Därför lästes materialet i 
föreliggande litteraturstudie igenom noga och utifrån bästa förmåga samt enligt 
riktlinjer för att säkerställa arbetets kvalitet. 
 
Det som gör att kvaliteten kan ifrågasättas är att litteraturstudien är skriven av en 
författare. Ett krav som finns för att en litteraturöversikt ska uppfylla kvalitetskontrollen 
är bland annat att arbetet ska genomföras av minst två individer (SBU 2014). Även 
tidsbegränsningar ledde till att arbetets storlek var begränsat. Samtidigt motiveras 
artiklarnas urval tydligt vilket eventuellt stärker kvaliteten på en litteraturöversikt. 
Dessutom valdes artiklar från två databaser, vilket enligt SBU (2014) är minimum för 
en översikt, men som uppfyllts och därmed tillfredsställer ytterligare ett krav.  
 
Resultatet av litteraturstudien är generaliserbart till industriländer då 
forskningsartiklarna gjorts i Sverige, USA, Storbritannien, Israel och Australien. Det 
kan alltså innebära svagheter i att examensarbetets resultat inte är applicerbart för 
personer med diabetes typ 1 i utvecklingsländer och att upplevelser eller problematiken 
kanske inte ser likadan ut. Metoden ledde alltså till att forskningsfrågan besvarades, 
men det väcktes även tankar om framtida forskningsområden. Litteraturstudien visar på 
att personer med likadan diagnos, i detta fallet diabetes mellitus typ 1, upplever sina 
behov och tillgångar som olika. I framtiden kan därför studier utföras kring vad den 
skillnaden skulle kunna bero på, men även undersöka om problemet främst ligger på 
individnivå eller om en förändring krävs på såväl samhällsnivå som individnivå. Om 
någon i framtiden skulle vilja göra en litteraturöversikt i ämnet kan det vara fördelaktigt 
att vara två författare då arbetet kan göras mer omfattande.  
 
Trots identifierade brister kan det ändå anses att resultatet i föreliggande litteraturstudie 
är tillräckligt för att visa en bild av hur problemet ser ut angående sociala aspekter i 
livet för personer med diabetes typ 1. Det finns samtidigt förbättringspotential, 
exempelvis hade fler artiklar kunnat inkluderas för att få en större bredd av resultatet 
och eventuellt hitta fler synvinklar av sociala aspekter, men med tanke på 
förutsättningarna i form av tid och resurser kan det ändå anses att arbetet håller en 
rimlig kvalitetsnivå.  
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Resultatdiskussion 
 
Litteraturstudiens resultat visar att sociala aspekter av att leva med diabetes typ 1 
kännetecknas av olika förändringar beroende på vilken fas i livet en individ befinner sig 
i samt att personer med diabetes har behov av förståelse från andra. Det visar även att 
den som har diabetes måste förhålla sig till andras tankar och åsikter, samt balansera 
mellan att ta hand om sig själv och ta emot eller be om stöd från andra. I 
resultatdiskussionen diskuteras och problematiseras utvalda delar ur resultatet, som varit 
framträdande. 
 
Utifrån litteraturstudiens resultat och analys visade det sig att livsförändringar som 
följer av en diabetesdiagnos leder till förändrade relationer, levnadsvanor och en 
förändrad identitet. Socialstyrelsen (2017) bekräftar att individer som drabbas av 
livslång sjukdom som kräver avancerad behandling kan uppleva blandade känslor och 
ibland även genomgå en livskris. Den obalansen i livet kan göra att patienter hamnar 
utanför sina vardagliga sammanhang (Dahlberg och Segesten 2010, s. 108). Utifrån 
resultatet visade det sig att svåra situationer som uppstod många gånger berodde på att 
oförstående personer lade sig i deras livsföring. De flesta som genomgick detta 
påverkades negativt och önskade att allmänna kunskaper om diabetes, både inom och 
utanför familjen, skulle förbättras. Lowes et al. (2007) studie bekräftar att unga med 
diabetes ofta upplever att få har förståelse för hur diabetessjukdomar kan te sig. Wilson 
et al. (2010) berättar också att förståelsen hos omgivningen var begränsad och att unga 
kunde känna press att börja konsumera alkohol trots att det påverkade deras hantering 
av blodsockernivåerna. Utomstående har ofta kunskapen om att det finns behov för 
patienten att kontrollera blodsocker och att ibland äta lite choklad, men hur, när, var och 
varför detta är nödvändigt saknar de flesta kunskap om (Lowes et al. 2007). Samtidigt 
visade litteraturstudiens resultat att att när andra visade förståelse för eller bekräftade 
personens situation var det ofta viktigare än kunskapen om sjukdomen i sig. Vikten av 
andras förståelse varierade alltså mellan olika individer. För en del var det tillräckligt att 
bli tillfrågad hur det står till medan andra ansåg sig behöva reflektera djupare med andra 
(Gredig & Bartelsen-Raemy 2017).  
 
