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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 
Typ 1 diabetes mellitus är en sjukdom som orsakar absolut insulinbrist hos den som har 

sjukdomen. Livslång egenvård och anpassning av det dagliga livet är ett par av följderna 

av att få sjukdomen. För att sjuksköterskan ska kunna erbjuda en personcentrerad 

omvårdnad som ser till individens hela livssituation krävs det kunskap om vad en långvarig 

sjukdom som typ 1 diabetes mellitus har för konsekvenser för individen i det dagliga livet 

samt vilka strategier individen har för att hantera dessa. 

 

Syfte 
Syftet var att beskriva egenupplevd hälsa i ett dagligt liv hos individer med typ 1 diabetes 

mellitus. 

 

Metod 
Studien utfördes som en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. Sju informanter med 

typ 1 diabetes mellitus ingick i studien. Insamlad data undergick en kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Resultat 
Informanterna uppger att typ 1 diabetes mellitus utövar en ständig påverkan på den 

egenupplevda hälsan. Sjukdomen upplevdes dels som en naturlig del av den egna personen 

med genomtänkta levnadsvanor som följd men även som energikrävande och begränsande. 

Informanterna beskrev att omgivningens okunskap om typ 1 diabetes mellitus var 

besvärande och att den specialiserade diabetesvården ofta misslyckades att tillgodose 

informanternas behov. 

  

Slutsats 
Författarna till föreliggande studie har funnit att livet med typ 1 diabetes mellitus leder till 

omfattande hälsoeffekter på ett psykologiskt, fysiologiskt och socialt plan. 

En generellt högre kunskapsnivå hos sjukvårdspersonal i allmänhet och ett tydligare 

personcentrerat fokus för den specialiserade diabetesvården i synnerhet bedömer vi vara 

önskvärt. 

 

Nyckelord: Egenvård, typ 1 diabetes mellitus, dagligt liv, hälsa, personcentrerad 

omvårdnad. 
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BAKGRUND 

Inom vårdens olika instanser möter sjuksköterskan personer som har olika typer av 

långvariga sjukdomstillstånd. Samtidigt som dagens individualiserade samhälle idealiserar 

individens oberoende måste långvarigt sjuka personer ta hänsyn till faktorer utanför sin 

egen kontroll. För att undvika allvarliga konsekvenser är personen beroende av hjälpmedel, 

mediciner och andra omvårdnadsinsatser från både personen själv och sjukvårdspersonal. 

Hur individen klarar av att balansera mellan kraven på oberoende från samhället och 

beroendet av hjälp i olika former har stor inverkan på möjligheterna att uppleva hälsa i 

vardagen (Delmar et al., 2006).  

 

En långvarig sjukdom som konkretiserar svårigheterna vid dessa tillstånd är typ 1 diabetes 

mellitus, hädanefter förkortad T1DM. Detta för att den är en allvarlig sjukdom som kräver 

särskild kompetens hos både patient och hos vårdpersonal för en bevarad livskvalité hos 

patienten (Fullerton et al., 2014; Ahola et al., 2012).  

 

Diabetes mellitus 

Enligt en nyligen publicerad översikt av Tuomi et al. (2014) har diabetes har länge ansetts 

bestå av två varianter. T1DM som drabbar yngre och beror på en oförmåga att producera 

insulin. Typ 2 diabetes mellitus, hädanefter förkortad T2DM, som drabbar äldre och 

orsakas av insulinresistens i kroppens insulinkrävande vävnader. Dessa typer är 

ytterligheter på en glidande skala där olika kombinationer av genetisk predisponering för 

båda typerna skapar nya varianter.  

 

Två varianter som ofta hamnar under typ 1 kategorin är latent autoimmune diabetes in 

adults (LADA) och maturity-onset diabetes in the young (MODY). LADA har precis som 

T1DM en autoimmun genes som slår ut insulinproduktionen men debuterar först i vuxen 

ålder (Tuomi et al., 2014). MODY innehåller ett annat uttryck för sjukdomen där 

huvudproblematiken handlar om en rubbning i styrningen av pankreas endokrina funktion, 

alltså själva utsöndringsmekanismen av insulin i blodbanan (Karlsson & Groop, 2007). 

 

Typ 1 diabetes mellitus 

Etiologi 

I Sverige är det cirka 50 000 personer som bär på T1DM och för majoriteten har debuten 

skett innan vuxen ålder (Sagen, 2013). Sjukdomens orsak står huvudsakligen att finna i 

genomet men utöver detta krävs en eller flera yttre utlösande faktorer för att sätta igång 

den autoimmuna reaktionen. Incidensen ökar och forskning tyder på att det är just dessa 

yttre miljöfaktorer som är orsaken till ökningen (Tuomi et al., 2014). Vilka faktorer det kan 

handla om är inte helt klarlagt men kost, stress, miljögifter och virusinfektioner är 

sannolika orsaker (Sagen, 2013). 

 

Patofysiologi 

I föreliggande studie definieras T1DM utifrån den vanligast förekommande varianten av 

den, nämligen som ett tillstånd av absolut insulinbrist till följd av en autoimmun attack mot 

pankreas insulinproducerande β-celler (Tuomi et al., 2014). 

 

Det som händer i kroppen vid T1DM är inledningsvis att antikroppar bildas mot de 

insulinproducerande langerhanska cellöarna i pankreas (Sagen, 2013).  



 

 

Dessa öar av β-celler förstörs successivt av antikropparna till dess att insulinproduktionen 

till slut sjunkit under den nivå som kroppen kräver för att fungera. Insulinets funktion är att 

möjliggöra transport av glukos från blodbanan över till vävnader och när insulinet inte 

finns kan inte insulinkrävande vävnad som muskler, fett och levervävnad fungera. 

Dessutom stannar glukosen kvar i blodbanan och syns i mätningar av blodsocker. Detta är 

ett tillstånd av absolut insulinbrist och då behöver individen med T1DM insulin tillfört 

dagligen och för resten av livet för att kompensera (Sagen, 2013). 

 

T1DM kan bidra till följdsjukdomar och komplikationer som exempelvis 

ögonbottensjukdomar, svårläkta sår, njursvikt och neuropati. Dessa är vårdkrävande och 

kan härledas till försämrat tillstånd i kroppens kapillärer, så kallade mikrovaskulära 

komplikationer, till följd av dåligt reglerat blodsocker. Mikrovaskulära senkomplikationer 

orsakas av T1DM varaktighet, hypertoni samt metabol kontroll (Sagen, 2013). 

 

Den vanligaste orsaken till sjuklighet och död för person med T1DM är sena 

komplikationer av makrovaskulär karaktär, då vanligast hjärt- och kärlsjukdomar. 

Rökning, dyslipidemi, albuminuri och hypertoni ses som viktiga riskfaktorer för utveckling 

av de makrovaskulära sjukdomarna (Sagen, 2013). 

 

Symtom 

Törst beskrivs ofta som ett första symtom vid T1DM. Då glukos i blodet ej kan 

transporteras över till vävnaden utsöndras det via njurarna i urinen. Glukos binder vätska 

som medför stora urinmängder vilket är en bidragande orsak till viktnedgång. Trötthet 

uppkommer när celler i bland annat hjärna och muskler inte kan förse sig med energi vilket 

även det bidrar till viktnedgång då kroppen försöker kompensera insulinbristen med att 

bryta ner fett och protein till energi. (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist, & Östenson, 

2011). 

 

Diagnostik 

Glukoshalten i blodplasman, mätt i millimol per liter (mmol/l) är ett viktigt mått för 

diagnostisera diabetes. Före måltid ska ett normalt glukosvärde befinna sig mellan 4,2 och 

5,5 mmol/l. Plasmaglukosvärde mäts traditionellt med ett venöst blodprov där helblodet 

centrifugeras så plasman kan isoleras. Numera tas plasmaglukosvärdet även kapillärt i 

hemmet med moderna glukosmätare (Alvarsson et al, 2011). Enligt de riktlinjer som 

Världshälsoorganisationen, WHO (2006) tagit fram så ska en person uppmäta ett värde 

högre än 7mmol/l vid ett flertal tillfällen för att diagnosen diabetes skall kunna fastslås. 

Uppvisar personen i fråga flertalet tydliga symtom i kombination med ett mätvärde över 

11.1 mmol/l är det tillräckligt för att ställa en diagnos.  

 

Glykosylerat hemoglobin (HbA1c) är ett prov som tas i syfte att mäta om behandling har 

haft önskad effekt. HbA1c visar på mängden irreversibla bindningar mellan glukos och 

hemoglobin och representerar ett genomsnittligt värde av blodsocker under 6-12 veckor 

(Sagen, 2013). 

 

Behandling 

Att aktivt arbeta för en blodsockernivå inom ramen för ovan nämnda referensvärden är en 

förutsättning för att undvika senkomplikationer. Då T1DM är absolut insulinbrist är 

tillförsel av insulin livsavgörande för att upprätthålla metabol kontroll (Sagen, 2013).  

 



 

 

Insulin kan tillföras till kroppen via injektioner antingen genom att subkutant injicera med 

en kanyl alternativt att en insulinpump administrerar insulin via en subkutan injektionsport 

enligt programerat program efter den enskildes behov (Sagen, 2013). En systematisk 

översikt från 2008 visar att behandling med pump minskar den totala dygnsdosen insulin 

samt generellt sänker HbA1c värdet (Jeitler et al., 2008).   

 

Kombinerad pankreas- och njurtransplantation är den vanligaste behandlingen hos 

personer med T1DM med diabetesnefropati. Utan behandling är mortaliteten 50 procent 

inom fyra år (Biglarnia et al., 2012). Partiell transplantation av pankreas är ett alternativ 

och har betydelse för att minska risk för senkomplikationer och det genom att HbA1c då 

hamnar inom normalvärden (Sagen, 2013).  

 

Pankreastransplantation är en behandlingsform för personer med flertalet episoder av 

ketoacidos eller hypoglykemi där medicinsk behandling har krävts. En indikation för 

transplantation är då att person med T1DM ska ha genomgått en njurtransplantation 

(Sagen, 2013). Om transplantation utförs på person utan njurpåverkan måste rejektion 

motverkas med livslång medicinering (Biglarnia et al., 2012).  

