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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som kräver daglig tillförsel av insulin för 
att överleva. Vardagen hos personer med diabetes typ 1 kan påverkas på många olika sätt 
eftersom att en del av egenvården innebär att ändra sina levnadsvanor. Det för att upprätthålla 
ett stabilt blodsocker, samt minska risken för komplikationer eller följdsjukdomar. Stödet 
från sjukvården kan vara avgörande för att personer med diabetes typ 1 ska kunna uppnå en 
god egenvård. För att kunna ge stöd till personerna är det betydelsefullt att det finns en 
förståelse för deras upplevelser av hur sjukdomen påverkar vardagen. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa vuxna personers upplevelser av hur typ-1 diabetes 
påverkar vardagen 
Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie baserad på fyra självbiografier 
som analyserats i enlighet med Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. 
Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier och sju underkategorier. Den första 
kategorin behov av att förändra sina levnadsvanor, med underkategorierna förändrat synsätt 
kring matvanor och förändrade vanor kring fysisk aktivitet. Den andra kategorin var att 
känna sig styrd av sjukdomen, med underkategorierna att begränsas av komplikationer, 
svårigheter att vara spontan samt svårt att acceptera sjukdomen. Den tredje kategorin var att 
påverkas av andra personer i omgivningen, med två underkategorier att påverkas av andra 
oförståelse samt avsaknad av stöd från vårdpersonal. 
Slutsats: Studiens resultat visade att personer med diabetes typ 1 upplever att vardagen 
påverkades i flera olika avseenden. Personerna upplevde bland annat att det krävdes tålamod 
att bemöta oförstående personer med förutfattade meningar. De upplevde att andra personers 
oförståelse påverkade deras vardag negativt, vilket är en av anledningarna till att föreliggande 
resultat anses vara betydelsefullt att belysa. Personerna upplevde även att de behövde mer 
stöd från vårdpersonalen, för att kunna hantera deras sjukdom. Föreliggande studie kan därför 
vara betydelsefullt för sjuksköterskor att ta del av. Inför framtida forskning kan det vara 
intressant att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med diabetes typ 
1, för att belysa de svårigheter och brister som upplevs av att stötta personerna i deras 
sjukdom och vardag.  
Nyckelord: Diabetes typ 1, kvalitativ, påverkan, upplevelse, vardag, vuxen 
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Inledning 
Personer med diabetes typ 1 har ökad risk för en försämrad livskvalité och fler 

sjukskrivningar jämfört med den allmänna befolkningen (Nielsen, Ovesen, Mortensen, Lau & 

Joensen, 2016). Cirka 50 000 personer lever med diabetes typ 1 i Sverige och år 2016 

diagnostiserades 403 personer med sjukdomen (Diabetesförbundet, 2017; Nationella 

diabetesregistret, 2017). Personer med diabetes typ 1 behöver dagligen injiceras med insulin 

för att överleva eftersom sjukdomen bidrar till en insulinbrist. Detta medför att personerna 

med diabetes typ 1 ständigt behöver kontrollera sitt blodsockervärde, vilket kan upplevas som 

en påverkan i vardagen (Carlton et al., 2017)bra. Personerna rekommenderas till att förändra 

sina levnadsvanor, så som att undvika alkohol, äta regelbundet och utföra någon form av 

fysisk aktivitet varje dag (Raymakers, Gillespie, O´Hara, Griffin & Dinneen, 2018). Om inte 

dessa rekommendationer upprätthålls riskerar personerna att få komplikationer i framtiden, så 

som försämrad syn, förhöjd risk av hjärt-och kärlsjukdomar samt för tidig död 

(Socialstyrelsen, 2015). För att klara av att uppnå de rekommendationer som finns gällande 

levnadsvanorna är det betydelsefullt att personer med diabetes typ 1 får stöd från sjukvården 

(Greene, 2009). Trots detta visar flera studier att personer med diabetes typ 1 upplever 

otillräckligt stöd för att kunna uppnå tilldelade rekommendationer och hantera egenvården i 

vardagen (Brady, Song & Butler, 2017; Carlton et al., 2017; Joensen, Filges & Wallang., 

2017; Pyatak et al., 2014). För att sjuksköterskan ska kunna stötta personer till att hantera sin 

sjukdom kan en individuell vägledning med personernas upplevelser i fokus vara avgörande 