Att patienter ibland hamnar ur sitt sociala sammanhang beror på att patienterna inte 
känner delaktighet bland sin vänner beskriver Dahlberg och Segesten (2010, s. 77). Det 
är viktigt för patienter att känna delaktiga i ett sammanhang för att kunna uppleva hälsa. 
Hälsa upplevs genom patientens livsvärld, det vill säga hur patienten upplever och erfar 
världen (a.a, s. 128) och livsvärlden utgör därför grunden till att skapa hälsa med 
långvariga resultat (a.a, s. 110). Målet med vården ska vara att patienten upplever hälsa 
(a.a, s. 103) och därför är det viktigt att som vårdare förstå vad personen har för behov 
för att kunna stötta på vägen mot hälsa och välbefinnande (a.a, s. 184). Resultatet visar 
på att patienter  ibland upplevt att vården inte varit så anpassad som den egentligt bör 
vara. Wilsons et al. (2010) studie talar för att det stämmer eftersom patienter beskrev att 
de av sina diabetes-sjuksköterskor fått råd om att försöka hantera sin diabetes bättre och 
sluta ha så många höjder. Patienterna upplevde att om de stötte på problem såsom höga 
och låga värden så var det ingen som kunde ge råd om vad som skulle kunna förbättras 
utan de fick istället känslan av att de inte fick den hjälp från vården som de har rätt till.  
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Idag arbetar sjuksköterskor och annan vårdpersonal med att föra en kontinuerlig dialog 
och anpassa informationen så patienten själv ges möjlighet att fatta egna beslut 
exempelvis kring behov och  hjälp från andra. Tanken är att förbereda patienten inför 
olika beslut som ska fattas genom att utgå ifrån kunskap och medvetenhet om olika 
konsekvenser (Socialstyrelsen 2017). Sjuksköterskors arbete med information samt 
inkludering av närstående var två delar som tycktes främja hälsan för patienterna. Det 
var än mer fördelaktigt om det var patienten själv som fått bestämma vilka som 
inkluderas och inte i vården både i förhållande till vårdpersonal men även familj, vänner 
och närstående. Enligt ICN: etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening 2017) har 
sjuksköterskor ett samhällsansvar att stödja lämpliga åtgärder för att tillgodose 
vårdbehov och sociala behov. Det kan både stärka och främja hälsa om vårdpersonal 
ges förutsättningar att identifiera och undersöka sätt att utbilda och stötta både patienten 
men också medlemmar i patientens sociala nätverk skulle det ytterligare vara sätt att 
bidra till förbättrad hälsa för patienterna. 
 
Patienten måste tillåtas att vara och förbli sig själv inför vården. Vården kan aldrig 
förstå en patient helt och fullt (Wiklund 2003, s. 167), men resultatet talar för att ökad 
förståelse från sjukvården samt allmänheten förbättrar patientens upplevelse av 
välbefinnandet eftersom de då inte behöver känna dig annorlunda behandlade av andra. 
Birkler (2007, ss. 42-43, 46) menar att fördomar i sig inte behöver vara något negativt, 
men det kräver att andra har förförståelse för patienten. Vården måste därför vara i 
ständigt rörelse för att inte råka missbedöma tänkbara behov och motiv hos en patient. 
För att kunna skapa en klar helhetsbild av patienten krävs det då omfattande information 
om olika delar ut patientens liv. 
 
Det är också viktigt att som vårdare vara försiktig med sin förförståelse för att kunna var 
så ödmjuk och nyfiken inför patienten som möjligt. För vårdare handlar det om att 
förutsätta att patienten vill ha det på ett visst sätt samtidigt som de ska vara beredda att 
snabbt kunna vägleda med sin kunskap. Det kräver en fin balansgång mellan att svara 
patienten, men att också lyssna till dennes unika berättelse. Olikheterna mellan vårdaren 
och patienten är det som skapar relationen och det är olikheterna som förbinder 
vårdaren och patienten till varandra. Att som vårdpersonal utgå ifrån att inte förstå 
patienten innan ett fysiskt möte ger förutsättningar att relationen ska röra sig framåt och 
visar tydligt på värnandet om patientens värdighet. Det är dessutom viktigt att 
eftersträva en så god relation som möjligt då det ger bättre förutsättningar för god vård. 
Relationen bör därför ha sin grund i vad patienten har för behov samt hälsohinder 
(Wiklund 2003, ss. 168-169).  
 
Litteraturstudiens resultat talar även för att patienter upplevde sig vara som alla andra 
för att i nästa stund känna sig annorlunda. Fördelarna som patienterna upplevde med att 
inte vara som alla andra var att de fick ta större ansvar för sig själva än många andra i 
samma ålder. Nackdelarna var att de inte kunde leva likadant liv som sina vänner som 
kunde äta vad det ville eller göra saker när de ville. Resultatet kan jämföras med Lowes 
et al. (2007) studie som i sin tur visade att unga med diabetes många gånger kunde bli 
avundsjuka på sina kamrater eftersom de uppfattades vara mer fria att göra vad de ville 
och när de ville. 
 