 

Ö-cellstransplantation har kommit att bli ett alternativ till transplantation och är endast 

aktuell för ett fåtal personer med syfte att stabilisera blodsockret. Ö-celler från 

Langerhanska öarna i pancreas tas då från två stycken donatorer. Utfallet är att 90 procent 

fortfarande är i behov av att injecera insulin fem år efter transplantation (Sagen, 2013). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Humanistiskt baserad omvårdnad innefattar ett holistiskt synsätt på människan. Det 

innebär att människan ses som en helhet och att omvårdnaden inte enbart utgår ifrån att 

behandla sjukdom. Den ser även till hur en patient med diagnostiserad långvarig sjukdom, 

i detta fall T1DM, kan leva ett gott liv under livslång behandling (Edvardsson, 2011). 

Detta perspektiv ligger även till grund för den personcentrerade omvårdnaden (PCO).  

Den definition av PCO vi valt är samstämmig med Edvardssons (2011, s. 11) som säger 

att; ”Personcentrerad omvårdnad handlar om att se personen bakom sjukdom, åldrande, 

symtom eller beteende”. Friberg och Öhlen (2011) lägger vikt vid att de 

omvårdnadsåtgärder som planeras ska utgå ifrån hur den enskilde vårdtagaren upplever sin 

situation för att det ska ge förutsättningar till en bättre fungerande vardag för patienten.  

 

En italiensk studie från 2013 utförd på 33 personer med T1DM visade exempelvis att om 

psykologiska aspekter av att leva med sjukdomen inkluderades i behandlingen av 

patienterna så förbättras upplevelsen av välbefinnande mer än vid ensidig fokus på 

medicinsk kontroll. Dessutom kunde en genomsnittlig sänkning av försökspersonernas 

HbA1c detekteras (Forlani et al., 2011). Om sjukvården lyckas med att få omgivningens 

krav att stå i proportion med personens kompetens har förutsättningar för ett gott liv 

skapats och således uppfyllt det huvudsakliga målet för PCO (Edvardsson, 2011). 

 

Diabetesvård 

Diabetesvården är idag till stor del utformad med multiprofessionella team bestående av 

bland annat läkare, sjuksköterkor, dietister, fotterapeuter, sjukgymnaster och kuratorer 

(Alvarsson et al., 2011). Teamet ska i samråd med patienten skapa en helhetsbild över 

patientens livssituation så att personen med T1DM får det stöd som krävs för att uppnå de 

planerade omvårdnadsmålen (Alvarsson et al., 2011).   



 

 

Huvudmålet för dessa strävanden är att bibehålla eller återskapa upplevelse av hälsa utifrån 

patientens förutsättningar (Alvarsson et al., 2011).  Socialstyrelsen (2010) belyser vikten 

av att tidigt uppmärksamma specifika hinder för omvårdnadsåtgärder så som psykisk 

ohälsa, stress i samband med livsstilsförändring samt krissituation i samband med 

insjuknande då sådana faktorer kan komma att påverka utfallet (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Egenvård 

En del av omvårdnadsmålen som sätts upp inom PCO kan nås med hjälp av egenvård. 

Egenvård är aktuellt oavsett hälso- eller sjukdomsstatus inte minst för långvariga 

sjukdomstillstånd som T1DM. Egenvård innebär att både ha förmågan och kapaciteten att 

ta ansvar för sig själv samt “att vara uppmärksam mot signaler från kropp och själ längs ett 

kontinuum av välbefinnande” (Pagels, 2004). 

 

En person med långvarig sjukdom besitter en kunskap som en frisk individ sällan eller 

aldrig kommer att kunna ana (Edvardsson, 2011). Hos en person med T1DM bottnar dessa 

kunskaper till stor del av bemötande från omgivningen och vårdpersonal samt skapande 

och uppföljning av rutiner kring egenvård i dagligt liv. Det kan handla om kostvanor, 

mätning av glukoskoncentrationer, skötsel av insulinintag, motion etcetera (Polonsky, 

2007). 

 

Patient empowerment 

Ett sätt för vårdgivare att hjälpa personer med långvariga sjukdomstillstånd i deras 

egenvårdsinsatser är genom patient empowerment (PE), det vill säga egenmakt. Enligt 

Insulander och Björvell (2013) går PE ut på att vårdpersonal ska stötta en hälsofrämjande 

attityd hos vårdtagaren samt dela med sig av kunskap om sjukdomen och färdigheter för att 

hantera den. Vårdtagaren ska i sin tur dela med sig av den kunskap om hur dennes liv är 

och hur sjukdomen påverkar det. PE innebär således maktförskjutning från ett traditionellt 

och paternalistiskt förhållande mellan vårdtagare och vårdgivare till ett mer jämlikt och 

interdependent dito (Christensen & Hewitt-Taylor, 2006). 

 

Compliance 

Självdisciplin, ”förnekande” av diagnos samt viljestyrka ses som tänkbara faktorer för hur 

egenvårdens utfall blir. Bland patienter, som oberoende av diagnos, sköter sin egenvård 

själv står personer med T1DM högst på lista vad gäller compliance, alltså benägenheten att 

följa ordinationer för egenvård och medicinering. Endast ett fåtal personer med T1DM 

följer inte ordinerad medicinplan främst då de med rädsla för viktökning, hypoglykemi 

samt personer med sprutfobi (Polonsky, 2007). 

Enligt Polonsky (2007) talar forskning för att den som missköter sin egenvård är mer rädd 

för komplikationer. I en enkätundersökning bland 1848 insulinbehandlade patienter från år 

2013 i Tyskland, Storbritannien och Frankrike uttryckte cirka en tredjedel rädsla för 

hypoglykemi. En lika stor andel angav att också att denna rädsla föranledde att 

blodglukosnivån hölls på en något förhöjd nivå som en säkerhetsmarginal (Willis, Diago-

Cabezudo, Madec-Hily, & Aslam, 2013).  

  



 

 

Dagligt liv 

Vardagsliv representerar ett perspektiv som i litteraturen beskrivs som de normala, 

enskilda dagarna mellan de dagar då speciella saker och händelser inträffar. Drabbas en 

individ av en långvarig sjukdom präglar detta individens sätt att ta sig an både svårigheter 

och möjligheter som uppstår i vardagslivet (Friberg & Öhlén, 2011). Enligt Carnevali 

(1988) är benämningen “dagligt liv” ett än vidare begrepp då detta även innehåller ett 

perspektiv som innefattar alla beståndsdelar i en människas liv som är avhängig individens 

funktionsförmåga. Det dagliga livet består av en mängd aktiviteter, händelser, krav och 

förväntningar från både den med T1DM och dennes mänskliga och materiella omgivning. 

 

Aktiviteter  

Med aktiviteter menas dels det som inom omvårdnad brukar kallas för Aktiviteter i Dagligt 

Liv (ADL). Det som ingår i ADL-begreppet är framförallt de aktiviter som rör skötseln och 

omhändertagandet av den egna kroppen; mobilitet, på-/avklädning, skötsel av hygien 

etcetera men även faktorer som planering och genomförande av matinköp (Katz, Ford, 

Moskowitz, Jackson, & Jaffe, 1963). Med aktiviteter menas vidare det sätt hur dessa ges 

får en mening både här och nu och över tid. De aktiviteter vi fyller våra dagar med berättar 

mycket om vilka vi är och när det funktionella hälsotillståndet sjunker så hotas 

möjligheterna att fortsätta med dessa aktiviteter (Carnevali, 1990). 

 

Händelser, krav och förväntningar 

Dagligt liv innehåller betydelsefulla händelser, till exempel besked om en ny behandling 

eller kanske en resa. Händelsernas påverkan på funktionellt hälsotillstånd beror på hur 

erfarenheterna från tidigare liknande händelser varit (Carnevali, 1990). Det funktionella 

hälsotillståndet i dagligt liv hos en person med T1DM påverkas även av vilka krav som 

ställs på individen från omgivningen. För personer med T1DM utspelar sig sjukdomens 

konsekvenser i det dagliga livets alla miljöer (Friberg & Öhlén, 2011). Det kan handla om 

huset som kräver skötsel, restaurangen med dåligt utbud eller kanske kravet att ta på sig 

rollen som “bra” patient i mötet med vården. Slutligen handlar det även om de 

förväntningar vi ställer på vad ett dagligt liv ska innehålla och vilka förväntningar som 

finns vad gäller upprätthållandet av funktionsnivå. Dessa förväntningar är också de tätt 

förknippade med ens självbild och vad individen förväntar sig att klara av (Carnevali, 

1990). 

 

Figur 1. Förhållande mellan dagligt liv och funktionellt hälsotillstånd. Bild modifierad 

efter Carnevali (1990). Publicering godkänd av Liber AB.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Carnevali (1990) beskriver sammanfattningsvis att om en individs funktionella 

hälsotillstånd på något sätt understiger de krav och förväntningar individen har på vad ett 

dagligt liv ska innebära så krävs det omvårdnadsåtgärder för att minska det glappet (figur 

1).  
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För en person med T1DM består dessa åtgärder till största delen av egenvårdsinsatser som 

skötsel av till exempel insulinintag, blodsockermätningar, god kosthållning och motion 

(Polonsky, 2007). 

 

Sjukdom 

Definitionen på sjukdom kan delas in i en individuell, en medicinsk och en social del. 

Svenska språket har ingen distinktion i språket mellan dessa delar utan ordet sjukdom 

används för alla. Av denna anledning är det lämpligt att titta på engelskans uppdelning av 

begreppet ”sjukdom”. Här står illness för den subjektiva upplevesen av sjukdom, disease 

representerar det patogena perspektivet eller själva den medicinska diagnosen och slutligen 

står sickness för omgivningens/samhällets förhållningssätt till den sjuke (Friberg, 2009). 

 

Den subjektiva upplevelsen av sjukdom (illness) har fått en centralare roll inom sjukvården 

allt sedan 1970-talet då Antonovsky (1991) presenterade det salutogena perspektivet på 

upplevd hälsa. Inom denna teori ligger fokusen på de friskfaktorer som orsakar hälsa, det 

vill säga hälsans ursprung. Med detta perspektiv kan förklaringar till varför människor med 

samma sjukdom/diagnos (disease) ändå kan ha olika grad av upplevd hälsa upptäckas. 

Haas (1999) beskriver livskvalitet som flerdimensionellt begrepp där individens psykiska, 

sociala och existentiella sidor värdesätts utifrån individens egen livssituation. Vid 

långvarig sjukdom påverkas hela individens livssituation. Skattning av personens 

egenupplevda livskvalitet får inte enbart utgå ifrån fysiska faktorer då resultat blir felaktigt. 

