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Abstrakt 

Diabetes mellitus typ 1 är en sjukdom som påverkar individen på flera plan, och ställer krav på 

livsomfattande förändringar. Samtidigt är diabetes mellitus typ 1 ofta associerat med barn och 

ungdomar, mindre finns studerat om vuxna personers upplevelser av sjukdomen. Syftet med 

denna studie var att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1 

i Sverige. För att besvara syftet genomfördes en kvalitativ innehållsanalys av ett narrativ i form 

av en självbiografi där även flertalet andra personer med sjukdomen intervjuades av författaren. 

Den kvalitativa innehållsanalysen genererade 3 huvudkategorier; kaos av känslor, faktorer som 

påverkar livskvalitén samt acceptans och meningsfullhet. Resultatet visade att personer vid 

diagnos-beskedet upplevde ett emotionellt kaos, däribland känslor av chock, sorg och ensamhet. 

Trots efter att ha levt med sjukdomen under en längre tid var rädsla en vanligt förekommande 

upplevelse, likaså att känna icke-acceptans för sin sjukdom. Andra upplevelser var att 

omgivningen var okunnig eller oförstående. För andra tog det tid att acceptera sjukdomen, 

medan vissa personer upplevde att diagnosen förbättrat aspekter av deras liv. Studien visade att 

vårdens utformning har inverkan på individen. Genom att personcentrera vården för personer 

med diabetes mellitus typ 1 kan individen förbättra känslan av livskvalité.  

 

Nyckelord: 

Diabetes mellitus typ 1, upplevelser, personcentrerad vård, omvårdnad, narrativ, vuxna, 

kvalitativ innehållsanalys 
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I Sverige lever cirka 50 000 människor med diabetes mellitus typ 1 vilket motsvarar ungefär 

0.5% av befolkningen (Gudbjörnsdottir et al., 2018). Ökad urinmängd, förhöjd törstkänsla, 

nedsatt aptit, viktnedgång och synförändringar är symtom och kännetecken på diabetes mellitus 

typ 1 (Kahanovitz, Sluss, & Russel, 2017). Orsaken till insjuknande är resultatet av ett komplext 

samspel mellan miljöfaktorer, gener, metabolism och immunsystem, men på vilket sätt 

faktorerna samverkar är ännu oklart. Det som forskningen säger idag är att kroppens egen 

insulinproduktion blivit angripen av immunförsvaret och därför tappat sin förmåga att kunna 

producera insulin (DiMeglio, Evans-Molina & Oram, 2018).  

 

Bukspottskörteln har till uppgift att hålla kroppens blodsockervärde på en jämn nivå vid 3,5-8 

mmol/l. Vid diabetes mellitus typ 1 som är en autoimmun sjukdom har insulincellerna i 

bukspottskörteln slutat fungera och kroppen har börjat bilda antikroppar mot det egna försvaret 

och kan därmed inte längre producera det livsnödvändiga hormonet insulin (Katsarou et al., 

2017). Utan insulin kan kroppen inte ta upp glukos från blodet vilket resulterar i att 

sockernivåerna i blodet stiger, och personer med diabetes mellitus typ 1 behöver regelbunden 

tillförsel av insulin för att hålla blodsockernivåerna på en stabil nivå och undvika komplikationer 

(Katsarou et al., 2017).  

 

Livsstilsfaktor som rökning, inaktivitet, övervikt och kostvanor är riskfaktorer som påverkar och 

ökar riskerna för komplikationer och en för tidig död. Ett för högt blodtryck är en annan 

riskfaktor som ökar risken för diabeteskomplikationer, däribland hjärt- och kärlsjukdomar 

(Gudbjörnsdottir et al., 2018). Hypoglykemi är ett allvarligt tillstånd som orsakas av att 

blodsockervärdet sjunkit för lågt. Vid värden under 3 mmol/l är symptom som oro, 

hjärtklappning, skakningar, svettningar och hungerkänslor vanliga. Vid ännu lägre blodsocker så 

tillkommer stickningar runt munnen, aggressivitet och koncentrationssvårigheter. Medvetslöshet 

är nästa steg om inte blodsockret kommer upp i en bra nivå. Vid så låga värden behöver 

individen få hjälp med antingen glukagon injektion i muskeln eller glukos intravenöst 

(Kalscheuer, Serfling, Schmid, & Lehnert, 2017). Ketoacidos är ett akut tillstånd som orsakas av 

ett för högt blodsockervärde i kombination med insulinbrist (Bjerg et al., 2018). Ketoacidos är 

hypoglykemins raka motsats, symptomen är illamående, buksmärtor, kräkningar och att 

andedräkten börjar lukta aceton. Individen drabbas av så kallad syraförgiftning. Ketoacidos är ett 

tillstånd som kan utvecklas på bara några timmar. Utan insulin kommer inte glukos in i cellerna 

och kroppen börjar förbränna fett. Detta är ett livshotande tillstånd och kräver snabb sjukhusvård 

med insulin och vätska.   
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Risken att drabbas av mikrovaskulära komplikationer ökar ju längre tid som gått och ju högre 

blodsockervärdet är (Bjerg et al., 2018). När blodsockervärdet under en längre tid är förhöjt 

skadas olika blodkärl i kroppen och kan orsaka mikrovaskulära komplikationer i form av bland 

annat tandlossningssjukdom, nedsatt syn och försämrad känsel i fötter (DiMeglio et al., 2018).  

 

Insulinbehandlingen är individuellt anpassad utifrån den unika personens livssituation. 

Gemensamt vid behandling av diabetes mellitus typ 1 är att insulinet ska möta intaget av 

kolhydrater så att blodsockret hamnar på en jämn nivå efter matintag och att effekten av insulin 

ska tas emot av kroppen på ett optimalt sätt. En god livskvalitet med ett bra mående är 

målsättningen för personer med diabetes typ 1, där risken till att få komplikationer ska 

minimeras. HbA1c är ett blodprov som visar hur individens långtidssocker legat under de 

senaste 4-8 veckorna. Provet visar mängden glukos som bundit sig till hemoglobinet. En bra 

nivå är 52 mmol/mol som är enheten som anges vid glukosmätning (DiMeglio et al., 2018). 

 

Att uppleva välmående trots sjukdom är påfrestande för personer som lever med diabetes typ 1. 

En god hantering av sjukdomen beskrivs som en förutsättning för att må bra både kort- och 

långsiktigt. Samtidigt upplevs de krav som ställs på personer som lever med diabetes mellitus 

typ 1 och den tillhörande hanteringen av sin sjukdom som överväldigande och tufft. En del 

personer med diabetes mellitus typ 1 lyfter fram att för att kunna hantera sjukdomen behöver de 

först acceptera den (Svedbo Engström, Leksell, Johansson & Gudbjörnsdottir, 2015). 

Trots en önskan om att vara frisk och hoppet om ett botemedel, ser en del personer som lever 

med sjukdom ljust på framtiden. För en del personer kommer livsstilsförändringar som ökad 

fysisk aktivitet och hälsosamt ätande naturligt, samtidigt som andra upplever en förändring av 

livsstil som utmanande och svårt. En del personer med sjukdom kan uppleva känslor av skam 

och ett behov av att dölja sjukdomen, vilket däribland resulterar i undvikandet av sociala 

aktiviteter (Svedbo Engström et al., 2015). 