 

 
 

21 

Följderna av att inte vara som andra förde med sig förutfattade meningar om 
diabetessjukdomen, vilket skapade stigmatisering. Sjukdomen kunde för vissa även bli 
svår att acceptera. Ett fynd ur resultatet var att många upplevde att de blev behandlade 
annorlunda av sin omgivning. Patienter kunde påverkas starkt av andras åsikter och 
uppleva att de utgjorde en börda för vården och att diagnosen var ett bevis på deras 
personliga misslyckande, att de levt ohälsosamt. Många blev påverkade och började se 
sig själv och sin situation som ett problem för andra. Tillfrågade i Lowes et al. (2007) 
studie uppger likt litteraturstudiens resultat att andras kommentarer påverkade dem 
negativt. Kommentarerna kunde handla om att diabetes är relaterat till sämre hälsa och 
livsföring, dessutom framkom en del frågor där utomstående personer undrade om 
diabetes är smittsamt. Liknande  scenarier påverkade patienternas psykiska välmående 
negativt.  
 
Wilsons et al. (2010) studie kom fram till att elever på högskolor och universitet ibland 
undvek sociala sammanhang för att inte behöva kompensera exempelvis fysisk aktivitet 
med socker eller kompensera alkoholkonsumtion med ändrade insulininjektioner. 
Patienter upplevde att det var lättare att undvika hypoglykemiska anfall när de höll 
blodsockret högre än rekommenderat och att det gjorde att de inte kände rädsla över att 
inte kunna prestera eller se annorlunda ut inför sina vänner. På det sättet kunde 
patienterna undvika kritiserande frågor och kommentarer från sin omgivning.  
 
För en del vände rädslan till självsäkerhet när insulinpumpen började användas istället 
för manuella sprutinjektioner. Allt fler patienter vågade börja prata öppet om sin 
diabetes istället för att skämmas över den och anledningen till det var att pumpen 
upplevdes hjälpa till att lyfta bort delar av stigmatiseringen kring diabetes. Dock 
kvarstod ändå stora delar av problematiken. Under skoltid kunde personer fortfarande 
bli ifrågasatta när de bad om att få lova att kontrollera sitt blodsocker. De blev ofta 
nekade med motivationen att de skulle varit bättre förberedda för att kunna klara sin 
utan under skoltid som andra elever (Ritholz et al. 2007). I litteraturstudien belystes 
även hur idrottslärare inte hade låtit ungdomar med diabetes springa själva i skogen 
under idrottslektioner vilket medförde att förtroendet mellan lärare och elev inte alltid 
var autentiskt. Ju yngre en person med diabetes var desto fler situationer hade de 
upplevt där de blivit obefogat och orättvist behandlade eller uteslutna. Särbehandling 
kunde även upplevas i vuxen ålder. Patienter kunde uppleva att de inte hade samma 
formella förutsättningar vid fysiska arbeten såsom anställning inom militären eller att de 
inte hade samma rättigheter till sjukförsäkring/ livförsäkringar som friska individer 
(Gredig & Bartelsen-Raemy 2017). En del hade även upplevt att sjukvården hade 
förutfattade meningar om varför patienter inte kom på återbesök och liknande. 
Sjukvårdspersonal kunde förlöjliga patienten och ifrågasätta om patienten tog sin 
diabetessjukdom på allvar eftersom de avvikit från möten. Patienterna hade inte  givits 
möjlighet att förklara vad det berodde på. Som en del sa så studerade de vid ett 
universitet utan möjligheter att kunna ta sig iväg längre sträckor för att infinna sig på 
mötena (Wilson et al. 2010). Med en öppen dialog hade kanske situationen gått att lösa 
på ett bättre sätt. I litteraturstudien så framkommer det att det flesta som lever med 
diabetes någon gång i livet upplever skam samt rädsla för mobbing och utanförskap 
eftersom det brister i kunskap från kollegors håll. Många tyckte även att de tror att 
klimatet hade upplevts annorlunda om det hade kunnat vara öppna om sina situationer.  
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Resultatet visar att på grund av särbehandling valde många att dölja sin sjukdom och 
stigmatiseringen tycktes svår att bryta eftersom det var ett fenomen som funnits bland 
befolkningen sedan långt tidigare. Många av de som upplevde stigma hade även andra 
erfarenhet av exempelvis psykiska sjukdomar, låg självkänsla, ett begränsat socialt stöd 
utifrån eller depressiva symtom vilket förutspår att stigma även påverkar patienters 
livskvaliteten. Stigma bör därför ses som en faktor för att kunna uppleva kvalitet i livet 
(Gredig & Bartelsen-Raemy 2017). I resultatet framkom det att dölja sin diabetes som 
ung var vanligt, men att det med tiden blev mindre viktigt. Ett rimligt mål för 
sjukvården skulle alltså kunna vara att på något sätt försöka tidigarelägga den 
acceptansen så att fler känner sig tillfreds med din situation. För att det skulle kunna 
fungera krävs det av förändring inom vården. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 
184-185) krävd det att vårdpersonal försöker att tygla sin förförståelse samt arbetar 
aktivt för att kunna bemöta individens personliga behov för att individen sedan ska 
uppnå självacceptans. 
 