Den subjektiva upplevelsen måste vägas in.  

 

Sjukroll 

Habitus är ett begrepp som beskriver de omedvetna praktiker individen använder för att 

positionera sig i det sociala rummet. Summan av en människans socialisering och egna 

erfarenheter manifesteras i ett habitus (Bourdieu, 1993). Sjukrollen är på liknande sätt 

något individen socialiseras in i. Lawton (1994) hade i sin forskning på patienter med 

alzheimer fokus på omgivningens påverkan på den sjukes välbefinnande (sickness). Enligt 

hans teori blir den sjukdomsdrabbade personens beteende eller sjukroll en konsekvens av 

dennes kompetens och omgivningens krav. Med personlig kompetens menas bland annat 

ålder, erfarenhet, intelligens och motorik medan omgivningens krav avser aspekter och 

tolkningar från och om omgivning. Sjukrollen kan sägas vara den sjukes habitus. 

 

Vidare kräver sjukdom för det mesta en sanktionering från den medicinska professionen 

för att accepteras av omgivningen. Föreställningar om hur sjukdomen uppkommit dikterar 

också hur lämpligt det anses vara att tala om sin sjukdom och vad som är ett acceptabelt 

beteende i samband med sjukdom. Det förutsätts också att den sjuke inte ska vilja ha sin 

sjukdom och att det är något onormalt att missköta eller neka till behandling (Nettleton, 

2013). 

 

Känslor 

Begreppet känsla menar Torgauten (2013) kan delas upp i affekt och emotion. Affekt 

påvisar känslans yttringar på människokroppen medan emotion speglar den subjektiva 

upplevelsen av känslan som både kan uppfattas behaglig eller obehaglig. Känsloreaktioner 

kan yttra sig på olika sätt. En del människor blir tysta och inåtvända medan andra kan få en 

mer utåtagerande reaktion. Bowlby (2010) har i sin forskning påvisat samband att 

känsloyttringen är viktig för att hantera sjukdom och sjukdomsförlopp.  

 



 

 

Personer med T1DM får varje dag ta ansvar över sin sjukdom vilket medför stora 

påfrestningar. I perioder uppkommer känslor som frustration och ilska vilket kan medföra 

att person missköter sin egenvård och därefter känner skam och skuldkänslor över sitt 

misslyckande (Torgauten, 2013). 

 

Sorg är en känsla som kan bottna i livsomställningar och då som förändring i arbetsliv, 

social status, förändrad hälsa eller insikt om risk för tidigare mortalitet kan infinna sig. En 

person med diabetes tar över kroppens egen funktion med insulinreglering vilket är en 

krävande process och det är en emotionellt krävande process då diabetes blir en del av ens 

identitet och personlighet (Torgauten, 2013). 

 

Hälsa 

Hälsa är ett centralt begrepp i de styrdokument som finns att tillgå för personal inom hälso- 

och sjukvård. Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (Svensk författningssamling [SFS] 

1982:763) 2§ säger att god hälsa på lika villkor är [vår kursivering] ett mål för alla som 

arbetar inom hälso- och sjukvården. Enligt Socialstyrelsen (2010) är god vård, där 

patienten blir delaktig och kan påverka sin behandling ett grundläggande krav inom all 

hälso- och sjukvård. Det kräver en god kommunikation och gott samarbete mellan patient 

och personal.  

 

Hälsa är ett begrepp som inte lätt låter sig fångas utan kan ses som ett tillstånd, en resurs, 

en process eller som en strikt subjektiv upplevelse (Salmela, 2007). World Health 

Organization’s, WHO (1948, s 100), definition av hälsa är kanske den mest kända och 

lyder; “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely 

the absence of disease or infirmity”. Den korrelerar väl med det humanistiska perspektivet 

på hälsa som framhåller synen på människan som en helhet vars delar tillsammans formar 

upplevelsen av hälsa i den situation människan i vardagslivet befinner sig (Salmela, 2007). 

 

I en jämförande studie från år 2010 fann forskarna att patienter med T1DM och T2DM 

hade olika psykologiska anpassningsstrategier till sin sjukdomsdiagnos vilket påverkade 

upplevelsen av hälsa. Exempelvis beskriver sig personer med T1DM att de är diabetiker 

″being diabetic″ medan de som insjuknat i T2DM under en senare fas i livet beskriver att 

de har diabetes ″having diabetes″ (Gois et al., 2010). De beskriver att anpassningen är 

beroende av när i livet diagnos sattes och vad detta medförde för förluster och uppoffringar 

i vardagslivet. Att ha fått en diabetes diagnos speglar även individens syn på livet med ett 

”före” och ett ”efter”, ett liv före som frisk och ett liv som sjuk efter diagnos ställts.  

 

Hälsans bestämingsfaktorer 

I de dokument som reglerar det Svenska folkhälsoarbetet ingår hälsans 

bestämningsfaktorer (figur 2) som en central del (Proposition, 2007/08:110). För att 

effektivt verka för en god hälsa hos en population menar Dahlgren och Whitehead (1991) 

att kunskap om vilka huvudsakliga influenser som finns på hälsa måste användas.  

 



 

 

Figur 2. Hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren & Whitehead, 1991). Publicering 

godkänd av Institutet för framtidsstudier. 

 

 

Bestämningsfaktorerna karaktäriseras som hälsorisker, sjukdomsförebyggande eller 

hälsofrämjande (Dahlgren & Whitehead, 1991). Tillsammans utgör dessa en konkretisering 

av innebörden i WHO:s (1948) ovan nämnda hälsodefinition. 

För nationellt folkhälsoarbete är de faktorer som behandlar livsvillkor de mest relevanta 

medan de faktorer som rör levnadsvanor är mer betydelsefulla för individen eftersom det är 

dessa som individen har störst möjligheter att påverka (Socialstyrelsen och Statens 

folkhälsoinstitut, 2013). Utifrån Dahlgren och Whiteheads (1991) modell kan man utläsa 

att för en person med T1DM hör exempelvis fria läkemedel till livsvillkor och graden av 

fysisk aktivitet till levnadsvanor. 

 

Problemformulering 

En person med T1DM saknar insulinproduktion och att denna funktion måste skötas av 

individen själv, dagligen och för resten av livet (Torgauten, 2013). Med detta följer att 

individen blir beroende av sjukvården för exempelvis återkommande kontroller, 

förskrivning av hjälpmedel och läkemedel. Att finna en balans i livet mellan att vara 

beroende av egna och andras omvårdnadsinsatser samt det dagligalivets krav på 

självständighet är en utmaning (Delmar et al., 2006; Carnevali, 1988). 

 

Sammantaget ser vi hur sociala, psykologiska och fysiska faktorer alla spelar in på hur en 

person med diabetes kan leva med sin sjukdom och hur dessa utövar påverkan på 

sjukdomsförloppet. För att sjuksköterskan ska kunna erbjuda en personcentrerad 

omvårdnad som ser till individens hela livssituation krävs det kunskap om vad T1DM har 

för konsekvenser för individen i det dagliga livet samt vilka strategier individen har för att 

hantera dessa. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva egenupplevd hälsa i ett dagligt liv hos individer med typ 1 diabetes 

mellitus. 

 



 

 

METOD 

Val av Metod 

Då vi var intresserade av att veta mer om hur personer med T1DM upplever sin hälsa i 

dagligt liv utfördes en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie då det i enlighet med 

Danielson (2012) är en intervjumetod som är lämplig vid insamlandet av data för att få 

ökad förståelse kring situationer och fenomen. Informanterna intervjuades utifrån en 

förformulerad intervjuguide med tänkbara följdfrågor (bilaga A). Enligt Patel och 

Davidson (2007) är det ett lämpligt förfarande för att få en tydlig struktur på intervjun och 

för att kunna jämföra svar mellan informanterna. 

 

Urval 

Ett antal strategiska inklusionskriterier valdes för att få en så representativ och kunnig 

undersökningsgrupp som möjligt (Henricsson & Billhult, 2012). Den nedre åldersgränsen 

var 18 år vilket var ett krav från lärosätets sida. Den övre åldersgränsen var 65 år och 

valdes eftersom det naturliga åldrandet även påverkar hur T1DM uttrycker sig. 

Informanterna skulle haft sin diagnos i minst fem år för att säkerställa att de var väl 

förtrogna med hur de hanterar sjukdomen i olika situationer. Ytterligare två kriterier var att 

deltagarna var i avsaknad av annan diagnos/sjukdom av långvarig karaktär samt ej i 

kontakt med sjukvård i den bemärkelsen att de är inneliggande. Dessa två krav var av stor 

vikt då det annars skulle funnits en överhängande risk att det skulle vara svårt att urskilja 

hälsoeffekterna från T1DM i ett alltför komplext sjukdomspanorama. Vidare var den 

skriftliga informationen inför intervjuerna samt intervjuerna själva utförda på svenska 

varför det var ett krav att informanterna skulle behärska det språket i tal och skrift. 

Kriterierna syftade till att få ett informationsrikt och för syftet relevant resultat (Henricsson 

& Billhult, 2012).  

 

Undersökningsgrupp 

Sju informanter som uppfyllde de beskrivna inklusionskriterierna inkluderades i studien. 

Gruppen bestod av sex kvinnor och en man i åldrarna 22 till 45 år och befann sig 

geografiskt spridda över landet. Den som diagnostiserats tidigast var tre år vid det tillfället 

och den som varit äldst var 30 år. 

 

Genomförande 

En intresseorganisation för diabetesföreningar i Sverige kontaktades via elektronisk post 

(e-post) för att eftersöka tilltänkta medverkande som uppfyller ovan beskrivna kriterier och 

som vill ingå i studien. De hänvisade oss till lokala föreningar vilka erhöll en förfrågan om 

medverkan (bilaga B) via e-post. Då svar ej erhölls kontaktade vi en av de föreningar som 

mottagit vår förfrågan per telefon. De hänvisade oss att via sociala medier och ett forum 

skapat för personer med T1DM och T2DM eftersöka informanter till vår studie. 

 

Hellman (2013) menar i sin studie att människor vänder sig till sociala medier för att dela 

erfarenheter och få emotionellt stöd. Utifrån vårt syfte var sociala medier därför ett 

lämpligt verktyg för att rekrytera informanter. Vi skapade en egen grupp på det aktuella 

sociala nätverket med en presentation av forskarna och projektet samt med en instruktion 

om hur de skulle komma i kontakt med oss. 