(Hope, Graue, Zoffman & Gjengedal, 2014). Detta då en otillräcklig förståelse för personens 

vardag kan leda till att individuella behov inte uppmärksammas (Greene, 2009). Av den 

anledning menar Brady, Song och Butler (2017) att det är betydelsefullt att det bedrivs mer 

forskning angående personers egna upplevelser av hur diabetes typ 1 påverkar vardagen 

(ibid.). Ökad kunskap om hur personer upplever att diabetes typ 1 påverkar deras vardag kan 

leda till förbättrad förståelse för dessa personer, samt en förbättring i praktiken när det gäller 

omhändertagande av personer med diabetes typ 1 i vården. 
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Bakgrund 

Diabetes typ 1 
Enligt Mosand och Stubberud (2011) innebär diabetes typ 1 att betacellerna i pankreas är 

nedsatta vilket medför insulinbrist. När insulinproduktionen inte tillgodogör kroppens behov 

stiger blodsockernivån i blodet och högt blodsocker utvecklas. Det medför symtom som törst, 

ökad urinproduktion och nedsatt allmäntillstånd. För att behandla blodsockernivån krävs det 

daglig tillförsel av insulin. Insulinets uppgift är att vid högt blodsocker binda sig till 

receptorer som påverkar cellerna till att ta upp glukos från blodet så att glukosen kan 

förbrännas eller lagras. Det medför att blodsockerhalten sjunker vilket är betydelsefullt för att 

inte slita på blodkärlen. Det finns många typer av insulin som verkar på olika sätt som delas 

in i kortverkande, långverkande och blandning av kortverkande, samt medellångverkande. 

Insulin kan ges genom en spruta subkutant vilket menas med att sprutan injiceras i 

underhudsfettet (ibid.). Om för mycket insulin tillsätts jämfört med blodsockernivån i blodet 

leder det till lågt blodsocker, vilket kan leda till en lättare insulinkänning och slutligen 

insulinkoma (Ericsson & Ericsson, 2012). För att förhindra komplikationer i framtiden är det 

avgörande att personen med diabetes typ 1 är införstådd i varför insulinbehandling är 

nödvändigt, hur personen ska administrera insulin samt att ta blodsockerkontroller 

kontinuerligt. En okontrollerad blodsockernivå kan vara en bidragande orsak till att känslor 

som ångest och rädslor uppkommer i vardagen (Raymakers et al., 2018). Det kan medföra att 

personerna upplever sjukdomskänsla, sexuell dysfunktion, varierande humör eller nedsatt 

kognitiv förmåga. En okontrollerad blodsockernivå i flera år kan även medföra risk för 

långsiktiga komplikationer som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, infektioner, nedsatt känsel, 

nedsatt blodcirkulation, synförändringar och psykisk ohälsa uppstår i vardagen (Vanstone, 

Rewegan, Brundisini, Dejean och Giacomini., 2015)  

 

Diabetes typ 1 påverkan på vardagen 

Elgán och Fridlund (2009) beskriver vardag som personens egna värderingar om hälsa, 

välbefinnande och meningen med livet. En vardag kan innebära att ta del av arbetslivet eller 

att utbilda sig. En annan del av vardagen kan vara att bilda familj och skapa sociala relationer 
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(ibid.). Familj och sociala relationer har en stor betydelse för att kunna må bra och få stöd i 

vardagen (Ringsberg, 2009). En betydelsefull aspekt i vardagen kan vara avkoppling för att 

känna välbefinnande. Vad personen upplever som avkoppling är varierande. Det kan vara allt 

från att lyssna på musik, motionera eller utöva yoga (Elgán & Fridlund, 2009).  

Personer med diabetes typ 1 upplever att sjukdomen bidrar till en försämrad livskvalité i 

vardagen (Granado-Casas et al., 2017). Det kan bero på att personerna upplever att den 

egenvården som de ska upprätthålla konkurrerar med andra aktiviteter som finns i vardagen 

(Brady et al., 2017). Personerna kan uppleva svårigheter med att upprätthålla sin egenvård 

och samtidigt försöka ha ett aktivt vardagsliv där de bland annat ha ansvar för att arbeta, ta 

hand om hushållet och ta hand om familjen. Personer med diabetes typ 1 kan även uppleva 

utmaningar i att slappna av och ha roligt, eftersom det kan leda till att de glömmer bort att ta 

deras insulin eller att testa deras blodsockervärde (ibid.). Att alltid behöva tänka på att ta med 

sin blodsockermätare, mat och medicin har en påverkan i vardagen för personer med diabetes 

typ 1. Även om det inte är så tidskrävande upplever personerna en påfrestning eftersom de 