Vidare visar resultatet att många personer med diabetes hade en önskan och förväntan 
att fler borde lära sig att ”skilda typer av diabetes kräver olika behandling” för att få en 
bättre förståelse för deras situation och för att de ska kunna erbjuda samma bemötande 
till alla. Vidare i resultatet framkom även förslag att använda massmedia för att sprida 
informationen. Förhoppningen var då att minska uppfattningen om att diabetiker har 
begränsade förmågor och bland annat därför inte bör göra vissa levnadsval. Enligt 
Gredig och Bartelsen-Raemy (2017) kan mer information till allmänheten vara ett 
försöka att ändra synen på vad som anses vara ”stereotypa diabetiker”. 
 
I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2016:1298) beskrivs att vården ska ta hänsyn inför 
patientens känslor av trygghets, säkerhet och kontinuitet. Riktlinjerna från 
Socialstyrelsen (2017) innebär att hälso- och sjukvården ska erbjuda patienterna en 
grund eller kunskapsbas och därigenom skapa god och säker vård. Riktlinjerna medför 
att vården blir mer likvärdig oavsett var personen bor, eftersom hälso- och sjukvården 
får samma kunskap att utgå ifrån. Kravet som då ställs på hälso- och sjukvården är att 
det ska vara lättillgängligt.  
 
Ett förslag från resultatet för att minska stigmatiseringen och öka kunskapen var att 
använda informationsblad eller folderns. Foldern skulle förslagsvis vara färgglad, inte 
för mycket text, lättläst och med anekdoter från egna upplevelser. De kunde med fördel 
beskriva hur individer får diabetes och att frågan kan vara känslig för många vilket 
betyder att visa påverkas mer känslomässigt än andra och att det kan vara olika jobbigt 
vid olika tillfällen. Vidare skulle informationen tänkas bestå av förklaringar till varför 
injektioner behövs (att pancreas har slutat producera insulin) samt hur hypoglykemi kan 
kännas igen (personen blir skakig och en del kan börja snubbla på orden etcetera) 
(Lowes et al. 2007). Om information kan delges på det här sättet och ge effekten av att 
minska stigmatiseringen kan det vara ett sätt att uppnå en hållbar utveckling för 
framtidens patienter.  
 
I litteraturstudien visade det sig att en del ville vara starkt oberoende av andra och visa 
sig starka inför omvärlden. Det var viktigt för patienter att kunna ta hand om sig själva 
och att diagnosen inte fick definiera vem personen egentligen var trots att sjukdomen 
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utgjorde en stor del av deras dagliga liv. För att skapa den inre tryggheten att klara sig 
själv kunde ibland olika föreningspersonligheter ha inflytande och leda unga till att i 
framtiden våga ta på större ansvar för sin livssituation. Stöttande föräldrar som fick ta 
del av omvårdnaden varierade och minskade ju äldre patienten varit då diagnosen 
fastställts. Om behovet av hjälp kvarstod i vuxen ålder kunde patienternas självbild 
förändras om det fanns en stävan efter att kunna klara sig själv.  
 
Diabetes vård innebär ett stort ansvarstagande från patienten själv för att nå de mål som 
finns för behandlingen (Socialstyrelsen 2017) och som sjuksköterska är det viktigt att se 
patientens kunskap som en potentiell tillgång och att kunna komplettera patienters 
kompetens som kan behövas när riktlinjer med mera förändras. Något som för många 
underlättade och ledde till mer självständighet var användningen av insulinpump 
(Ritholz et al. 2007). Patienterna ville inte gärna vara till besvär utan klara sig själva 
(Lowes et al. 2007). Om patienterna ville ha hjälp visade sig i resultatet vara av stor 
viktig att de själva fick välja vem eller vilka som skulle inkluderas i diabetesvården. I 
Socialstyrelsen (2017) bekräftas det att vid situationer som hotar patientens autonomi så 
är det viktigt att som sjuksköterska stödja patienten att återta kontrollen över sin 
situation. Det handlar ibland om att anpassa hälso- och sjukvården individuellt både 
genom inkludering av andra men också genom riktad information om sjukdomen eller 
behandlingen.   
 
Att vården görs tillgängligt för alla samt anpassad efter patienternas olika behov skulle 
kunna ge patienterna bättre självkänsla att klara av dagliga svårigheter och kanske göra 
så att acceptansen  tillkommer tidigare än om vården inte är anpassad. Det är därför 
viktigt att patienten och ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal har en dialog om 
behandlingen, där patienten kan bidra med information och kunskap om sin egenvård 
och hälso- och sjukvårdspersonalen bidrar med kunskap om medicin och omvårdnad. 
Detta ökar möjligheten att sätta upp realistiska mål för patientens egenvård samt för 
hälso- och sjukvårdspersonalen att ge det stöd patienten behöver för att uppnå dessa 
(Socialstyrelsen 2017). Det finns krav på vårdpersonal ett lära ut saker som patienterna 
inte kan eller som brister för att de så småningom ska kunna ta hand om sig själva 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 111). 
 