 

 

 Gruppen var inställd så att ingen under 18 år ska kunna läsa den och så att de som anmäler 

intresse ej ska kunna se vilka andra som gjort det. En länk till vår grupp postades slutligen i 

ovan nämnda forum så att intresserade kunde anmäla sig där. 

 

Av de som anmält intresse att delta i vår studie valdes slumpmässigt elva informanter ut. 

En valdes bort på grund av svårighet att finna tid lämplig för genomförande av intervju, två 

hade andra långvariga sjukdomstillstånd eller diagnoser som kunde färga resultatet och en 

hade T2DM. Två av de som ej passerade inklusionskriterierna blev föremål för 

pilotintervjuer eftersom vår bedömning var att frågorna kunde utvärderas trots detta. 

 

Intervjuguide 

Eftersom vi valde att genomföra datainsamlingen med hjälp av en semistrukturerad 

intervjumetod krävdes att en intervjuguide konstruerades. Intervjuguiden innehöll elva 

egenkonstruerade huvudfrågor som återkom i samtliga intervjuer (bilaga A). Danielson 

(2012) menar att fördelen med egenkonstruerade frågor är att forskaren själv kan sätta upp 

frågor som är av intresse för studien samt bestämma längd för intervjun.  

 

Till huvudfrågorna lade vi ett varierande antal stödord att använda ifall informanten 

behövde förtydliganden samt även tänkbara följdfrågor. Spontana följdfrågor användes i de 

fall informantens svar öppnade för nya frågeställningar. Intervjuguidens funktion var att se 

till att intervjun höll sig till frågeställningar och ämnen som var relevanta för syftet.  

 

I enlighet med Patel och Davidson (2007) skapades en neutral fråga i slutet av intervju där 

vi gav informanten utrymme att delge oss för den betydelsefull information eller 

kommentar. Frågeställningar i intervjustudien skall ej vara av sådan karaktär att den kan 

anses som stötande vilket Trost (2010) menar kan leda till felkällor. 

 

Pilotintervju 

Två pilotintervjuer utfördes för att undersöka om upplägg och frågor var konstruerade på 

ett sådant sätt så att svaren kunde knytas till studiens syfte. En nackdel med 

egenkonstruerade frågor menar Danielson (2012) är att de lätt kan missförstås eller är 

utformade på ett sätt att informanten får svårt att finna svar på dem. Av denna anledning 

utfördes en första pilotintervju med en informant med diagnos T2DM och sedan ytterligare 

en på person med T1DM som dessutom hade en annan sjukdom av långvarig karaktär. Vid 

dessa tillfällen följde vi Danielson (2012)  rekommendation att testa utrustning för 

ljudupptagning. 

 

De svar vi erhöll av informanten med T2DM gav svar som till viss del avvek från studiens 

syfte. Vi valde därför att revidera intervjuguiden genom att ta bort och modifiera vissa 

frågor. Ett par frågor som handlade om sjukvårdens information till personer med T1DM 

plockades bort och frågor med värderingsord ändrades. Exempelvis ändrades frågan 

”Diabetes kan medföra allvarliga konsekvenser, hur tänker du kring det?” till ”Diabetes 

kan medföra både fysiska och psykiska konsekvenser, hur tänker du kring det?”. Efter 

dessa korrigeringar utfördes den andra pilotintervjun där utfallet blev det vi eftersträvade 

varvid intervjuguiden fastslogs vara klar att använda för intervjustudien. Pilotintervjuerna 

ingår ej i studiens resultat.  

 

Intervjuer 

Efter att sju informanter valts ut av de som lämnat intresseanmälan kontaktades dessa via 

telefon för tids- och platsbokning för intervju.  



 

 

I enlighet med Danielsson (2012) kontrollerades vid intervjutillfället ännu en gång att 

informanterna uppfyllde inklusionskriterierna och att de förstått studiens syfte. Med 

anledning av informanternas hemvist genomfördes endast en intervju ansikte mot ansikte. 

Denna tog plats i en lokal på Sophiahemmet Högskola där vi kunde sitta i en lugn miljö så 

att informanten i enlighet med Trost (2010) slapp onödiga störningsmoment vilket annars 

kan ha påverkat svarens utfall. Övriga sex intervjuer genomfördes via telefon. Vid samtliga 

intervjuer deltog författarna till föreliggande studie och en informant. Samtliga intervjuer 

spelades in på två olika enheter för att minska risken för brister ljudkvalitet och tekniska 

problem. Varje intervju tog i genomsnitt 20 minuter att genomföra.   

 

Databearbetning 

Det inspelade materialet fördelades slumpmässigt mellan författarna till föreliggande 

studie för att sedan transkriberas ordagrant. En noggrann transkribering är viktig för att 

texten ej ska förlora nyanserna från det talade språket. Varje transkribering tilldelades en 

färgkod för att kunna särskilja intervjuer. Där informanter nämner sitt namn har vi valt att 

avkoda dessa då det i enlighet med Henricson och Billhult (2012) följer de etiska krav som 

föreligger att informant ej skall kunna gå att identifiera. Därefter lästes allt utskrivet 

material igenom samt stämdes av mot ljudinspelningar som då avlyssnas igen vilket Trost 

(2010) menar säkerställer reabiliteten. 

 

Dataanalys 

Henricson och Billhult (2012) belyser att vid första intervjun påbörjas analysen, redan 

innan transkribering av inspelat material. Genom att samtidigt lyssna av inspelat material 

och transkribera ger det en möjlighet att finna pauser eller nyanser i tal vilket utgör grund 

för förståelse i vidare bearbetning av text. Analysen av det transkriberade materialet utgick 

från Danielsons (2012) metod för kvalitativ innehållsanalys. Hon menar att ett lämpligt 

tillvägagångssätt är att plocka ut meningsbärande enheter från texten som kan knytas till 

syftet och sedan gruppera dessa i övergripande kategorier.  

 

Efter att samtliga intervjuer var klara och transkriberade genomlyste vi i enlighet med 

Danielsson (2012) texten efter meningsenheter och kodade dessa så att den information 

som var intressant för att besvara studiens syfte blev tydlig. De meningsenheter som 

innehöll närbesläktad information grupperades sedan i olika subkategorier. De 

subkategorier som i sin tur gränsade till varandra samlades under samma huvudkategori 

(tabell 1). Totalt blev det sex huvudkategorier som alla är formulerade på ett sådant sätt att 

de tydligt kopplar till studiens syfte och lyder som följer. 

 

1. Individuella förutsättningar och attityder  

2. Påverkan av sjukrollen 

3. Påverkan av livsstil 

4. Påverkan av ett psykiskt mående 

5. Påverkan av sjukvårdens bemötande 

6. Egenvårdens betydelse för upplevd hälsa 

 

Analysarbetet utfördes manuellt på så vis att meningsenheterna klipptes ut från färglagda, 

utskrivna texter där varje färg representerade en informant. Färgernas syfte var att 

säkerställa att vi tog med yttranden från samtliga informanter. Samtliga kategorier är 

förankrade i empirin eftersom de är formulerade i efterhand utifrån informanternas svar. 



 

 

 

Tabell 1. Exempel på dataanalys. 

Meningsenhet Subkategori Huvudkategori 

Man får en väldig koll på sig själv och 

hur man reagerar i olika situationer och 

oftast lyssnar man ju på kroppen. 

Att ha kontroll Påverkan av 

livsstil 

Till exempel när man äntligen är och 

kör ett städrace hemma. Och är det fullt 

upp i att dammsuga, fixa och greja och 

så helt plötsligt så känner man att; gud 

jag är låg! Då ska man avbryta bara helt 

rakt i för att gå och sätta sig och äta 

någonting… 

Att bli begränsad  

Sprutor är jättebra. Det för att jag tränar 

mycket och då inte vill ha pump. Det 

känns som att den hade vart i vägen. 

Läkemedelsadministrering Egenvårdens 

betydelse för 

upplevd hälsa 

Jag tycker att det stora knixet är 

arbetsmarknaden och allt eftersom den 

har hårdnat över lag så där så sitter inte 

jag vid en anställningsintervju och 

pratar om att jag är diabetiker. 

Att vara öppen med sin 

diabetes 

Påverkan av 

sjukrollen 

 

Tillförlitlighet 

Samtliga intervjuer utfördes av författarna till föreliggande studie som vid varje 

intervjutillfälle utförde individuella observationer av röstläge och nyanser i informantens 

tal. Det var en fördel inför kommande genomgång och bearbetning av material då vi kunde 

stämma av varandras bedömningar av informantens svar vilket Patel och Davidson (2007) 

menar bidrar till att reliabiliteten stärks.  

 

Varje intevju spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen i en mobiltelefon paralellt 

med att stödanteckningar tecknades ner. Val av att använda ljudupptagning menar Patel 

och Davidson (2007) är att fånga verkligheten med möjlighet till repetition vilket förstärker 

reliabiliteten i tolkning av intervjumaterial samt korrekthet i transkibering. Att enbart för 

hand dokumentera kan bidra till feltolkningar i material under analysarbetet. 

 

Varje transkribering blev tilldelad en färgkod för att meningsenheter skulle kunna 

särskiljas. Det gav oss en tydlig bild över när samtliga informanter påvisat samma 

fenomen. Danielson (2012) menar att numrering av transkribering underlättar bearbetning 

av text. Vi kunde med hjälp av färgkodning säkerställa att samtliga informanter finns 

representerade i resultatet. 

 

För denna studie valdes sju informanter ut för intervju vilket var ett relativt lågt antal och 

resultatet kan då i enlighet med Patel och Davidson (2007) ej generaliseras på hel eller vald 

population. Validiteten för studien stärks då resultatet överensstämmer med tidigare 

forskning.  

 

Urvalskriterierna har följts noggrant för att säkerställa att undersökningsgruppen är så 

representativ som möjligt (Danielson, 2012). 

 



 

 

Vi utförde en intervju ansikte mot ansikte i en tyst lokal på Sophiahemmet Högskola. 

Lokalvalet var medvetet eftersom vi strävade efter en miljö som skulle innehålla så få 

störningsmoment som möjligt. Detta, menar Trost (2010) är en faktor som kan bidra till 

högre kvalitet på informantens svar och stärka trovärdigheten. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Information 

Vi har i enlighet med Patel och Davidson (2007) delgivit informanter information i flera 

steg. Skriftlig information om forskningsetiska överväganden satta för denna studie gick ut 

till de som medverkat. Informanten har även muntligen givits information för att muntligt 

få godkänna att de mottagit denna information. Informationen innehöll, utöver syftet för 

undersökningen, vad informantens medverkan kan tänkas innebära. Att stegvis informera 

menar Patel och Davidson (2007) bidrar till att en personlig relation byggs upp mellan 

informanten och oss. Kan informanten även relatera och finna nytta till studiens syfte 

motiverar det informanten att aktivt vilja delta i intervjun.   