Individer med en kronisk sjukdom beskriver känslan av att stöd från andra minimerar 

upplevelsen av att sjukdomen är en barriär, medan brist på stöd kan leda till känslor av ensamhet 

och besvikelse. För en del personer kan stöd också upplevas som att ständigt vara övervakad. 

Stöd från vården beskrivs som en avgörande faktor för att kunna hantera sjukdom både praktiskt 

och känslomässigt. Tekniska hjälpmedel och medicinsk behandling som anpassas till de 

individuella behoven för att underlätta vardagen kan personer som lever med en kronisk 

sjukdom uppleva som mycket viktiga (Svedbo Engström et al, 2015). 
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Personer kan uppleva stigmatisering och diskriminering av media, familj, vänner och 

sjukvårdspersonal på grund av sin sjukdom. En sådan stigmatisering innebär bland annat 

skuldbeläggning, utfrysning och fördomar där skuldbeläggandet bottnar i att delar av 

omgivningen uppfattar sjukdomen som ett resultat av individens egna ohälsosamma 

livsstilsvanor (Browne, Ventura, Mosely & Speight, 2014). 

 

Peimani, Tabatabaei Malazy och Pajouhi (2010) menar i sin studie att sjuksköterskor inte bara 

möter patienter i sjukhusmiljö utan mötet sker i många olika miljöer där fokus är på att bemöta 

patienterna utifrån ett pedagogiskt sätt.  Studien beskriver också hur sjuksköterskor ska förbättra 

sina kunskaper i att kunna bemöta patienter med diabetes mellitus typ 1. En lösning som 

presenteras är utbildningsprogram med tydliga riktlinjer hur vården ska se ut för att förbättra 

patienternas välbefinnande och livskvalité där fokus är minimering av riskfaktorer och en 

förbättring av diabetesvården. Costa och Vieira (2015) menar i sin studie att individer som 

upplevde en försämring av livskvalitén vid diabetes typ 1 var när den allmänna hjälpen med stöd 

från sjukvården uteblev. 

 

Sjuksköterskans ansvar är att se hela människan och att vårda det friska likväl som det sjuka och 

att se individens behov där tyngden bör ligga på värdighet, rättighet, stöd och säker och 

professionell vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Santana et al., (2018) förklarar att 

personcentrerad vård är ett begrepp där sjuksköterskan tillsammans med individen utformar och 

levererar en personlig vård som ger människor den högkvalitativa vården de behöver, samt 

förbättrar effektiviteten och kvaliteten i hälso- och sjukvårdssystemet. I praktiken innebär det 

bland annat att engagera personen av hanterandet i sin egenvård och att som sjuksköterska 

se personen som en aktiv deltagare i vårdprocessen. Johansson, Almerud Österberg, Leksell och 

Berglund (2017) beskriver att anpassning till ett liv med diabetes ställer krav på individen, då 

diabetes mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom som påverkar och förändrar livet på flera plan. Det 

är en övergång från frisk till sjuk och innefattar bland annat att bekanta sig och förstå en 

förändrad kropp, likaså att lära sig skydda kroppen från akuta och långsiktiga komplikationer. 

Due-Christensen, Zoffmann, Willaing, Hopkins, och Forbes (2018) menar att hur individen 

anpassar sig till sin sjukdom har inverkan på riskerna att få framtida komplikationer och för 

personens välbefinnande.  

 

Genom att vara ett stöd för personer med sjukdom kan sjuksköterskan vara till hjälp för att 

genomföra de förändringar som krävs för att uppleva hälsa. Att få en inblick i hur vuxna 
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individer med diabetes mellitus typ 1 upplever sin sjukdom kan ge sjuksköterskan viktig och 

betydelsefull kunskap i det kliniska arbetet då diabetes mellitus typ 1 är starkt associerat med 

barndom och kallas ibland för barndiabetes. Dock har cirka hälften av alla personer nått vuxen 

ålder när de får diagnosen. Eftersom diabetes typ 1 ofta förknippas med barn och unga var syftet 

med denna litteraturstudie att beskriva vuxna individers upplevelser av att leva med diabetes 

mellitus typ 1 i Sverige.  

 

Metod 

För att besvara syftet användes en kvalitativ metod. Kvalitativ metod kommer 

ursprungligen från den holistiska traditionen och har som syfte att studera personers upplevelser 

av fenomen (Marshall & Rossman, 2011, refererad i Henricsson, 2012, s.130). Henricson och 

Billhult (2012) redogör för att kvalitativ data inte är numerisk som det jämförelsevis är i 

kvantitativ metod, utan kvalitativ data samlas in med hjälp av intervjuer där personers ord och 

beskrivningar blir data för analys och tolkning. 

 

Litteratursökning 

Sökningen gjordes i Libris eftersom ett narrativt verk analyserades för att få ett inifrånperspektiv 

som svarade mot syftet. Söktermer formulerades och de aktuella söktermerna var Diabetes typ 1 

och biografi. Söktermen biografi användes för att undvika fiktiva berättelser som kan användas i 

skönlitteratur. Biografin speglar erfarenheterna i individens liv som kan ge en inblick hur 

upplevelsen är av att leva med hälsa och ohälsa och kan vara ett informativt redskap i 

vetenskapligt syfte (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, refererad i Friberg, 2012, s. 163). För 

att avgränsa sökningen ytterligare tillades filtret svenska verk. Databasen Libris användes för att 

hitta tänkbara biografier som beskriver upplevelser av ett inifrånperspektiv om hur det är att leva 

med den kroniska sjukdomen diabetes mellitus typ 1. Inklusionskriterier var författare över 18 år 

och svenska verk för att minimera feltolkningar av materialet. Exklusionskriterier var verk äldre 

än fem år, verk som var skrivna utifrån någon annans perspektiv, guider, manualer och 

kokböcker (Tabell 1). Av de två böckerna som återstod efter andra sökningen så lästes 

baksidorna på båda böckerna, där den ena boken uteslöts eftersom den var skriven utifrån ett 

närståendeperspektiv. 

 

Vi valde ett verk där ett fåtal personer beskriver sina upplevelser av att leva med diabetes 

mellitus typ 1, vilket kan relateras till Skott (2017, s. 115) som redogör för hur ett mindre antal 

personer som beskriver sina upplevelser från olika perspektiv kan ge en mer komplex skildring 
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av händelsen där mängden material underlättar hanteringen vilket kan ses som att materialet blir 

mer överskådligt och endast det primära blir redovisat. 

 

Tabell 1: Litteratursökning i Libris, 2019 09 23 

Syftet med sökningen: Att beskriva vuxna individers upplevelser av att leva med diabetes 

mellitus typ 1 i Sverige. 

 
Begränsningar: Svenska verk, äldre verk än 2014 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1  FT Diabetes typ 1 188  

2  FT Diabetes typ 1 Biografi 2 1 

*FT-Fritextsökning 

 

Kontext 

Verket som valdes ut var en självbiografi som heter “Jihdes diabetes en match för livet”. En bok 

där författaren själv berättar om sina upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1. 