Det visade sig i litteraturstudien vara fördelaktigt om patienterna var villiga att ta emot 
stöd och be om hjälp från andra. Dahlberg och Segesten (2010, s. 119) bekräftar att 
inkludering av nära familj kan ha positiva effekter för patientens även om den del också 
upplever deras närvaro som påfrestande. Om det är ett sätt som uppskattas av patienten 
så är det vårdens ansvar att stödja och stärka det frö till hälsa som finns (Dahlberg & 
Segesten 2010, s. 104). Att få hjälp från någon som står än nära kan göra att situationen 
blir mer hanterbar. Antonovsky (2005, s. 43) förklarar att hanterbarhet kan uppnås 
genom att kunna diskutera olika scenarier med andra och resonera kring olika sätt att 
hantera svåra situationer. Här kan stöd av vänner och familj också vara av stor vikt för 
att patienten ska uppleva sin situation som hanterbar.  
 
Förslag från litteraturstudien är att använda chattforum där patienter ges möjlighet att 
ställa frågor, dela berättelser och ta del av andras lärdomar för att skapa mer 
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lättillgänglig information. Eriksson (1994, ss. 92-93) menar att patienters oro och 
ängslan kan minskas om de får svar på sina frågor. Dessutom kan det leda till 
självständighet och skapade minskade upplevelser av isolering  då förtroende i att 
hantera situationer ökar hos patienten. Resultatet visade på att även patientutbildningar 
kunde utgöra ett stöd vilket Socialstyrelsen (2017) också hävdar i de internationella 
riktlinjerna för diabetesvård. Stöd till egenvård och utbildning för patienten ska 
anpassas efter dennes förutsättningar. En av de mest påtagliga svårigheterna med 
diabetesvården är ofta att förändra tidigare matvanor. I litteraturstudien var det också 
många som upplevde att kost och schemaläggning kunde vara ett av de mer utmanade 
aspekterna att leva med sin nya diagnos.  
 
I litteraturstudien framkom det att unga upplevde att vänner kunde både kunde stötta 
och påminna om blodsockret i skolan, men att de även kunde använda 
diabetessjukdomen som ett vapen och vara elaka mot dem. I Lowes et al. (2007) studie 
framkommer det istället mer tydligt att unga känner att deras vänner var en tillgång och 
ett skönt stöd att förlita sig på. I vården kan patienter i åldern för ansvarsbyte (18 års 
ålder) lätt falla mellan stolarna i vården. De olika barn- och vuxen teamen inte kan enas 
om vem som är ansvarig och då är det lätt att patienter hamnar i kläm. Wilson et al. 
(2010) tydliggör också därför att stöd även utanför sjukhusmiljön kan vara fördelaktigt 
för patienterna. Det var även så att de som hade mindre socialt stöd oftare upplevde 
höga nivåer av stigma. Enligt Gredig och Bartelsen-Raemy (2017) är socialt stöd en 
faktor som minskar i betydelse med stigande ålder.  
 

HÅLLBAR UTVECKLING 
 
Att arbeta förebyggande så att fler patienter upplever välmående och hälsa är viktigt för 
en hållbar utveckling. Samhället är en plats för alla oavsett vem individen är och var  
denne kommer ifrån. Andras förförståelse om diabetes påverkar patienternas sociala liv 
negativt. Patienter känner sig annorlunda och bli även behandlade annorlunda av sin 
omgivning. Samhällets syn på diabetes har lett till stigmatisering som leder vidare till 
att personer med diabetes särbehandlas. Särbehandling kan leda till sämre livskvalitet, 
social isolering och psykisk ohälsa vilket i sin tur kan leda till att vården belastas än mer 
av icke välmående patienter. Det går att undvika genom att bland annat minska stigmat i 
samhället och även genom att öka upp stödet runt patienten. Känner patienten stöd så är 
möjligheterna att klara sig själv i svåra situationer större. 
 

SLUTSATSER 
 
Litteraturstudiens resultat bidar till kunskap om att patienter behöver en god 
individanpassad vård som bygger på patientens behov och önskemål. Patienterna känner 
inte att de har samma tillgång till livet som andra och att de påverkas starkt av sin 
omgivnings uppfattning om diabetes. Det finns flera förslag till hur vi ska öka 
kunskapen i samhället bland annat genom informationsblad, föreläsningar samt 
allmänna chattforum för att på så sätt minska stigmatiseringen och samtidigt skapa en 
bättre livskvalitet för patienterna. Patienterna vill bli bemötta på samma sätt som vem 
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som helst i samhället med differensen av att ibland vilja bli stöttad av andra och ibland 
få klara sig helt själv med hjälp av sjukvården. Här har sjuksköterskan en viktigt roll att 
skapa en trygg vårdrelation som stärker patientens självförtroende och som även bidrar 
till att patienten känner stöd från både sin omgivning såväl som vården. Det är av stor 
vikt att patienten själv får vara med och fatta beslut om vem som ska inkluderas i 
diabetesvården eller inte för att de ska känna att deras situation är hanterbar. Att 
patienterna kan känna att deras situation är hanterbar är en förutsättning för att de ska 
uppleva hälsa vilket är en viktigt uppgift som sjuksköterska att försöka skapa.  
 