 

Samtycke 

Ett informerat samtycke var viktigt för att säkerställa att informanterna har delgivits och 

förstått all infomation rörande studien för att därefter kunna ge samtycke till medverkan 

(Kjellström, 2012). I enlighet med Kjellströms (2012) rekomendation informerade vi 

informanterna om vad medverkan kan komma att innebära och att deltagandet var frivilligt 

samt att det när som helst gick att avbryta sitt deltagande.  

 

Konfidentialitet 

Allt material behandlas konfidentiellt och förvaras så att obehöriga ej kan ta del av det. 

Kjellström (2012) menar att redovisat material inte ska kunna härledas till enskild person 

och därför har vi valt att i denna studie utelämna information om platser och orter samt 

avidentifiera personuppgifter. I resultatet värnar om informanternas integritet genom att 

citaten ej är möjliga att koppla ihop eller härleda till enskilda informanter.  

 

Nyttjande 

Matrialet ska endast användas i enlighet med studiens syfte. Efter godkänt arbete raderas 

allt inspelat material. De som medverkat i studien och vid intervjutillfället efterfrågat 

studiens resultat har i enlighet med Patel och Davidson (2007) delgivits information om 

vart vederbörande kan inhämta detta efter skrivprocessens avslut. 
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RESULTAT 

De huvudkategorier och subkategorier som framkom under analysprocessen används i 

resultatpresentationen som rubriker. Huvudkategorierna står i fet stil och subkategorierna 

är understrukna. Citat redovisas i löpande text. För att förbättra läsligheten så använder 

författarna i föreliggande studie ordet ”diabetes” som synonymt med T1DM under 

resultatdelen. 

 

Individuella förutsättningar och attityder 

När och på vilket sätt diabetes manifesterar sig har enligt informanterna betydelse för både 

sjukdomsinsikt och identitetspåverkan.   

 

Sjukdomsinsikt 

Samtliga informanter beskrev olika perioder eller situationer i sina liv där sjukdomens 

allvar i olika grad har gjort sig påmind. En sådan episod åtföljdes av en fördjupad 

sjukdomsinsikt och förändrat eller ambition till förändrat beteende.  

 

Jag visste innerst inne att “Snälla, kan det inte hända mig någonting, kan det 

inte komma en lite näsbränna så att jag fattar allvaret i hur jag tar hand om 

mig själv.” Till slut gjorde de det. Jag blev riktigt sjuk. 

 

Samtidigt som alla på olika sätt var medvetna om diagnosens allvar fanns det 

beskrivningar av hur denna sjukdom är något som informanterna förväntas klara av på 

egen hand. Detta medför att personen med diabetes inte alltid har formulerat vad 

sjukdomen innebär inför sig själv. 

 

Det var faktiskt lite svårare än jag hade trott att bli intervjuad. Jag hade trott 

att jag hade koll på vad jag tänkte om det här. (...) Jag pratar nästan aldrig 

om min diabetes. Jag pratar faktiskt aldrig om det inser jag nu. 

  

 

Ungdomsåren 

Tonårstiden betonades som en period då många insikter om sjukdomens allvar gjordes. 

Viljan att vara som andra, att inte sticka ut i umgänget eller att kunna varan spontan fick 

det egna måendet att komma i kläm under de åren.  

 

Jag hade en period i 17-19 årsåldern när jag inte var noggrann med mitt 

blodsocker och insulin. Det resulterade i en incident på en utlandssemester 

med mina bästa vänner. Jag hade legat på 20 några dagar i rad efter att ha 

ätit och druckit fel. Då sa min kropp ifrån. 

 

Debutålder 

Beroende på persons ålder vid sjukdomens debut inverkar det på vilka insikter som gjorts.  

En informant som fått diagnos vid en ålder av 30 år beskrev: 

 

Jag har ju ett liv innan diabetesen. 15 år med diabetes har man mer fått upp 

ögonen för vad det verkligen innebär. 

  



 

 

En av de andra informanterna som levt med diagnosen sedan barndomen reflekterade 

följande: 

 

Jag vet inte ens hur folk som får diabetes [typ 1] som vuxna klarar av det för 

det är en sådan otrolig omställning. 

 

Sjukdomsidentitet 

Informanterna hade ett ambivalent förhållande till sin sjukdom. De beskrev sig sällan som 

sjuka, trots att de dagligen påminns om sin diabetes, utan snarare som att diabetes 

internaliserats i deras person på ett sätt som gör att den förlorar statusen som en 

abnormitet. 

 

Nu har jag levt med diabetes i 17 år så ja, den bara följer med (…) det har 

hänt att jag varit på vårdcentralen och glömt säga att jag har diabetes. 

 

Har inte upplevt det som en sjukdom på det viset tror jag (...) Det har blivit 

mer en livsstil kan man säga. 

 

Positiva erfarenheter av att leva med  typ 1 diabetes mellitus 

I intervjuerna framhölls det att en följd av att leva med diabetes var täta kontakter med 

sjukvården och att detta i sin tur medförde en kontroll och medvetenhet om sitt 

hälsotillstånd i övrigt. En annan aspekt som poängterades var att alla människor skulle må 

bra av att stressa mindre, motionera regelbundet, sova gott och goda kostvanor. För en 

person med diabetes var detta än mer angeläget och det framkom ett antal exempel på hur 

livet med denna sjukdom motiverade informanterna till ett hälsosammare liv. 

 

Diabetiker tar bättre hand om sig än vad många andra gör. De vet hur 

mycket det spelar roll. 

 

[Diabetes] har varit en sådan här hälsosam begränsning. 

 

Utöver detta så betonade informanterna att deras sjukdom bidragit till utvidgade sociala nät 

samt en större förståelse och empati för hur andra människor med långvariga 

sjukdomstillstånd har det. 

 

Påverkan av sjukrollen 

I intervjuerna framkom att samtliga informanter hade erfarenheter av hur det förväntades 

att en person med diabetes ska bete sig. Strategierna för hur informanterna intog den 

sjukroll som förväntades varierade mellan individerna och kunde variera mellan situationer 

samt över tid för samma individ. 

 

Att vara öppen 

Informanterna uttryckte att de ofta visade och talade öppet om sin sjukdom bland 

arbetskamrater, familj och andra sociala sammanhang. Anledningarna kunde vara att det 

skulle kännas “onaturligt” att inte berätta, det blev lättare att sköta sina rutiner som person 

med diabetes och det blev tryggare om hypoglykemi skulle inträffa.  

 

Det blir inte lättare av att jag inte säger det, utan snarare svårare. För vet 

dom om det så är det mer naturligt att jag tar blodsocker och har koll... 



 

 

Att inte kommunicera sin diabetes med omgivningen var också vanligt hos informanterna. 

Ett skäl var att informanten ansåg sig ha god kontroll på sin diabetes och att risk för 

hypoglykemi ansågs som låg. Ett annat skäl var oro för olika typer av fördomar som kunde 

komma att menligt påverka relationen. 

 

Jag berättar nästan aldrig om min sjukdom (...) jag föredrar alltid att folk får 

en uppfattning av mig som person först och sen får de veta att jag har 

diabetes. 

 

Jag tycker att det stora knixet är arbetsmarknaden och allt eftersom den har 

hårdnat över lag så där så sitter inte jag vid en anställningsintervju och 

pratar om att jag är diabetiker. 

 

Fördomar 

Med fördomar menade informanterna erfarenheter av att möta människor som anser sig 

veta vad diabetes går ut på. Fördomarna bestod i föreställningar om att inte kunna äta 

socker eller gamla tiders diabetesvård. Fördomarna bottnade ofta i okunskap och 

informanterna berättade om hur sociala sammankomster ibland kan bli tröttsamma om för 

mycket energi går till att bemöta felaktiga påståenden och upprepade frågor om sin 

sjukdom. 

 

De tror att man är typ allergisk mot socker eller något (...) Vill du tro att jag 

inte kan äta tårta så tro att jag inte kan äta tårta då *skratt*. 

 

Det kan vara när man träffar gamla tanter och så får de veta att man är 

diabetiker och då kan de lägga huvudet på sned och titta på en med snälla 

hundögon och säga ”Åhh, har du socker?” och då förstår man att... Det var 

annat förr. 

 

En annan fördom var de som kom ifrån människor som själva har diabetes eller lever nära 

en person med diabetes. Här handlade förmaningarna om vad som var rätt sätt att leva som 

person med diabetes för att må bra. Det informanterna poängterade var att det var svårt för 

en person med diabetes att berätta för en annan person med diabetes hur de ska handskas 

med sjukdomen. Detta upplevdes som en källa till irritation. 

 

Det värsta jag vet är de här pekpinnarna eller sockerpoliserna som jag kallar 

det. 

 

Påverkan av livsstil 

Att livsstilen både verkar på och påverkas av hälsan var genomgående upprepning i 

samtliga informanters berättelser. 

 

Att ha kontroll 

Konsten att ha kontroll över sin livsstil beskrivs av flera informanter som något av det 

svåraste med att ha diabetes och på många sätt är det en perfektionistsjukdom. Måendet 

styrdes till stor del av hur glukosnivåer låg och hur dessa påverkades av en mängd 

situationer som kunde komma att uppstå i det dagliga livet.  

 



 

 

Man får en väldig koll på sig själv och hur man reagerar i olika situationer 

och oftast lyssnar man ju på kroppen. 

 

Jag kan inte kontrollera vad som händer känslomässigt med stress i alla 

givna situationer. 

 

Livskvalitet 

Det är inte alltid som ett gott liv går hand i hand med en välskött diabetes. Enligt 

informanterna framkom det hur de “fuskar” i vissa lägen när det anses vara motiverat. 

 

Och är det sen någon expert eller läkare som har någon åsikt att mitt leverne 

gör att mitt liv kanske förkortas med en fem år. Jamen då får det göra det för 

jag har den inställningen att det handlar inte bara om kvantitet, det måste 

vara kvalitet också. 

 

Att planera och genomföra aktiviteter. 