Författaren, Peter Jihde, diagnostiserades med diabetes mellitus typ 1 år 2012 då han var 42 år 

gammal, idag är han 48 år. Peter arbetar som journalist och i olika tv-sammanhang, och lever i 

Stockholm med sin fru och tre barn. I boken intervjuades sex personer som lever med diabetes 

mellitus typ 1 av Peter själv. Fokus för intervjuerna var deras upplevelser av att leva med 

sjukdomen. De intervjuade bestod av sex personer varav fyra var kvinnor och två var män med 

ett åldersspann på cirka 25- 70 år. Yrken som förekom bland de intervjuade var bland annat 

volontär inom sjukvården, artist och före detta fotbollsproffs (Jihde & Jihde, 2016). 

 

Analys 

Vid kvalitativ innehållsanalys av ett narrativ är fokus människors upplevelser och erfarenheter. 

Vid analysen ska materialet bearbetas utifrån ett öppet sinne och förutfattade meningar och 

teorier skall inte påverka analysprocessen (Dahlborg-Lyckhage, 2017). I denna studie 

analyserades litteraturen med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats enligt 

Graneheim och Lundman (2004). En grundläggande frågeställning vid genomförandet av en 

kvalitativ innehållsanalys är att besluta om analysen ska fokusera på manifest eller latent 

innehåll. Latent innehåll har fokus på den underliggande, dolda meningen i texten, medan 

manifest innehåll fokuserar på det synliga och uppenbara innehållet. Både manifest och latent 

ansats tolkar texten men skiljer sig i djup och uppfattning. Vid analysens början bearbetades 

materialet genom att läsa det ett flertal gånger för att skapa sig en helhet, bekantskap och 

förståelse för innehållet. Efter det plockades meningsenheter ut, det vill säga meningar eller 
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kortare textstycken som svarade mot syftet. Därefter genomfördes en kondensering där 

meningsenheterna kortades ner utan att förlora det centrala i texten. Nästa steg var 

kategoriseringen där 119 textenheter med liknande innehåll sorterades i grupper. I analysen 

lades vikt vid att ingen textenhet uteslöts på grund av att det inte fanns en passande kategori ( 

Graneheim & Lundman, 2004). Vi kategoriserade i fyra steg tills endast resultatet bestod av tre 

huvudkategorier. 

 

Resultat 
Analys av texten utifrån syftet resulterade i tre kategorier. 

(Tabell 2). 

 

Tabell 2- Kategorier (n=3) 

Kategorier 

 

Kaos av känslor 

 

 

Faktorer som påverkar livskvalitén 

 

Acceptans och meningsfullhet 

 

Kaos av känslor 

Att diagnostiseras med diabetes mellitus typ 1 väckte olika känslor hos de intervjuade 

personerna i boken. Författaren beskrev den första tiden efter diabetes beskedet som ett totalt 

mörker, eller som att befinna sig i en bubbla där all vaken tid upptas av research om sjukdomen. 

Författaren beskrev vidare att upplevelsen av att livslusten försvann vid sjukdomsbeskedet. Att 

bli tvingad till matpauser och lägre livstempo på grund av diabetesdiagnosen väckte ibland 

känslor av hat hos författaren. Upplevelser av osäkerhet och ensamhet kring hur diabetes ska 

hanteras förekom hos flera av de intervjuade personerna.  

 

Författaren berättade hur han undvek träningsaktiviteter på grund av rädsla och att han även 

kände en rädsla och oro för att äta fel. En annan intervjuad likställde känslan med ett 

sorgearbete, som vid förlorandet av en närstående, där känslor som chock, förnekelse, ilska, sorg 

och rädsla var närvarande. Efter diagnosen uppstod känslor av skuldbeläggande, död och 

panikångest hos en av de intervjuade. I en intervju berättade personen om upplevelsen att 

omgivningen den första tiden efter sjukdomsbeskedet bemötte personen med fördomar, felaktig 

information, skuldbeläggning och kränkande behandling. 



     

 

  9 

  

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

“Det är nog svårt för en icke-diabetiker att till hundra procent förstå den rädsla och förvirring 

de första sjukdoms upplevelserna förde med sig. Känslan av att tappa kontrollen när en 

känning kom smygande, eller frustrationen över att inte veta vad som är rätt dos, rätt mat, rätt 

blodsockernivå just där och då och ändå behöva fatta beslut alldeles själv. Den plötsliga fasan 

för att somna och inte vakna.” (Jihde & Jihde, 2016, s.195) 

 

“När man lämnar sjukhuset vet man ju ingenting. Det bara snurrar i pallet.” (Jihde & Jihde, 

2016, s.198) 

 

“Med diabetesen har jag inte lärt mig vad som kan hända. Man är lite som Bambi på hal is.” 

(Jihde & Jihde, 2016, s.199) 

 

Att känna rädslor i samband med sin sjukdom framkom i flera intervjuer. En av de intervjuade 

lyfte fram diabeteskomplikationer som en av rädslorna, samt upplevelsen av att vara rädd för 

att  kuvas av sin diabetes. Författaren beskrev upplevelsen av att känna skräck inför att få för 

lågt eller för högt blodsocker. En rädsla för att bli styrd av sin diagnos, att tappa kontrollen eller 

en rädsla för att visa sig svag är upplevelser som framkom i en av intervjuerna. I en annan 

intervju framkom rädslan över av att diabetesen influerat många val i livet. Flera personer lyfte 

fram att de på grund av rädsla avhållit sig från fysisk aktivitet, och en av de intervjuade beskrev 

upplevelsen att vara rädd för lågt blodsocker. Personen lyfte också fram sin förhoppning om att 

rädslan en dag ska försvinna. 

 

 

“Det här med att min morfar blev blind har också gett mig totalfobi för att förlora synen. 

Vilken fasa. De två värsta dagarna om året är när jag ska gå till ögonmottagningen för min 

ögonbottenfotografering.” (Jihde & Jihde, 2016 s.38) 

 

Individerna i boken med diabetes mellitus typ 1 beskrev hur sjukdomen gav begränsningar i form 

av olika måsten där kost och träning är centralt för att må bra mentalt. En av de intervjuade 

beskrev sjukdomen som ständigt närvarande där diabetesen måste hanteras för att överleva. 

Författaren nämnde känslan av att behöva avstå från saker kroppen mår dåligt av som en form av 

begränsning. Vidare lyfte författaren upplevelsen om hur sjukdomen gör sig påmind i form av en 

begränsning när kroppen känns som en 95-årings. En av de intervjuade i boken beskrev 

upplevelsen av att känna en ständig press till att långtidssockret ska vara bra inför läkarbesöket. 
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“Jag måste alltid ta tag i det. För att överleva.” (Jihde & Jihde, 2016, s.80) 

 

“Jag har inte längre valfriheten att skippa måltider.” (Jihde & Jihde, 2016, s.94) 

 

Författaren beskrev känslan av att leva med diabetes typ 1 som att diabetesen alltid är 

närvarande, personen beskrev vidare att diabetesen tar plats både i tankarna och blir det centrala 

i familjen. Även om sjukdomen inte syns så är det en elak sjukdom som omgivningen måste 

förhålla sig till. Författaren berättade att kroppen ständigt är i en stressituation där lågt 

blodsocker är en varningssignal. I en intervju beskrev personen upplevelsen av att inte kunna lita 

på sin egen kropp. 