 
Kliniska implikationer 
 
• Sprid grundläggande information till allmänheten om hur diabetes uppkommer, vilka 

delar som går att styra över och inte samt hur diabetes behandlas för att minska 
särbehandlingen och stigmatiseringen i samhället. Ett rimligt mål kan vara att 
personer med diabetes ska undgå känslor av skuld och skam och istället känna sig väl 
bemötta av sin omgivning oavsett vilken typ av socialt sammanhang de befinner sig i.  

• Håll fler föredrag om diabetessjukdomar, på skolor och jobb, där det tydliggörs att 
diabetes typ 1 inte är smittsamt, inte heller beror på en osund livsstil samt att det är en 
sjukdom som tyvärr inte går att bota. Öka tillgången ytterligare genom välanpassade 
informationsblad som varierar språkmässigt utifrån skilda åldersgrupper. Eventuellt 
även sprida information genom massmediala kanaler för att på så sätt nå ut till en 
större publik.  

• Minska känslor av skuld och skam hos patienter för att undvika social isolering och 
minskat välbefinnande, exempelvis genom att anordna träffar med andra i likande 
situation.  

• Öka tillgängligheten för stöd till patienter genom exempelvis chatt-funktioner samt 
påminna patienter om tillgängliga informationsforum på nätet. 

• Se över befintliga rutiner, finns organisatoriska brister och fortsätt att bejakandet 
förförståelsen med försiktighet. 

• Implementera kontinuerliga reflektionstillfällen för vårdpersonal för att bibehålla 
kunskaper och påminna om att varje patient är unik och därför behöver ses ur ett 
helhetsperspektiv. Olika patienter har skilda behov av resurser och stöd både ifrån 
sjukvården och omgivningen.   

• Arbeta aktivt för att patienten ska känna att det inte utgör en börda för vården utan att 
det viktiga är att de känner att situationen är hanterbara så de kan uppleva hälsa samt 
större livskvalitet.  
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Bilaga 1. Sökmatris 
Sökdatum/  
Databas 

Sökord Antal träffar Antal valda 
artiklar 

180306 
Cinahl  

Diabetes type 1 AND Psychosocial OR experience OR 
emotion* 
 
* flerval av ändelser 

233 2 

2018-03-
07Cinahl 

Diabetes mellitus type 1 AND social context 7 2 

2018-03-
07Cinahl 

Behaviour AND diabetes AND experience 36 0 

2018-03-
08Cinahl 

Diabetes mellitus type 1 AND stigma AND experience 
 

3 1 

2018-03-
08PubMed  

Diabetes mellitus type 1 AND 
Social Alienation OR Sense of Coherence OR Interpersonal 
Relations 

32 1 

2018-03-
08PubMed 

Diabetes mellitus type 1 AND onset OR newly diagnosed AND 
psychosocial OR relations OR friendship OR social life 

61 0 

180309  
Manuell 
sökning 

Artikeln hittades senare i Pubmed 1 1 

180309  
Manuell 
sökning 

Artikeln hittades senare i Pubmed 1 1 
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Bilaga 2. Översikt av analyserad litteratur 
Författare 
Årtal  
Titel  
Tidskrift  
Land 

Syfte Metod & Urval Resultat 

Borus et al. 2013 

Momentary Assessment 
of Social Context and 
Glucose Monitoring 
Adherence in 
Adolescents With Type 1 
Diabetes.  

Journal of Adolescent 
Health 

USA  

Att undersöka 
sambanden mellan 
momentant socialt 
sammanhang och 
glukosövervakning hos 
ungdomar med diabetes 
typ 1. 

Kvantitativ studie  
 
14 dagars rapport av 
social kontext vid 
blodglukosmätning samt 
att efteråt rapportera om 
de mätt glukosvärdet i 
situationen och om inte, 
varför. Sambandet 
analyserades med hjälp 
av logistisk regression.   
 
37 personer deltog varav 
21 stycken kvinnor och 
16 stycken män i åldrarna 
14-18 år med typ 1 
diabetes sedan >1 år 
tillbaka. 
 
 

Kontroll av glukos efteråt 
var signifikant högre när 
deltagarna uttryckte 
mycket stark önskan att 
smälta in i ett 
sammanhang. Stark 
önskan att imponera på 
andra var istället 
associerad med minskad 
sannolikhet att 
kontrollera glukos.  
 
Plats, ensamhet, typ av 
sällskap samt attityder 
mot dessa var inte 
signifikant associerad 
med kontroll av glukos. 
De vanligaste orsakerna 
att inte kontrollera 
glukosvärdet var att inte 
höra påminnelsen och att 
kontrollen inträffat vid en 
obekväm tidpunkt.   

Helgeson et al. 2013 

Early Adolescent 
Relationship Predictors 
of Emerging Adult 
Outcomes: Youth With 
and Without Type 1 
Diabetes.  