Samtliga informanter berättade att alla dagens aktiviteter kräver planering. Det för att 

minimera sjukdomens inverkan. Att vara spontan beskrevs som en omöjlighet. Reglering 

av glukosvärde med insulin påbörjas timmar innan aktivitetens start. Även en god 

planering krävs runt kost, exempelvis om mellanmål bör tas med. 

 

Ska jag gå till jobbet eller ska jag ta tunnelbanan? Ok, jag går till jobbet.. 

hm.. hur mycket insulin tog jag? Vad åt jag till frukost? Vad ligger jag på 

nu? Har jag Dextrosol? Ska jag ha med mig något mer att äta förutom 

Dextrosol? Klarar jag av att gå fem kilometer utan att äta någonting? 

 

Då drar dominoeffekten igång i huvudet (...) om jag gör detta, vad måste jag 

göra innan, vad kan hända och hela den här förberedelsegrejen…. 

 

Bland informanterna fanns studenter som arbetade extra, egenföretagare och de som hade 

både aktiva och stillasittande arbeten. Oavsett hur de beskrev sysselsättningens karaktär 

menar informanterna att glukosnivåerna påverkas. 

 

Att bli begränsad. 

Informanterna medgav att diabetes har inneburit att det dagliga livet kringskurits på olika 

sätt. Erfarenheter av hur sjukdomen sätter upp gränser för vad man kan eller tillåts göra 

beskrivs av samtliga informanter. Gränserna handlar om vad man väljer och väljer bort i 

vardagen för att den egna hälsan inte ska äventyras, exempelvis val av umgängen och 

aktiviteter. Informanterna beskriver också en del konkreta fall där diabetesen tar 

kommandot. 

 

Jag har alltid velat göra lumpen men det får vi inte på grund av diabetesen 

hur bra man än sköter den. ..Tyvärr.. 

 

Till exempel när man äntligen är och kör ett städrace hemma. Och är det 

fullt upp i att dammsuga, fixa och greja och så helt plötsligt så känner man 

att; gud jag är låg! Då ska man avbryta bara helt rakt i för att gå och sätta 

sig och äta någonting… 

 



 

 

Påverkan av ett psykiskt mående 

I intervjuerna framkom det från samtliga informanter att känslor och tankar påverkar deras 

hälsa. Tankar och känslor beskrevs cirkulera runt sjukdomen och dess komplikationer, 

sjukdomen och dess påverkan på vardagen samt känslan runt att ha en långvarig sjukdom 

av allvarlig karaktär. 

 

Psykisk påfrestning 

Samtliga informanter uppgav att känslostämningar bidrar till hur de upplever sin hälsa. En 

informant beskrev: 

 

Det tar ganska hårt på psyket det här med diabetes. 

 

Sjukdomen beskrivs ligga över en som ett mantra under dagen. Informanterna upplever en 

psykisk påverkan med att leva med diabetes där en av dessa beskriver diabetes som “en 

mental energisjukdom” och vidare att den mentala påverkan finns kvar även om kroppen 

hämtat sig från en episod av högt eller lågt glukosvärde.  En informant beskrev känslan av 

att “må dåligt på två sätt” och då psykisk påfrestning i den bemärkelsen att ständigt kämpa 

för att må bra fysiskt. 

 

Utanförskap 

Informanterna beskrev att de kände sig utelämnade i sin sjukdom.  

 

Jag har aldrig någonsin fått frågan om hur jag tycker det är att som 14-åring 

ta över ansvaret för min sjukdom och att varje dag se till att inte dö. 

 

Oro och rädsla 

Känsla av oro beskrevs i samma mening som rädsla där samtliga informanter menar att 

känsla av oro bottnar i de långsiktiga komplikationer som diabetes kan komma att medföra. 

En informant menade att rädslan för komplikationer var “en konstant oro” medan en 

annan säger att “det ligger i det undermedvetna och gror”.  En strategi att hantera oro 

uppges vara att undvika samtal runt sjukdomen eller att hantera sin oro med humor. 

 

Jag har lite skämtsamt pratat med omgivningen om mig själv som 55 år, 

blind, amputerad och med ständig dialys. 

 

Frustration, dåligt samvete och misslyckande 

Frustration beskrevs komma över att komplikationer uppkommer även om egenvård sköts 

på ett utomordentligt sätt. Att vakna med högt eller lågt glukosvärde resulterade i dåligt 

samvete eller en känsla av att känna sig misslyckad även om man vet att man dagen innan 

skött sin diabetes bra.   

 

Det kvittar vad jag äter eller vad jag tar i medicin. Jag ligger inte bra ändå. 

 

Sorg 

En informant beskrev att insjuknandet i diabetes bidrog till att denne nu “har skrivit sitt 

testamente”. Det var något denne ej reflekterat över att göra innan insjuknandet. Här 

beskrevs även en känsla av sorg. Vad denna sorg fann sin grund i besvarades med:  

 

Sorgen baseras i att det inte finns något botemedel, att jag inte kan bli frisk. 



 

 

 

Påverkan av sjukvårdens bemötande 

I intervjuerna framkom en önskan om att informera vårdpersonal mer om diabetes typ 1 på 

samma sätt som det idag talas om typ 2. De förklarade vidare att ohälsosamt levene kan 

vara en bidragande orsak till insjuknande i typ 2 diabetes och att denne person har 

valmöjlighetet att bli bättre genom en mer hälsosam livsstil. Person med typ 1 diabetes 

insjuknar av andra orsaker och det går ej att tillfriskna ifrån.  

 

Hälso- och Sjukvård 

Informanterna framförde kritik mot att fokus i sjukvårdens bemötande enbart riktades mot 

deras somatiska tillstånd. Vården brister i att se människan bakom sjukdomen. I kontakt 

med vårdgivare lyftes önskan från av informanterna att svara “jag mår...” på frågan “Hur 

mår du?” och inte “mitt HbA1c ligger på….”. 

 

Vårdpersonalen är inte mer intresserad än att veta om jag är 

insulinbehandlad eller inte. 

 

Ingen pratar om hur det är utan allt handlar om hur man ska kämpa mot det 

hemska sockret. 

 

En informant upplevde att människor med andra långvariga sjukdomar av allvarlig 

karaktär erbjöds bättre stöd från vården än vad personer med diabetes får. Två av 

informanterna beskrev sina graviditeter som tuffa diabetesperioder. Trots det upplevde 

båda en känsla av välmående som ett resultat av de insatser vården utför. Vården runt den 

gravida kvinnan med diabetes är så kontrollerad och noggrann. Vården beskrivs då som 

mycket bättre än vad den “friska” mamman får.  

 

Egenvårdens betydelse för upplevd hälsa 

Omgivningen och närståendes stöd och krav kring egenvård beskrevs betydande för hur 

planering och hur väl personens egenvård fungerar. 

 

Individuell planering 

Samtliga informanter säger att personcentrerad planering var en av hörnstenarna för en god 

egenvård. 

 

Det är en väldigt individuell sjukdom. Alla reagerar olika. 

 

Därav är individuell egenvårdsplanering viktig för en välfungerande vardag. Gemensamt 

ses rutiner som glukosmätning, intag av insulin samt kosthållning utgöra egenvårdens 

huvudfaktorer. När vi bad informanterna att beskriva hur en vanlig dag kan se ut uppgav 

samtliga att dagen börjar med mätning av blodsocker och där börjar den dagliga 

planeringen. 

 

Det är så viktigt att planera i förväg och ha en blick både för vad jag gjorde 

igår och vad jag kommer att göra senare under dagen för att ställa insulin 

rätt och äta rätt. Det gäller att vara välplanerad. 

 



 

 

Samtliga betonade att dagarna styrs av vad glukosvärdet uppmäter. Vilken kost som intas 

och vid vilken tidpunkt beskrevs även det betydande för glukosvärdet. Vid motion på 

kvällen måste reglering av insulin påbörjas redan under förmiddagen för önskvärt 

glukosvärde vid träningspassets start samt förbereda med något att äta under passets gång. 

Vid infektion i kroppen beskrivs glukosvärdet bete sig oförklarligt redan innan infektionen 

brutit ut. 

 

Läkemedelsadministrering 

Val av metod för intag insulin upplevdes av samtliga som en bidragande orsak till 

upplevelse av frihet i dagligt liv. Att bära pump upplevdes bidra till frihet och en känsla av 

flexibilitet runt oförutsedda händelser. De med administrering spruta beskrev att det 

medförde en känsla av frihet på ett liknande sätt. Det estetiska, att inte ha något fastsatt på 

kroppen, var då en avgörande faktor av val av spruta.  

 

Nu när jag har fått pump har jag fått ett helt nytt liv som inte går att jämföra 

med när jag hade sprutor. 

 

Sprutor är jättebra. Det för att jag tränar mycket och då inte vill ha pump. 

Det känns som att den hade vart i vägen. 

 

Krav 

Informanterna beskrev att det finns en mängd krav från olika håll, mest från sig själva, vad 

gäller skötseln av sin diabetes. Kraven beskrevs fungera antingen som morot eller som 

piska beroende på hur informanterna förhåller sig till dem. Ett uppfyllt krav bär med sig ett 

löfte om en positiv effekt medan ett ouppfyllt krav riskerar att bli ett dåligt mående eller 

dåligt samvete. För att inte tyngas ned under kravet på ett perfekt blodsocker måste 

personen även ha fördrag med sig själv. 

 

Jag vill ju kunna vara frisk och vara med dem[barnen] och leka och liksom. 

Ja...  uppleva saker så att jag har ju inget val. 

 

Jag tycker det[perfekt skötsel] är svårt att uppnå helt enkelt. Det är så 

mycket som ligger utanför min kontroll. 

 

 

Nära relationer 

Intervjuerna bjöd på flera episoder där de nära relationernas betydelse lyfts fram. 

Relationer med respektive, barn och nära vänner kan påverkas av hur informanten mår 

likväl som sjudomen påverkar relationerna. 

 

Min pojkvän sa till mig så här; ”du är det första jag tänker på när jag vaknar 

på morgonen” och jag tänkte så här, det första jag tänker på det är ”hur 

ligger jag i blodsocker?”. 