 “Man är inte fri, det är alltid kontroll.” (Jihde & Jihde, 2016, s.206) 

 

Författaren beskrev känslan av att leva med diabetes mellitus typ 1 som en känsla av 

uppgivenhet och kapitulation. En individ beskrev den psykiska påfrestningen över att det alltid 

kommer vara så här att det inte blir lättare med tiden, att det inte går att vinna över en sjukdom 

utan botemedel. Sorg är också en upplevelse som de intervjuade personerna beskrev. En individ 

förklarade hur en djup sorg väcktes genom att behöva prata om sjukdomen. De intervjuade 

personerna beskrev även upplevelsen av ensamhet. En av personerna lyfte fram känslan av att 

känna en bristande förmåga att hjälpa andra med samma sjukdom. 

 

“Det är det som är det psykiskt jobbiga, att man vet att det alltid kommer att vara så här. Det 

är så jävla svårt att greppa det” (Jihde & Jihde, 2016, s.80) 

 

Faktorer som påverkar livskvalitén 

Författaren lyfte fram upplevelser om hur stöd från andra kan påverka livskvaliteten, och 

beskrev att det efter hans sjukdomsbesked tog honom tre år att finna ett inre lugn. Han belyste 

vikten av att om han haft en vägledare och ett stöd hade det hjälpt honom att under ett kortare 

tidsspann inse att diabetesen inte behövde definiera honom, att han inte var sin sjukdom. 

 

 

“Att den inte är något som jag är, utan något som jag råkar ha.” (Jihde & Jihde, 2016, s.197) 

 

“Den vårdpersonal jag har haft kontakt med under åren har visat stor kunskap och erfarenhet. 

Men ingen av de jag träffat hittills har själva haft diabetes. Att få möta någon med erfarenhet 
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från den resan som jag var på väg att ge mig ut på hade betytt enormt mycket för mig i början.“ 

(Jihde & Jihde, 2016, s.195) 

 

Några personer i boken med diabetes mellitus typ 1 upplevde att kunskapen om diabetes var låg 

överallt, och kände en önskan om att omgivningen fick förståelse för vad som faktiskt krävs för 

att leva med sjukdomen. En individ lyfte fram vikten av att omgivningen har kunskap om 

sjukdomen, att det är viktigt särskilt under dagar när det känns tuffare. En annan lyfte fram 

upplevelsen av att intresset för diabetes är lågt trots att fler människor dör i diabetes än någon 

annan folksjukdom. Upplevelsen att de gamla fördomarna om sjukdomen fortfarande existerar 

än idag lyfte en person med diabetes mellitus typ 1 fram. 

 

“Den allmänna kunskapen är fortfarande urdålig. Bara det här när folk bjuder på fika: Det är 

väl inget socker i, den kan du äta, och jag säger att det kan jag tyvärr inte, för kolhydraterna 

påverkar mig oavsett om det är en kanelbulle eller en banan. Då är inte folk intresserade. För 

det blir för svårt att fatta. Även om det är väldigt enkelt.” (Jihde & Jihde, 2016, s.210) 

 

“Och att förklara det här med att jag måste ta insulin för att balansera kolhydraterna. Det är 

också svårt för folk. En del tror att ta sprutor är det enda du behöver göra som diabetiker, så 

blir man bra sedan. Jag brukar säga att sprutor är ju ingenting, det är värre att borsta 

tänderna. Folk förstår inte vidden av diabetes.” (Jihde & Jihde, 2016, s.211) 

 

“Jag vet att vi kan vinna över okunskapen, men vi måste organisera oss. Vi måste samarbeta 

och stötta varandra, och vi måste spela som ett lag“. (Jihde & Jihde, 2016, s.213) 

 

En individ beskrev känslan av att omgivningen inte kan förstå, och därför infinner sig känslan av 

det är onödigt att berätta om hur upplevelsen är av att leva med diabetes mellitus typ 1.  

 

“Diabetes handlar utåt sett om att ställa in rätt antal enheter insulin på din pump eller spruta 

till den mängd kolhydrater du äter. Att alltid behöva förklara att det inte handlar om att ta 

sprutor, att det är det osynliga jobbet som är värst.” (Jihde & Jihde, 2016, s.79) 

 

En av de intervjuade i boken pratade om att diabetes numera är ett ämne som är mycket i fokus, 

vilket gör det svårt för henne att prata om sin sjukdom i nya sociala sammanhang och i mötet 

med nya människor. Vidare upplevde den intervjuade att personer utan diabetes har ett behov av 
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att berätta hemska historier om sjukdomen när de träffar någon som de hör lever med diabetes 

mellitus typ 1. 

 

En av de intervjuade personerna beskrev känslan av svårigheter med hantering och 

administration av sprutor, samtidigt som en annan individ beskrev raka motsatsen. En person 

nämnde att den manuella blodsockermätaren som behövs för att genomföra blodsockerkontroller 

ibland väckte aggressioner hos denne själv. Samma person beskrev den automatiska sensorn 

som sitter på armen som lyxigt eftersom individen besparas från att sticka sig i fingret vid varje 

blodsockerkontroll. 

 

“Även dagar när blodsockret ligger perfekt och kroppen känns stark kan det kännas 

omständligt med administration av sprutorna.” (Jihde & Jihde, 2016, s.85) 

 

Acceptans och meningsfullhet 

Icke-acceptans, skam och förnekelse framkom i flera av intervjuerna som upplevelser vuxna 

individer med diabetes mellitus typ 1 har. I en av intervjuerna beskrev en person upplevelsen av 

att ignorera och att inte ta en paus vid känningar när blodsockervärdet låg fel för att för en stund 

låtsas om att inte ha diabetes. En annan intervjuad beskrev känslan av att skämmas för sin 

sjukdom, och att förneka diabetesen genom att låtsas som att den inte fanns. I en av intervjuerna 

lyfte en person fram upplevelsen av skam i samband med hantering av sprutor och nålar. 

 
“Allting för mig handlade om att vara normal. Jag ville inte att folk skulle tycka synd om mig, 

eller få intrycket att jag var sjuk.” (Jihde & Jihde, 2016, s.205) 

 

Flera personer i boken med diabetes mellitus typ 1 skildrade känslan av meningsfullhet trots 

sjukdom. Författaren beskrev känslan av att förlika sig att matchen mot diabetesen blir oavgjord, 

men trots det kunna leva ett gott liv. Personen beskrev vidare känslan av att komma till insikt att 

diabetes är en hänsynslös sjukdom och att det därav kräver en hänsynslös inställning för att 

kunna hantera den. Flera personer i boken med diabetes typ 1 beskrev känslan av att inse att livet 

kan bli fantastiskt, trots en dödlig sjukdom. En av de intervjuade redogjorde för upplevelsen av 

att vissa veckor är mer lugna medan andra är som ett rent helvete. En av de intervjuade 

personerna beskrev känslan av att aldrig kunna ta ledigt från sin sjukdom, hur mycket jobb och 

planering som krävs men trots det inse att livet kommer bli bra ändå. Författaren beskrev dagar 
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av en kamp då är det skönt att känna omgivningens stöd. En individ beskrev känslan av att inse 

att diabetes är en dödlig sjukdom men ändå känna sig positiv eftersom diabetes går att behandla. 