The Society of 
Behavioral Medicine 

USA 

Syftet med denna studie 
var att undersöka om 
ungdomars relationer 
med föräldrar och vänner 
förutsäger hälsa och 
riskbeteenden under 
utvecklingen till att bli 
vuxen. 
 

Kvantitativ studie.  
 
Ungdomar med och utan 
diabetes registrerades och 
intervjuades i 
medelåldern 12 år. De 
följdes sedan i 7 år och 
fick vid 19 års ålder 
besvara frågeformulär.   
 
För beräkningar 
användes linjär 
regressionsanalys samt 
logistisk regression.  
 
132 ungdomar med och 
131 utan diabetes deltog 
vid intervju. 117 stycken 
med och 121 utan 
diabetes besvarade 
frågeformuläret. 

Bra kvalitet av 
föräldrarelationen 
förutspådde minskade 
depressiva symtom, 
minskad 
alkoholkonsumtion och 
färre konflikter med 
kamrater bland unga med 
diabetes. 
 
Kontrollerande föräldrar i 
negativ bemärkelse  
förutspådde ökad 
rökning, fler konflikter 
med kamrater samt 
minskad närvaro i skolan, 
medan de positiva 
aspekterna av kontroll 
bidrog till minskade 
depressiva symtom och 
förbättrade ”self-care” 
bland unga med diabetes.  
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Författare 
Årtal  
Titel  
Tidskrift  
Land 

Syfte Metod & Urval Resultat 

Huus et al. 2007 

Adolescents' experience 
of living with diabetes.  

Paediatric Nursing 

Sverige 

Beskriva ungdomars 
upplevelse av att leva 
med diabetes typ 1. 

Kvalitativ studie.  
 
Intervju med öppna 
frågor.  
  
6 kvinnor och 2 män 
mellan 14-18 år deltog.  

Ungdomarnas känslor 
pendlade mellan känslor 
av att var ”normala” och 
”annorlunda” vilket ledde 
till både positiva och 
negativa upplevelser. Det 
viktigaste var att någon 
brydde sig om dem men 
det visade sig också 
viktigt att  
vara som alla andra.  
 
Rutinerna i vardagen 
upplevdes jobbiga, 
många tog mycket eget 
ansvar redan som unga 
och en del upplevde 
skam av att använda 
olika hjälpmedel.  

Liu et al. 2017  
 
Stigma in People With 
Type 1 or Type 2 
Diabetes.  
 
Clinical Diabetes Journal 
 
USA 

Mäta diabetesstigma och 
dess psykosociala 
effekter hos en stor 
population av 
amerikanska patienter 
med diabetes typ 1 eller 
typ 2.  

Kvantitativ studie. 
 
Online-undersökning 
uppbyggd av frågor med 
svarsalternativ, skala 1-
10.  
 
5422 stycken deltog, 
varav 1572 med diabetes 
typ 1 och 3850 med typ 
2. Patienterna hade 
antingen en diabetes typ 
1 eller 2 diagnos och var 
>18 år.  
 
För analys användes 
MarketingSight software 
samt Excel. Statistisk 
signifikans testades med 
hjälp av ett z test. 

Majoritet rapporterade att 
diabetes kommer med 
stigma och uppfattningar 
om stigmatisering var 
signifikant högre bland 
de med typ 1-diabetes. 
De som påverkades mest 
var patienter med 
intensiv medicinering, 
högt BMI, högt HbA1C 
samt lågt antal 
glukoskontroller oavsett 
diabetes typ. Vilket tyder 
på att patienter som 
behöver mest hjälp också 
är mest drabbade av 
stigma.  
 
Mest rapporterat var att 
patienter ansåg sig själva 
vara misslyckade och en 
börda för vården. 
 
En minskning hoppas 
skapas genom att nå ut 
med mer information till 
allmänheten.  
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Författare 
Årtal  
Titel  
Tidskrift  
Land 

Syfte Metod & Urval Resultat 

Pinhas-Hamiel et al. 
2016 

Sexual lifestyle among 
young adults with type 1 
diabetes.  

Diabetes/metabolism 
Research and Reviews  

Israel 

Se om hypoglykemi är 
något som påverkar 
sexlivet samt bedöma  
den sexuella livsstilen 
hos individer med 
diabetes typ 1. 
 

Kvantitativ studie. 
 
Tre stycken 
frågeformulär följt av en 
öppen fråga där 
undersökningen kunde 
kommenteras.  
 
53 deltog, varav 27 män 
och 26 kvinnor med 
medelåldern 27,9 ± 8,3 
år.  
 
För statistisk analys 
användes SAS version 
9.4.  
 

De flesta upplevde inga 
bekymmer med sitt sexliv 
relaterat till sin diabetes 
och vidtog heller inga 
åtgärder för att förebygga 
hypoglykemi under sex. 
De som ofta upplevde 
rädsla för hypoglykemi 
var främst män som var 
singlar.  
  
Av samtliga deltagare var 
det få som avstod sex och 
majoriteten var öppna om 
sin diagnos framför sin 
partner.  