 

 



 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Betydelsen av vilken metod för administrering av insulin informanterna använde var större 

än författarna i föreliggande studie förutsett. De som gjort ett aktivt val av 

administreringssätt uttryckte att upplevelsen av eller önskan efter “frihet” var ett huvudskäl 

oavsett vald metod. De som använde pump upplevde att friheten var att de är mindre styrda 

av en rigorös planering i vardagen och att glukoshalterna är lättare att hålla på en jämn låg 

nivå. Informanternas upplevelse av en bättre kontrollerad glukosnivå vid pumpanvändning 

stämmer väl överens med Jeitler et al. (2008) systematiska översikt på området som visar 

på detta samband. De som använde sprutor menade att friheten bestod i att inte ständigt 

vara kopplad till en dosa som riskerar att vara i vägen och dessutom är en ständig 

påminnelse om att inte vara som andra. Liknande resultat framkom i Garmo (2013) vars 

deltagare också beskrev pumpen i relation till sprutor som en metod som samtidigt som 

den underlättade i vardagen också kunde ge en känsla av att vara bunden till en apparat. 

 

Det faktum att en person med T1DM har täta kontakter med sjukvården samt dagligen 

måste sköta sin egenvård ger hälsofrämjande bieffekter för en del av informanterna. De 

gav exempel på hur egenvården runt sjukdomen i ett fall begränsade en hälsofarlig 

alkoholkonsumtion och i ett annat fall satte stopp för en viktökning. Ett flertal av delarna 

som ingår i hälsans bestämmelsefaktorer är sådant som våra informanter dagligen måste 

tänka på och försöka påverka i en hälsofrämjande riktning. De delar av hälsans 

bestämmelsefaktorer som särskilt korrelerar med informanternas erfarenheter är 

kosthållning, alkoholvanor, fysisk aktivitet, sömnvanor, sociala relationer och arbetsmiljö 

(Dahlgren & Whitehead, 1991). Informanterna uttrycker att personer med diabetes har en 

livsstil som alla människor skulle må väl av. Detta är ett rimligt påstående eftersom 

informanterna beskriver hur deras egenvård till stor del går ut på att positivt påverka dessa 

faktorer som enligt regeringens proposition (2007/08:110) ligger till grund för allt 

folkhälsoarbete i Sverige. 

 

Den okunskap allmänheten har om T1DM var något som våra informanter dagligen mötte i 

sociala sammanhang. Okunskapen leder till att informanterna ofta utsätts för fördomar eller 

förväntningar och krav på ett visst beteende. Enligt Nettleton (2013) är kunskapsnivån 

angående en viss sjukdom det som till stor del stipulerar kriterierna för den sjukroll som 

tilldelas. Sjukrollen kan vara till fördel för informanterna då sjukrollen sanktionerar de 

beteenden och åtgärder som den sjuke behöver för att må bra men kan även vara en 

nackdel om omgivningen har bristfällig eller felaktig kunskap om sjukdomen (Nettleton, 

2013). När den sjukroll som omgivningen vill tilldela personen med diabetes inte stämmer 

med faktiska omständigheter kunde informanterna vittna om tillfällen när deras beteende 

orsakat en kognitiv dissonans i omgivningen med ifrågasättanden eller anklagelser om att 

inte sköta sin diabetes rätt som följd. Nettleton (2013) beskriver sjukrollens funktion, eller 

dysfunktion, på samma sätt. 

 

Gois et al. (2010) beskriver hur en sjukdomsdebut senare i livet har stor inverkan på hur 

upplevelsen av förlust kommer vara samt även hur väl anpassningen till nya förutsättningar 

kommer gå. Resultatet i vår studie styrker denna beskrivning då den informant med senaste 

debutåldern också var den som hade svårast att acceptera sjukdomen och upplevde de 

tydligaste känslorna av förlust. 

 



 

 

Enligt Socialstyrelsen (2010) skall svensk diabetesvård utgå från en helhetsbild av 

patientens livssituation och sedan utformas i enlighet med dennes förutsättningar. 

Riktlinjerna för diabetesvårdens utformning är således väl överensstämmande med 

Edvardssons (2011) definition av personcentrerad omvårdnad; att se personen bakom 

sjukdomen. Ett tydligt resultat i föreliggande studie är att informanterna rapporterar om ett 

alltför ensidigt fokus på glukosnivåer och HbA1c i kontakten med sjukvården och att 

sjukdomens konsekvenser som går utöver de strikt medicinska prioriteras lägre. Det råder 

således en diskrepans mellan sjukvårdens riktlinjer för diabetesvård (Socialstyrelsen, 2010) 

och informanternas upplevelse av den. Enligt författarna i föreliggande studie bör 

implementeringen av gällande riktlinjer förbättras så att diabetesvården får ett tydligare 

hälsofrämjande fokus samt att sjukdomsrelaterade besvär som exempelvis stress, sömnbrist 

och oro för komplikationer blir ett centralt föremål för sjukvårdens intresse. 

 

För att uppleva hälsa var vikten av planering ett av de tydligaste fynden i föreliggande 

studie. Beskrivningar av delvis medvetna delvis omedvetna kalkyleringar av nästa del på 

dagen eller kanske en större händelse var en röd tråd genom alla intervjuer. I enlighet med 

Carnevali (1990) som menar att omvårdnadsåtgärder krävs vid olika sjukdomstillstånd för 

att upprätthålla en funktionell hälsonivå menar vi att den dagliga planeringen av aktiviteter 

och egenvårdsåtgärder är central för informanternas funktionsnivå. Även Delmar et al. 

(2006) lyfter fram att upplevelsen av hälsa till stor del beror på hur väl en person med 

långvarig sjukdom hanterar beroendet till omvårdnadshandlingar i vardagen. 

 

Informanterna uppvisade tecken på ambivalens i förhållande till sin sjukdom. Huruvida 

informanterna verkligen betraktade sig själv som sjuka varierade mellan olika situationer. 

Sjukdomen var i vardagen snarast en del av personligheten eller utövad livsstil men kunde 

vid episoder av hypo- eller hyperglykemi bli en konkretare upplevelse av sjukdom. Vissa 

perioder i livet, exempelvis en graviditet, kunde också bidra med en förhöjd 

sjukdomskänsla. Detta stämmer med Carnevalis (1988) beskrivning av funktionellt 

hälsotillstånd, med Lawtons (1994) fokus på individens kompetens kontra omgivningens 

krav och med Edvardssons (2011) definition av personcentrarad omvårdnad. Alla tre lyfter 

på olika sätt fram hur upplevelsen av hälsa är summan av en dialog mellan individ- och 

omgivningsfaktorer. Detta visade sig inte minst vad gäller egenvården när föreställningen 

om ett gott liv ställdes mot ett långt liv. Föreliggande studie visar att för informanterna kan 

en perfekt skött egenvård upplevas stå i motsatsförhållande till en gott liv.  

 

Att leva med T1DM innebär ett enormt ansvar för individen. Torgauten (2013) betonar att 

individen tar över och sköter en viktig del av kroppens funktion. Varje dag, dygnet runt 

måste glukosvärdet regleras för att minimera risken att drabbas av kort- och långsiktiga 

komplikationer eller att inte avlida. Samtliga informanter beskriver att de aldrig kan ta en 

paus från sin sjukdom och att detta ständiga kontrollbehov kan vara psykiskt påfrestande. 

De känslor som följer av att leva under sådan påfrestning, exempelvis sorg, frustration och 

ilska, kan alla påverka sjukdomsförloppet. Bowlby (2010) menar också att 

känsloyttringarna i samband med sjukdom är av central betydelse.  

 

Informanterna pekar på brister i vården när det gäller att uppmärksamma människan 

bakom sjukdomen och menar att mycket resurser skulle sparas genom att lägga mer fokus 

på det psykiska måendet. Här finns en utmaning för sjukvården att identifiera när extra 

insatser behövs för att underlätta den psykiska påfrestningen som personer med T1DM 

ligger under.  



 

 

Forlani et al.(2013) visar att ett medvetet fokus på psykologiska aspekter inte bara leder till 

ett subjektivt förbättrat välbefinnande utan även till förbättrad compliance och sänkt 

HbA1c. 

 

Föreliggande studie har bidragit med viktig kunskap vad gäller upplevelsen av hälsa hos 

våra informanter. Samtliga informanter har bidragit med informationsrika och personliga 

beskrivningar av erfarenheter med att leva med T1DM och dess implikationer i dagligt liv. 

Således är vår bedömning att syftet adekvat besvarats. 

 

Metoddiskussion 

Varje intervjutillfälle startades med en kortfattad presentation av oss och studiens syfte. 

För att skapa en god relation med informanterna var inledande frågor av allmän karaktär 

för att längre in i intervjun närma sig mer personliga ämnen. Risken finns att ett okänsligt 

intervjuförfarande gör att vissa frågor kan upplevas som känsliga eller stötande. Detta kan 

enligt Trost (2010) leda till att informantens villighet att samverka minskar eller att 

informanten misstolkar frågornas syfte.  

 

Denna studie syftade inte primärt till att testa en hypotes eller teori mot verkligheten. Med 

anledning av detta får studien anses ha en induktiv ansats (Alvehus, 2013). De ramar som 

finns för analysen av transkriberingarna är de som stipuleras av syftet. 

 

Informanter eftersöktes via diabetesföreningar belägna lokalt i Stockholmsområdet. De i 

sin tur hänvisade oss vidare att hitta informanter via sociala media. Att vi eftersökte 

informanter via sociala medier resulterade i att vi snabbt fick in intressenter men samtidigt 

begränsade det vårt urval då vi ej nått ut till de som ej nyttjar denna form av media. Utifrån 

vårt syfte var det relevant att söka informanter via sociala medier för ett representativt 

urval. Till sociala media söker sig människor för att i grupper diskutera ämnen eller som i 

vårt fall människor med en liknande livsvärld som dem själva. Hellman (2013) menar med 

sin studie att personer med diabetes söker sig till sociala medier inte i första hand för att 

finna information om sjukdomen utan för att få emotionellt stöd och dela erfarenheter med 

andra i liknande livsvärld. Eftersom vi vill ta reda på upplevelser som inte rör direkt 

medicinska omständigheter styrker Hellman (2013) med sin studie vårt metodval för att 

rekrytera informanter. En negativ aspekt med att eftersöka informanter via sociala medier 

var att vi då ej nådde ut till bredare åldersspann eller större variation av människor än vi 

gjort. Det i sin tur kan ha haft betydelse för att svar från personer med redan utvecklade 

komplikationer av sjukdom en eller de som har en annan typ av leverne uteblev. 

 

Konfidentialiteten kan ifrågasättas gällande sociala media då det forum författarna för 

denna studie kom att skapa för att hitta informanter ligger på en server de ej själva är ägare 

till. Det finns en teoretisk risk att ägarna missbrukar den information som delats och 

sparats på deras server. 