 

“Jag har en dödlig sjukdom. Men jag lever ett fantastiskt liv tillsammans med den”. (Jihde & 

Jihde, 2016, s.10) 

 

Författaren lyfte fram upplevelsen av jämföra sig med vad en frisk person hade i blodsocker, och 

att sträva efter att nå det blodsockervärdet. Författaren beskrev också längtan efter friheten att 

kunna hoppa över ett mellanmål. I en av intervjuerna beskrev personen upplevelsen av att 

jämföra sig med friska personer: 

 

“En person utan diabetes kan tänka att idag äter jag inget, jag sover hela dagen, tar inte med 

mig någonting på promenaden, inga byxor med fickor på. Kommer hem när jag vill. Det kan 

man aldrig göra som diabetiker. Jag har en liten väska med mig full av diabetesgrejer, en 

spruta, dextrosol. Utifall att.” (Jihde & Jihde, 2016, s.206) 

 

Acceptans och att förlika sig med sin diabetes upplevde flera av de intervjuade personerna som 

en process som måste få ta tid och där smärtan successivt avtog. I en intervju beskrev personen 

upplevelsen av att diabetesen varken är någon vän eller fiende utan endast något som måste 

hanteras. Personen fortsatte med att lyfta upplevelsen av att acceptera sin diabetes och det 

faktum att sjukdomen inte går att välja bort och istället göra den till en del av sig själv. 

 

 “Jag önskar att vi som har diabetes blir bättre på att visa kärlek och respekt - inför oss själva. 

För att nå acceptans av den sjukdom vi bär på måste vi börja med att tvätta bort alla spår av 

skamkänslor och självförakt.” (Jihde & Jihde, 2016, s.201) 

 

“Men jag har börjat glänta på en dörr jag hållit stängd i tre år. Det är en början på att faktiskt 

acceptera diabetesen. För det har jag ju faktiskt inte gjort.” 

(Jihde & Jihde, 2016, s.84) 

 

 “Det hjälper inte att gå runt och vara arg - kanske i början när det gäller att ta sig igenom 

sorgen, men inte nu.” (Jihde & Jihde, 2016, s.187) 

 

Flera av de intervjuade berättade att de efter att ha accepterat sjukdomen inte längre skäms över 

sin sjukdom eller brydde sig om omgivningens reaktioner och åsikter.  
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 “Jag tog sprutan på morgonen så det var egentligen ingen annan som märkte det. Och det var 

viktigt för mig - då. Det har förändrats genom åren. Nu struntar jag fullständigt i det. Nu kan 

jag stå på gatan eller sitta på en restaurang och ta min spruta.” (Jihde & Jihde, 2016, s.208) 

 

“Jag tycker inte att jag ska skämmas över att fått den här sjukdomen.” (Jihde & Jihde, 2016, s. 

200) 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva vuxna individers upplevelser av att leva med diabetes 

mellitus typ 1 i Sverige. Resultatet nedan diskuteras utifrån de tre huvudkategorierna: kaos av 

känslor, faktorer som påverkar livskvalitén och acceptans och meningsfullhet. 

 

I resultatet framkom det att de intervjuade i boken beskrev känslor vid sjukdomsbeskedet som 

sorg, ilska och förnekelse. En känsla av att livslusten försvann och känslor som skuld och skam 

var vanliga. En person beskrev att han kände hat på grund av tvånget att förändra sin 

livsstil. Rane och Gåfvels (2017) förklarar att personer som diagnostiseras med en kronisk 

sjukdom ställs inför utmaningen att hantera förändringar i det dagliga livet, och att känslor som 

oro och sorg är exempel på emotionella reaktioner personer går igenom efter att ha fått en 

diagnos. Detta kan förstås utifrån Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias och Schumacher (2000) 

som beskriver att förändringar i människors hälsa och sjukdom skapar en transitionsprocess, 

varav personer i transitionsprocessen tenderar att vara mer utsatta för risker som påverkar deras 

hälsa. Exempel på en transition, en övergång, är när en person får en diagnos, och övergår från 

frisk till att leva med en sjukdom. Transitioner är både ett resultat av och resulterar i 

förändringar i liv, hälsa, relationer och miljöer. Meleis et al. (2000) beskriver att sjuksköterskor 

ofta är de primära vårdgivarna för personer som genomgår en transitionsprocess och kan genom 

kännedom om transitionsteorin använda teorin som ett ramverk och förhållningssätt för att 

hjälpa personer genom de krav och förändringar som medför en transition.  

 

Upplevelser av rädsla framkom i resultatet. En person med diabetes mellitus typ 1 i boken 

beskrev upplevelsen av att vara rädd för diabeteskomplikationer, en annan beskrev rädsla för 

hypoglykemi. Det framkom även upplevelser av att vara rädd för att tappa kontrollen, att visa sig 

svag eller att rädsla fick dem att undvika fysiska aktiviteter. Papaspurou et al. (2015) beskriver i 
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sin studie att personer med diabetes upplever åtskilliga rädslor och behov relaterat till diagnos, 

behandling, prognos och hantering av sjukdom. Rädslorna var också relaterat till sjukdomens 

komplikationer och sjukdomens påverkan på livet vilket gjorde att personer med diabetes 

upplevde en utbredd rädsla som berörde alla delar av det dagliga livet. I en studie beskriver 

Papaspurou et al. (2015) att sjuksköterskan genom ett holistiskt förhållningssätt kan stödja 

personer som lever med diabetes att hantera sjukdomen och de rädslor som kommer med 

sjukdomen. Författarna i studien fortsätter med att beskriva att omvårdnad är viktig i alla stadier 

av sjukdomens förlopp, och att sjuksköterskans närvaro resulterar i att personer med diabetes 

upplever trygghet och känner mindre rädsla. Det tycks därför vara viktigt för sjuksköterskor som 

vårdar personer med diabetes mellitus typ 1 att tillämpa ett holistiskt förhållningssätt i vårdmötet 

för att kunna fånga upp eventuella rädslor som upplevs, så att personer med diabetes mellitus typ 

1 kan stödjas till att känna trygghet och acceptans. 

 

I resultatet framkom att personer som lever med diabetes mellitus typ 1 upplever olika 

begränsningar i det dagliga livet relaterat till sin sjukdom. Kalra, Jena och Yeravdekar (2018) 

menar att diabetes är en kronisk sjukdom som påverkar personer och deras välbefinnande både 

på det fysiska, sociala, mentala och psykologiska planet, och att dessa problem bland annat kan 

leda till upplevelser av funktionella begränsningar och till en försämrad livskvalitét om de inte 

behandlas. Därför är det viktigt att identifiera och stödja personer med diabetes som upplever 

emotionella problem så tidigt som möjligt, då det kan påverka personers förmåga att anpassa sig 

till och hantera sjukdomen. Effektiv självhantering av diabetes är ett kritiskt steg för att uppnå 

hälsa och välmående, och kräver personlig motivation och beteendeförändring. I sin studie 

beskriver Freeborn, Dyches och Olsen Roper (2017) att vuxna personer med diabetes mellitus 

typ 1 genom en positiv inställning och positiv attityd gentemot sina egna förmågor kan fortsätta 

leva utan upplevelser av begränsningar i det dagliga livet. Grady & Gough (2015) tar upp att 

sjuksköterskor som utgör en stor del av det professionella vårdteamet är placerade i en unik 

position för att inspirera och motivera personer som lever med en kronisk sjukdom till positiva 

förändringar i självhantering av sjukdomen. Med bakgrund av detta och utifrån denna studies 

resultat tycks det därför vara av vikt att sjuksköterskan i sitt patientnära arbete identifierar 

personers emotionella problem och stödjer dem till att känna motivation och en positiv attityd 

för att minimera riskerna för ohälsa och en försämrad livskvalitet. 