Rankin et al. 2014 

Type 1 diabetes patients’ 
experiences of, and need 
for, social support after 
attending a structured 
education programme: a 
qualitative longitudinal 
investigation. 

Journal of Clinical 
Nursing 

Storbritannien 

Att utforska patienternas 
erfarenheter, åsikter om 
och behov av socialt stöd 
efter att ha deltagit i ett 
strukturerat 
utbildningsprogram för 
typ 1-diabetes. 

Kvalitativ studie.  
 
Fördjupade intervjuer 
genomfördes 6 och 12 
månader efter en 
utbildning om diabetes 
typ 1.  
 
Utifrån ändamålsenlig 
provtagning rekryterades 
30 personer >18 år med 
diabetes typ 1.  
 
Två forskare granskade 
svaren enskilt för att 
sedan sammanställa 
resultat.  

Patienternas inställning 
till socialt stöd varierade 
från minimalt till att 
regelbundet vilja 
övervakas. 
Förväntningar på stöd 
från föräldrar varierade 
beroende på 
kunskapsnivå och 
sjukdomsdebut. Många 
som lever själva söker 
istället stöd från vänner 
och arbetskamrater.   
 
Alla patienter söker stöd i 
någon form och de flesta 
uppskattar att bli 
tillfrågade hur de mår. 
Dock gör stigma att endel 
är selektiva med vilka de 
ber om hjälp. 
Utbildningen ledde till att 
patienter själva sökte mer 
socialt stöd.  
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Författare 
Årtal  
Titel  
Tidskrift  
Land 

Syfte Metod & Urval Resultat 

Rasmussen et al. 2011 

Young adults’ 
management of Type 1 
diabetes during life 
transitions.  

Journal of Clinical 
Nursing  

Australien 

Att identifiera 
livsövergångar som 
troligen kommer att 
påverka egenvården 
bland unga vuxna med 
typ 1-diabetes samt  
hanteringsstrategier vid 
övergångshändelser. 

Kvalitativ studie  
- med tolkande ansats.    

Halvstrukturerade 
intervjuer med 20 
stycken unga vuxna med 
typ 1-diabetes bosatta i 
Victoria Australien i 
åldrarna 18 - 38.  
 
Rekrytering genom 
flygblad, plus 
information på en 
stödgrupps hemsida samt 
kompletterande så kallad 
Snowball-provtagning.  
 
Data och analys 
hanterades med hjälp av 
QSRÓ NVIVO 7-
programvaran. 

Identifierade 
livsförändringar blev 
utbildning, ingå i nya 
relationer, mödraskap,  
arbete och att flytt. 
Diagnostiseras, utveckla 
diabeteskomplikationer, 
använda insulinpump och 
delta på diabetesläger var 
andra diabetesrelaterade 
förändringar.  
Förändringarna ledde till 
stress, oro och minskat 
välmående och 
diskriminering på grund 
av okunskap. Olika 
strategier användes för att 
hantera dessa situationer.   
 
Vården som tog ansvar 
och patienter som hittade 
information blev 
självständiga, oberoende 
och minskade 
isoleringen.   
Läger förbättrade 
förmågor att lösa svåra 
situationer.  
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Författare 
Årtal  
Titel  
Tidskrift  
Land 

Syfte Metod & Urval Resultat 

Sparud-Lundin et al. 
2009  

Redefining relationships 
and identity in young 
adults with type 1 
diabetes.  

Journal of Advanced 
Nursing.  

Sverige  

Att undersöka betydelsen 
av interaktioner med 
samt stöd av 
självhantering från 
föräldrar och signifikanta 
andra för unga med 
diabetets typ 1.  

Kvalitativ studie 
- grundad teori  
  
Intervjuer med 13 unga 
vuxna, ca 19 år,  med typ 
1-diabetes och 13 
föräldrar efter övergång 
till vuxen diabetesvård 
som fick prata fritt 
utifrån olika ämnen. 
Deltagare valdes med 
könsdifferens från en 
lista. 
 
Internetkommunikation 
på en diabeteswebbplats 
inkluderades i den 
jämförande analysen. 
 
Data analyserades med 
konstant jämförande 
analys. 

Övergångarna ledde till 
förändrad definition av 
identiteten och relationer. 
 
Föräldrar gav mest 
tillförlitligt stöd. 
Chattvänner gav 
emotionellt, socialt och 
diabetesrelaterat stöd 
genom 
internetkommunikation. 
Unga vuxna visade även 
medvetenhet om sina 
egna förmågor, brister 
samt emotionella 
reaktioner och uttalade 
skilda behov av stöd. 
 
Öppenhet kring diabetes 
var viktigt eftersom alla 
någon gång upplevt skam 
över det. Det viktigaste 
var att någon brydde sig.  
 
Vanligaste orsakerna till 
konflikt med föräldrar 
var mat, 
träningsförberedelser och 
självtest. Oroliga 
föräldrar medförde att 
ungdomarna slutade dela 
funderingar med dem. Då 
fick andra en större 
betydelse i att kunna 
stötta dem.  
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