 

Intervjuguiden var ett bra stöd att tillgå under intervjun då vi som intervjuare var tämligen 

oerfarna och den avgränsade oss och fick oss därmed att följa en röd tråd genom hela 

intervjun. Under studiens gång dök nya områden upp i informanternas svar som vi ej hade 

haft i åtanke vid utformning av guiden. Fler pilotintervjuer hade ytterligare kunnat stärka 

intervjuguidens validitet. Vi kan inte utesluta att fler eller andra kategorier utkristalliserats 

i resultatet om intervjuguiden genomgått ytterligare utprovning. 

 



 

 

Val av telefonintervju som intervjuform har medfört att vi nått informanter inom ett större 

geografiskt område. Ett problem med telefonintervjuerna var att både intervjuare samt 

informant vid flera tillfällen fick upprepa frågor och svar för att förtydliga olika 

resonemang. Ytterligare en aspekt är att kroppsspråket så som ansiktsuttryck, kroppsläge 

och gester missas vilka enligt Danielson (2012) är betydande för kommande analysarbete. 

Under samtliga intervjuer upprepade och validerade vi vår tolkning av informantens svar 

vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar stärker studiens resultat.  

 

Närvaron av ljudupptagare kan inverka på informanternas svar och Patel och Davidson 

(2007) beskriver att det ofta framkommer ny värdefull information till studien efter att 

ljudupptagningen avslutats. Vi informerade när ljudupptagningen påbörjades och vid dess 

avslut. Efter avslutad inspelning framkom ingen ny information från informanterna som 

kunde komma att svara på studiens syfte. Vår samlade uppfattning är att närvaro av 

ljudupptagare ej har bidragit till begränsningar i informanters svar.  

 

Vi ser att det sätt som den kvalitativa intervjun som metod använts i denna studie inte är 

utan problem. Olika störningsmoment som brusiga telefonlinjer, konstruerandet av frågor 

och utmaningen att få informanter att känna sig bekväma i intervjusituationen är sådant vi 

aktivt arbetat för att motverka. Sammantaget ser vi att vi erhållit relevanta och informativa 

svar varför vi bedömer att metodvalet var till gagn för att besvara syftet. Studiens 

begränsade omfattning gör att möjligheten att göra generaliserande slutsatser är små men 

resultatet kan användas som komplement till andra källor samt som indikator på tänkbara 

problem inom syftesformuleringen. 

 

Slutsats 

Författarna till föreliggande studie har kommit fram till att T1DM utövar en omfattande 

påverkan av den egenupplevda hälsan för informanterna. Episoder av hypo- eller 

hyperglykemi utgjorde de mest konkreta upplevelserna av ohälsa. Utöver detta var krav 

och förväntningar från sig själv och sin omgivning samt psykologiska påfrestningar som 

oro, stress och frustration de största orsakerna till upplevd ohälsa. 

 

Ytterligare en slutsats är att informanterna ej betraktade sig som sjuka i det dagliga livet 

utan såg diagnosen som en del av sin person. Undantagen var om diagnosen kommit sent i 

livet eller när hälsotillståndet rubbats av andra faktorer som exempelvis en graviditet eller 

perioder av bristande compliance. 

 

Vår bedömning är att en högre kunskapsnivå hos sjukvårdspersonal som ej arbetar 

specifikt med T1DM är önskvärd för att personer med sjukdomen ska kunna känna 

trygghet när vård söks för icke-diabetesrelaterade åkommor. Angående diabetesvården ser 

vi ett behov av ett tydligare personcentrerat fokus så de faktorer som spelar roll för hälsan 

bortom det rent medicinska får större plats. 

 

Vi har slutligen även funnit att T1DM ur ett hänseende kunde ge positiva effekter på 

hälsan eftersom sjukdomen kräver mer genomtänkta levnadsvanor vad gäller exempelvis 

alkohol och motion. 

 



 

 

Fortsatta studier 

Forskarna till föreliggande studie ser ett behov av att bredda kunskap hos vårdpersonal för 

att ett personcentrerat omhändertagande av personer med T1DM ska säkerställas. Här 

behövs forskning om var kunskapsluckorna finns och vad som orsakat dem. Det kan 

handla om brister i utbildningen eller kanske att den höggradiga specialiseringen av 

sjukvården gör att det sällan görs observationer utanför sitt expertområde. 

 

I föreliggande studie finns en tydlig indikation att T1DM inte endast påverkar individen 

fysiskt utan även ger psykiska konsekvenser. En systematisk forskningsgenomgång av de 

effektivaste metoderna vad gäller omhändertagandet på detta område vore önskvärt. 

 

T1DM beskrivs även som en individuell sjukdom då personens livsvärld påverkar både 

egenvård och sjukdomsprogress. Här ser forskarna till föreliggande studie ett behov av 

fortsatta studier för att kunna göra en personcentrarad anpassning av omvårdnaden. 

 

Kliniska implikationer 

T1DM är en ökande sjukdom i Sverige och idag beräknas 50 000 invånare vara sjuka 

(Alvarsson et al., 2011). Sjukvårdspersonal kommer ständigt i kontakt med människor som 

har en T1DM diagnos. Att ha god kunskap om hur det är att leva med en långvarig 

sjukdom är essentiellt för att kunna ge dessa personer en personcentrerad omvårdnad. 

Resultatet i föreliggande studie visar att kunskapen om upplevelserna av att leva med en 

långvarig sjukdom som T1DM är en viktig faktor för att individen ska känna förtroende för 

sjukvården och nå en bättre egenupplevd hälsa. 
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I 

 

BILAGA A 

 

Intervjuguide 

 

Teman: Frågor: 
Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv och din diagnos. 

Stödord: 

Familj, ålder, sysselsättning, fritidaktiviteter, diagnos. 

Följdfrågeförslag: 

Använder du pump eller sprutor? 

Dagligt liv     Hur ser en vanlig dag ut för dig? 

Dagligt liv     Vid vilka tillfällen blir du särskilt påmind om din diabetes? 

Stödord: När recepten ska förnyas, på middagen med vänner, inför resor, vid 

födelsedagar, en dag på stan etc.. 

Dagligt liv     Finns det tillfällen då din diabetes begränsat dig på något sätt? 

Följdfrågeförslag: 

Minns du någon särskild situation då det varit så? 

Kan du berätta lite mer om det?  

Hälsa            Hur skulle du beskriva din hälsa i allmänhet? 

Följdfrågeförslag: 

Hur mår du i dagsläget? 

Sjukroll På vilket sätt påverkas din hälsa av hur du sköter din diabetes? 

Stödord: Anpassad kost, motion, oro för lågt blodsocker, stress över att 

glömma sitt insulin 

Hälsa Diabetes kan medföra både fysiska och psykiska konsekvenser, hur 

tänker du kring det? 

Stödord: 

Vilka känslor uppkommer?  Finns det oro, rädsla, ångest, skuldkänslor, 

kroppsliga förändringar. 

Följdfrågeförslag: 

Om du ser på detta med de kortsiktiga riskerna med ett lågt blodsocker och 

de långsiktiga riskerna med ett högt blodsocker. Upplever du detta som en 

konflikt? Hur hanterar du den i så fall? 

Relationer Finns det människor i din närhet som inte vet om att du har diabetes?   

Stödord: 

Möten med nya människor, arbetsintervjuer. 

Följdfrågeförslag: 

Varför har du valt att inte berätta? 

Hur privat anser en person med diabetes att sjukdomen är och varför?   

Dagligt liv     Finns det tillfällen då du medvetet döljer din sjukdom? 

Stödord: 

Önskan om att undvika frågor och pekpinnar 

Dagligt liv Vad är det bästa med att ha diabetes? 

Stödord: 

Att möta människor du annars inte skulle ha mött, har kunskap som andra 

saknar, fått extra uppmärksamhet i något sammanhang etc.. 

Övrigt Finns det något annat du kommer att tänka på? 

 

 



II 

 

BILAGA B 

Stockholm, 2014-03-04 

 

 

Förfrågan om medverkande 

 

Vi heter Stefan Vesterberg och Sofia Nämming och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin fem, som ska genomföra ett självständigt arbete 

omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör typ 1diabetes mellitus. Vi 

är därför intresserade av att få genomföra intervjuer med sex till åtta personer som väljes 

utifrån följande kriterier; deltagare som är i arbetsför ålder, har haft sin diagnos i minst fem 

år, är i avsaknad av annan diagnos/sjukdom av långvarig karaktär och inte är i kontakt med 

sjukvård i bemärkelse att de är inneliggande. 

 

Typ 1diabetes mellitus är en allvarlig sjukdom förklädd i vardaglig skrud. Vi vill ta reda på 

hur individer med typ 1diabetes mellitus upplever tillvaron i skärningspunkten där vardag 

möter diagnos. Sociala, psykologiska och fysiska faktorer spelar alla in på hur person med 

diabetes kan leva med sin sjukdom och vikten av att i omvårdnaden ta in kunskap om alla 

dessa dela är avgörande för personcentrerad omvårdnad med gott resultat.  

 

Vårt syfte med arbetet är att beskriva egenupplevd hälsa i dagligt liv med typ 1diabetes 

mellitus. 

 

Vi kommer att utföra en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie, vilket betyder att vi 

blandar öppna med riktade frågor till deltagare i intervjun. Då vi är intresserade av att se 

vad i våra deltagares livsvärld som blir påverkade av deras diagnos är detta en metod som 

gagnar resultatet.  

 

Forskningsetniska överväganden: Medverkan är frivilligt och det går när som helst går att 

avbryta sitt deltagande. Allt material behandlas konfidentiellt och ska endast användas i 

enlighet med studiens syfte. Efter godkänt arbete raderas allt inspelat material. Om 

medverkande i undersökning önskar ta del av det resultat vi får fram lämnar vi information 

om vart vederbörande kan inhämta det. Frågeställningar i intervjustudien skall ej vara av 

sådan karaktär att den kan anses som stötande.  

 

Med vänlig hälsning 

Sophiahemmet Högskola 

 

__________________   __________________  

Stefan Vesterberg   Sofia Nämming 

0760-06 71 71                      0707-76 31 07 

stefan.vesterberg@stud.shh.se  sofia.namming@stud.shh.se 

 

Handledare  

 

__________________  

Britten Jansson  

08-406 28 68  

britten.jansson@sophiahemmethogskola.se 
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