 

Upplevelser av att sjukdomen alltid är närvarande och blir det centrala i familjen där 

omgivningen måste förhålla sig till sjukdomen framkommer i resultatet av personerna i boken 
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som lever med diabetes mellitus typ 1. Konradsdottir och Kolbrun Svavarsdottir (2013) 

beskriver i sin studie hur viktigt det är att sjukvården ger vård i form av stöd förslagsvis av en 

familjeterapeutisk konversation där fokus är att stärka hela familjen med stöd för att hitta olika 

strategier till att kunna förhålla sig till sjukdomen. Studien menar vidare att pedagogiskt och 

emotionellt stöd behövs för hela familjen för att kunna få rätt verktyg för att hantera diabetes i 

det dagliga livet. Författarna beskriver i sin studie att det i sjuksköterskans roll är viktigt att 

vårda hela familjen eftersom ett steg i att kunna stärka individen är att involvera individens 

omgivning och familj. Svensk sjuksköterskeförening (2015) beskriver den familjecentrerade 

omvårdnaden där hela familjen ska involvera individens vård. Personen som har sjukdomen är i 

centrum men omgivningen inkluderas in i vård-sammanhanget och bildar ett team. 

Sjuksköterskorna tillåter alla i familjen att vara engagerade i vårdmötet där kärnan är att ta sig an 

problemlösningar om livssituationen som en helhet där strävan är att hela familjens resurser tas 

till vara tillsammans med sjuksköterskornas kompetens. 

 

Den psykiska påfrestningen beskrivs i resultatet som stor, upplevelsen att alltid behöva ha 

sjukdomen eftersom inget botemedel finns. Känslor av sorg, uppgivenhet och kapitulation 

nämns. Carlsen, Graue och Haugstvedt (2015) beskriver i sin studie hur emotionella och 

psykosociala utmaningar måste hanteras på ett bra sätt för att individen ska klara av sin 

sjukdom. Studien tar även upp att behovet för att personer som lever med diabetes mellitus typ 1 

har ett stort behov att få stöd i sin sjukdom. Samtidigt nämner Carlsen et al. (2015) att forskning 

har visat att sjukvårdspersonal har begränsad kunskap i att kunna upptäcka emotionella problem 

hos personer med diabetes mellitus typ 1. Fortsättningsvis lämnar författarna förslag på hur 

sjukvårdspersonal ska kunna få en ökad förståelse för upplevelsen av att leva med diabetes 

mellitus typ 1 och kunna se tecken till ohälsa i tid, genom bland annat ett förslag att utbilda 

sjuksköterskor i rådgivning. 

 

I resultatet framkom att personer som lever med diabetes mellitus typ 1 känner sig ensamma. 

Detta kan förstås genom Kusalan Avci (2018) som i sin studie beskriver att personer med 

diabetes mellitus typ 1 kan uppleva en högre grad av ensamhet på grund av de utmaningar och 

krav sjukdomen ställer, samt på grund av den överliggande risken att drabbas av 

diabeteskomplikationer. Författaren beskriver i sin studie att ensamhet har en negativ effekt på 

sjukdomsprognosen, då ensamhet påverkar personens motivation och vilja att följa råd och 

behandling. Fortsättningsvis tas det upp i studien att sjukvårdspersonal bör vara vaksam för 

tecken på att personer som lever med diabetes mellitus typ 1 upplever ensamhet, och att arbeta 
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förebyggande genom att informera patienter och närstående om ensamhet och dess påverkan på 

sjukdomens prognos och personens hälsa. Det kan också förklaras utifrån Kay, Davies, Gamsu 

och Jarman (2009) som i sin studie om unga kvinnors upplevelser om att leva med diabetes 

mellitus typ 1 beskriver att ensamhet kunde vara ett resultat av att känna sig oförstådd av 

omgivningen. Ett stödnätverk på internet togs upp av studien som ett sätt att kunna minimera 

upplevelserna av ensamhet, där personer med diabetes mellitus typ 1 får möjligheten att dela 

med sig av sina tankar och känslor till andra personer med diabetes mellitus typ 1. Studiernas 

resultat uppmärksammar att ensamhet är en riskfaktor både fysiskt och psykiskt för personer 

som lever med diabetes mellitus typ 1 och för sjuksköterskan tycks det därför vara viktigt att 

vara öppen för tecken på att personer med sjukdom upplever känslor av isolering och ensamhet 

för att motverka ett försämrat sjukdomsförlopp och prognos. 

 

I resultatet framkom att personer som lever med diabetes mellitus typ 1 upplever att stöd och 

eller brist på stöd från omgivningen har inverkan på livskvaliteten, och att ha fått möta 

vårdpersonal med egen erfarenhet av sjukdomen upplevde en person som lever med diabetes 

mellitus typ 1 hade hjälpt i hanterandet av sjukdomen. Miller och DiMatteo (2013) beskriver att 

personer som lever med diabetes typ 1 behöver följa särskilda behandlingsregimer där bland 

annat koständringar och självövervakning av glukosnivåer är inkluderat, och att faktorer som till 

exempel själveffektivitet och brist på socialt stöd påverkar personens förmåga att förhålla sig till 

behandlingsregimen vilket resulterar i ett försämrat sjukdomsförlopp. Trief, Ploutz-Snyder, 

Britton och Weinstock (2004) beskriver i sin studie att en kronisk sjukdom som diabetes kräver 

stora beteende- och livsstilsförändringar där socialt stöd är en av de viktigaste faktorerna för att 

personer med diabetes mellitus typ 1 ska kunna hantera sin sjukdom. Det tycks därför vara 

viktigt för sjuksköterskan att ha kännedom om hur personer med diabetes mellitus typ 1 

upplever socialt stöd och dess vikt för en god hantering av sjukdomen för att kunna finnas där 

för personen samt att vara lyhörd för eventuella tecken på att personen har avsaknad av socialt 

stöd i sitt liv. 

Liu et al. (2017) belyser att personer som lever med diabetes mellitus typ 1 upplever stigma 

relaterat till sin sjukdom, och att det har konsekvenser i form av bland annat social isolering, 

sämre självhantering kring sjukdomen samt att inte vara öppen om sin diabetes. Studien 

beskriver att ett sätt för att minska stigmat är att öka allmänhetens kunskap kring diabetes, 

med fokus på vad som orsakar de olika typerna av diabetes och hur personer med dessa 

sjukdomar upplever sitt dagliga liv. Enligt studien kan hälsovårdspersonal agera som nyckelroll i 

arbetet att minska stigma kring diabetes genom att söka en bättre förståelse för hur stigma 
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påverkar vardagen för personer med diabetes, och genom att sprida kunskap och utbilda 

allmänheten kring sjukdomen minska okunskapen. I denna studies resultat framkom att flera 

personer ur boken som lever med diabetes mellitus typ 1 upplever omgivningen som okunnig, 

medan andra tar upp händelser där de undvikit att prata om sin sjukdom på grund av 

omgivningens okunnighet och fördomar. Det tycks därför vara viktigt att sjuksköterskan genom 

att vara öppen i vårdmötet kan få en större förståelse för hur personer som lever med diabetes 

mellitus typ 1 påverkas av och upplever stigma för att kunna stödja dessa att hantera sjukdomen 

och minimera konsekvenserna av stigmat, samt genom att sprida kunskapen vidare minska 

okunskapen och fördomarna kring diabetes i samhället. 

 

I resultatet beskrivs svårigheter med hanteringen av sprutor och att automatisk teknik kan 

bespara stick i fingret vilket beskrevs som lyxigt. Hansen (2017) beskriver i sin studie hur 

individer med diabetes mellitus typ 1 har en förhöjd risk att drabbas av depressioner och 

komplikationer av sin sjukdom. I studien jämförs individer med insulinpump och individer med 

insulinpennor, och resultatet i studien Hansen (2017) visar att individerna med pump inte hade 

några tecken till diabeteskomplikationer, ingen ökad stress eller förhöjd depressionsrisk. Det 

allmänna välbefinnandet var även större hos individer som hade insulinpump. Martyn- Nemeth 

et al. (2015) tar upp i sin artikel att de automatiska diabetes-hjälpmedlen används för att få så bra 

glukoskontroll som möjligt, samt underlättar självhanteringen av sjukdomen. De automatiska 

hjälpmedlen gör det möjligt för individen att känna igen hypoglykemi och skapa 

egenvårdsstrategier för att förbättra sin vardag.  

 

Icke-acceptans, skam och förnekelse framkom i resultatet som vanligt förekommande 

upplevelser bland de vuxna individerna med diabetes mellitus typ 1. Detta kan förstås utifrån 

Kay, Davies, Gamsu och Jarman (2009) studie om unga kvinnors upplevelser av att leva med 

diabetes mellitus typ 1 där det förklaras att copingstrategier som förnekelse eller att blockera 

känslorna om hur det är att leva med diabetes är ett sätt att hantera den psykologiska inverkan 

sjukdomen har på livet. Att förneka sin sjukdom beskrevs också som ett sätt för personer som 

lever med diabetes mellitus typ 1 att gå vidare. Studien fortsätter med att beskriva att 

copingstrategier som förnekelse kan ha antingen en positiv eller negativ effekt för individen 

beroende på sammanhanget. Detta bekräftas i studien av Nishio och Chujo (2017) där 

förnekelse  och att låtsats vara frisk var copingstrategier personer med diabetes mellitus typ 1 

använde för att försöka hantera sin sjukdom. Studien fortsätter med att ta upp vikten av att 

sjuksköterskor gör regelbundna kontroller för att uppfatta om personer med diabetes mellitus typ 
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1 befinner sig i en situation där de förnekar sin sjukdom eller undviker att visa sin sjukdom för 

andra människor genom att bland annat undvika ta insulin offentligt. Easler, Haueter, Roper, 

Freeborn och Dyches (2018) pratar i sin studie om personer som lever med diabetes typ 1 och 

deras öppna och stängda attityder. Öppna attityder hänvisar till personer som öppet visar och 

pratar om sin diabetes, medan personer som var reserverade och hemliga om sin sjukdom 

uppvisade en stängd attityd. Att vara öppen möjliggörs av bland annat faktorer som stöd från 

omgivningen, att känna sig trygg och säker med sin sjukdom och att besitta en önskan om att 

sprida kunskap kring sjukdomen till allmänheten. Att personer med diabetes mellitus typ 1 hade 

en stängd attityd var orsakad av bland annat en rädsla för att bli diskriminerad och på grund av 

skam för sjukdomen. Studien fortsätter med att beskriva att personerna kunde vandra mellan 

öppna och stängda attityder beroende på bland annat hur lång tid som hade gått efter diagnos. 

Denna studiens resultat belyser vikten av att hälso-och sjukvården fångar upp personer som visar 

tecken på icke-acceptans och förnekelse, då det kan ha en negativ effekt för personen på sikt, 

men att samtidigt ta i beaktande att förnekelse kan vara ett sätt för individen att hantera sin 

sjukdom och därmed är en positiv copingstrategi. Det tycks också därför vara viktigt för 

sjuksköterskor som bemöter personer som lever med diabetes mellitus typ 1 att vara lyhörd för 

deras upplevelser och att identifiera eventuella negativa attityder som kan försämra personens 

välbefinnande och sjukdomens prognos.  

 

Kolltveit, Graue och Zoffman (2014) beskriver i sin studie att besitta stor kunskap om sin 

sjukdom var avgörande för att kunna hantera vardagen och känna empowerment. Wåhlin (2016) 

tar upp begreppet empowerment som definieras i den vetenskapliga litteraturen som en process 

där alla inblandade blir påverkade, de bärande elementet i begreppet kan ses utifrån stöd från 

omgivningen, kunskap om sjukdomen, färdigheter och en styrka inom sig själv för att kunna 

hantera sin situation men också att kunna bestämma över sig själv är centralt för empowerment.  

I resultatet beskrivs hur individerna i narrativet förlikar sig med sin sjukdom och till slut känner 

acceptans, det beskrivs som en process som är tidskrävande men där smärtan successivt avtar. 

Kollteveit, Graue och Zoffman (2014) nämner även att sjuksköterskor kan nå sina patienter 

bättre genom att utveckla professionell relationskompetens som kan möjliggöra för individen att 

uppleva empowerment.  

 

Meningsfullhet trots sjukdom tas upp i resultatet av de analyserade narrativet, att trots en 

hänsynslös dödlig sjukdom kunna leva ett fantastiskt och bra liv ändå. Eriksson och Szum 

(2015) skriver i sin artikel hur individer som har drabbats av en livskris försöker hitta strategier 
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för att få en meningsfull vardag. En drivkraft att försöka vända allt negativt till något positivt, 

genom att försöka få känslan av att vara behövd. Att omstrukturera sina värderingar och bilda 

nya meningsfulla syften med livet som uppskattades av individen skapade en känsla av 

meningsfullhet. Behovet av delaktighet beskrivs också som en komponent i att finna mening, 

vikten av att ingå i något meningsfullt beskrivs som att träffa andra och skapa en gemenskap för 

att få en meningsfull vardag. Antonovsky (2005) beskriver begreppet KASAM där begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet hänger ihop och bildar ett sammanhang så individerna känner 

en mening med livet trots sjukdom. Begriplighet förklaras utifrån hur individen förstår vad som 

hänt och försöker ta kontroll över situationen. Hanterbarhet beskrivs utifrån att individen vet 

vilka resurser som finns och omstrukturerar dessa efter omständigheterna. Meningsfullhet 

förklaras genom att individen har förståelse för hur allt hänger ihop och bildar en delaktighet av 

ett sammanhang för att skapa en mening med livet. 

 

I resultatet beskrivs en önskan över att vara frisk. En längtan över att kunna bestämma över sin 

egen vardag, som att kunna bestämma över om mellanmålet ska ätas eller inte. Moksnes, et al 

(2018) beskriver i sin artikel att individens förmåga att hantera sina egna resurser kan reducera 

känslan av stress och kan ge möjligheter till hanteringsstrategier till att kunna bestämma över sitt 

egna vardag och liv. Artikeln uppmärksammar att det i sjuksköterskans roll är viktigt att kunna 

stärka individens känsla av självbestämmande där begreppet Self-efficacy beskriver hur 

individens egen tro på sig själv och sin situation kan stärkas genom att sjuksköterskan kan ge 

stöd i den egna förmågan att hantera svårigheter och förändringar i livet. 

 

Utifrån resultatet kan personcentrerad vård förslagsvis användas i omvårdnaden av individer 

med sjukdomen diabetes mellitus typ 1. Tobiano et al. (2016) menar att personcentrerad vård 

kan ses utifrån ett kärnbegrepp där individen och sjuksköterskan genom kommunikation och 

dialog utbyter kunskaper och tillsammans kommer fram till en passande behandlingsplan. 

Individen blir delaktig i sin egenvård där personens resurser tas till vara för att stärka den egna 

förmågan av empowerment. Powell, Corathers, Raymond och Streisand (2015) beskriver att 

integrera personcentrerad vård i omvårdnaden handlar bland annat om att göra personen delaktig 

i beslutsfattandet kring den egna vården, och att som hälsovårdspersonal respektera personens 

beslut trots att detta kanske går emot vad som anses bäst kliniskt sett. Att arbeta personcentrerat 

innebär till exempel att sjuksköterskan stöttar patientens beslut om att en insulinpump eller 

annan högt utvecklad teknologi inte passar för personens livssituation, utan stöttar personen att 

hitta den behandlingsregim som fungerar för individen. En effektiv integration av 
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personcentrerade strategier i diabetesvården kan resultera i att personer med diabetes typ 1 

uppnår sina glykemiska mål och upplever en förbättrad livskvalite.  

 

Metoddiskussion 

Kategoriseringen är kärnan i kvalitativ innehållsanalys och sker i flera steg där underkategorier 

formuleras utifrån kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004). Eftersom denna kvalitativa 

innehållsanalys av ett narrativ hade fokus på manifest ansats presenterades materialet i 

kategorier utan någon djupare analys. Trovärdigheten i materialet kan ses utifrån begreppen 

tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och heuristiskt värde där nya infallsvinklar kan skapa ny 

kunskap (Skott, 2017, s. 213). Denna studie genomfördes med en kvalitativ metod där materialet 

plockades ut från en biografi innehållande både självupplevda upplevelser men även upplevelser 

från andra intervjuade i boken kring hur det är att leva med diabetes mellitus typ 1. Att analysera 

ett narrativt verk kan ses som en begränsning då materialet av text kan bli en inskränkning på 

berättelse-texten. Men analysen kan även ses som något som ökar trovärdigheten eftersom det 

inte är nödvändigt att förstå den som återger berättelsen utan det främsta är att få en helhet 

utifrån både det kulturella och den verbala situationen som återger en djupare förståelse av 

texten (Skott, 2017, s. 208). Ett svenskt verk valdes ut vilket kan ge en ökad trovärdighet då 

eventuella misstolkningar förhindras på grund av minskad språkförståelse. En avgränsning på 

fem år togs med i inklusionskriterierna för att ta del av så nytt material som möjligt vilket kan 

ses som en styrka. Genom att kunna avspegla resultatet till andra sammanhang och situationer 

förstärks överförbarheten och trovärdigheten i ett resultat. Representativ data med 

karaktäristiska beskrivningar visar på att resultatet är giltigt. Giltigheten och trovärdigheten kan 

förstärkas ytterligare genom att ta med citat från personernas upplevelser (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017, s. 231). Något författarna i denna studie tagit med. 

 

Lincoln och Guba (1985, refererad i Henricson, 2012, s. 487-488) redogör för att trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet är begrepp som tyder på god vetenskaplig kvalité 

i forskning med kvalitativ design. Trovärdighet innebär att författaren övertygar läsaren att 

skapad kunskap är rimlig. Pålitlighet uppnås genom att författarna beskrivit sin förförståelse. 

Bekräftelsebarhet har mycket gemensamt med begreppen trovärdighet och pålitlighet, och 

förklaras genom att  urval, dataanalys och analysprocessen är tydligt beskrivet i 

tillvägagångssättet. Överförbarhet handlar om att författarna reflekterar om resultaten går att 

överförbara till andra grupper eller kontext. För att kunna bedöma resultatets överförbarhet 

måste begreppen trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet först vara säkrade. Begreppen är 

till stöd för att höja kvalitén på litteraturbaserade examensarbeten. 
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I kvalitativ innehållsanalys av ett narrativ granskas kvaliteten genom att beskriva analysens 

tillvägagångssätt tydligt och utgå ifrån att syftet ska besvaras, och på så sätt ökar 

tillförlitligheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, s. 231). Författarna i detta arbete 

uppnår trovärdighet genom att ha en tydlig forskningsanknytning och ett tydligt formulerat syfte 

som besvarats med vald metod som enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 488-489) ökar 

trovärdigheten. Polit och Beck (2012, refererad i Henricson, 2012 s. 489) redogör för att 

kontinuerligt arbeta med sin förförståelse säkerställer begreppet trovärdighet, något som 

författarna i detta arbete gjort under hela forskningsprocessen. Wallengren och Henricson (2012, 

s. 489-490) beskriver att bekräftelsebarhet uppnås genom att redogöra för urvalskriterier. Detta 

har författarna gjort genom att använda inklusionskriterier och exklusionskriterier, samt 

sammanställt dessa på ett tydligt sätt i tabellform enligt Backman (2012). Vidare redogör 

Wallengren och Henricson (2012, s. 489-490) att bekräftelsebarhet ökas ytterligare genom att 

utföra två litteratursökningar, en inledande för att introducera författarna för ämnet och den 

egentliga sökningen som genomförs när författarna har en djupare förståelse för ämnet. 

Författarna till denna studie har uppnått bekräftelsebarhet genom att genomföra två 

litteratursökningar, en för att läsa in sig på ämnet och ytterligare en för att hitta den relevanta 

litteratur som svarar mot syftet.  Pålitlighet stärks genom att ta hjälp av externa granskare 

(Bordens & Abbot, 2011; Lincoln & Guba, 1985 refererad i Henricson, 2012, s.492). Författarna 

till denna studie har säkerställt begreppet pålitlighet genom att låta handledare och kurskamrater 

läsa och granska arbetet genom hela arbetets gång. Lincoln och Guba (1985, refererad i 

Henricson 2012, s. 487-488) nämner att begreppen trovärdighet, pålitlighet och 

bekräftelsebarhet måste vara uppnådda för att författarna ska kunna diskutera om en studies 

resultat kan överföras till andra kontext. I denna studie har de tre begreppen uppnåtts, och 

författarna till denna studie anser att resultatet går att överföra till andra situationer. 
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Slutsats 

Att leva med diabetes mellitus typ 1 innebär förändringar, utmaningar och krav för personen i 

det vardagliga livet. I studiens resultat framkommer det att personer med diabetes mellitus typ 1 

upplever påfrestningar både på ett känslomässigt och fysiskt plan, och att det för individen är 

betydande att få en personcentrerad vård för att kunna hantera sin sjukdom och uppnå 

meningsfullhet, delaktighet, acceptans och förbättrad livskvalite. Resultatet har betydelse för 

klinisk praxis genom att det leder till att sjuksköterskan får en större förståelse för individens 

upplevelser av sjukdomen vilket resulterar i att sjuksköterskan kan ge en förbättrad vård utifrån 

personens individuella behov. Vidare forskning behövs för vuxna personer med diabetes 

mellitus typ 1 och deras upplevelser då begränsad forskning finns kring vuxna personers 

upplevelser av sjukdomen. 
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