ständigt behöver planera och anpassa sig till alla aktiviteter som finns i vardagen (Carlton et 

al., 2017). Känslor av ensamhet kan uppkomma i vardagen för personer med diabetes typ 1, 

dels för att de är tvungna att hantera det mesta själva, men även för att andra har svårt att 

förstå den inverkan som sjukdomen har i deras vardag. De kan uppleva att andra friska 

personer i deras omgivning inte kan förstå den oro och ångest de upplever varje dag. Rädslan 

som de upplever har bland annat anknytning till osäkerheten över att administrera insulin 

korrekt, äta fel, eller att få lågt blodsocker (Joensen et al., 2016). Rädslan för att få för lågt 

blodsocker kan medföra att personer med diabetes typ 1 inte vågar delta i sociala aktiviteter. 

Personerna är rädda för hur andra ska reagera om de drabbas av en känning och det 

framkommer att de inte vill känna sig annorlunda (Vanstone et al., 2015). Trots kunskaper 

om detta behövs mer forskning om hur personer med diabetes typ 1 upplever att sjukdomen 

påverkar vardagen. Detta då sjukvårdspersonal behöver ha förståelse för de individuella 

behov som finns, för att kunna stötta personerna till att hantera sjukdomen i deras vardag 

(Brady et al., 2017).  

 

Egenvård för personer med diabetes typ 1 

Personer med diabetes typ 1 rekommenderas att äta regelbundet, utföra fysisk aktivitet varje 

dag, ha en ständig övervakning av blodsockervärdet, samt tillföra insulin flera gånger per dag 
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(Codella, Terruzzi & Luzi, 2017). Kostvanorna vid diabetes typ 1 är en väsentlig del för att 

bibehålla blodsockret stabilt och undvika att drabbas av för lågt eller högt blodsocker 

(Socialstyrelsen, 2011). Personer rekommenderas att äta utifrån kostråden som innebär mer 

frukt och grönt, välja fullkorn samt äta fisk minst tre gånger i veckan (Folkhälsomyndigheten, 

2016). Trots detta framkommer det att personer med diabetes typ 1 inte har tillräckligt med 

kunskap om hur ofta de ska äta, eller hur mycket fett och kolhydrater de ska inta vid varje 

måltid (Brady et al., 2017). Fysisk aktivitet är också en betydelsefull del i egenvården för 

personer med diabetes typ 1. Regelbunden träning har visat sig ha många positiva fördelar så 

som stabilare blodsockernivå, positiv påverkan på det psykiska välmåendet samt motverkan 

av fetma och komplikationer i framtiden (Codella, Terruzzi & Luzi, 2017). 

Folkhälsomyndighetens (2016) rekommendationer för fysisk aktivitet är minst 150 minuter i 

veckan med måttlig intensitet (ibid.). Trots att personer med diabetes typ 1 är införstådda med 

hälsofördelarna kan de uppleva en rädsla för att utföra fysisk aktivitet då det kan ge påverkan 

så som för lågt blodsocker. För att personer med diabetes typ 1 ska bli motiverade till att 

utöva fysisk aktivitet är det betydelsefullt att de får tillräckligt med stöd från sjukvården 

(Kennedy, Narendran, Andrews, Daley & Greenfield, 2018). En annan del av egenvården är 

att injicera insulin för att behandla blodsockernivån. Hur mycket och hur ofta insulin ska 

injiceras är individuellt och blodsockret behöver alltid testas innan. Det är även betydande att 

ta hänsyn till vilken mat som ska intas, samt om fysisk aktivitet ska utföras de närmaste 

timmarna. Det betyder att personer med diabetes typ 1 ständigt behöver ha koll på sitt 

blodsockervärde, för att minska risken för långsiktiga komplikationer eller insjukna i 

insulinkoma (Harris, Boland, Meade & Battise., 2018). Trots det berättar sjuksköterskor att 

det finns personer som inte kan ta in de livsstilsrekommendationer som finns och att de 

förnekar viktiga detaljer som kolhydratkonsumtion och motion (James, Perry, Gallagher, & 

Lowe, 2016). I till exempel USA framkom det att 65% av personer med diabetes typ 1 

prioriterade andra sysslor före egenvården (Pyatak et al., 2014). För att hjälpa personer till att 

upprätthålla ett stabilt blodsocker är det av betydelse att sjuksköterskan har en inblick i de 

utmaningar och individuella behov som finns i vardagen (Kennedy et al., 2018). Dock visar 

flera studier att personer med diabetes typ 1 är missnöjda med vården. En bidragande orsak 

till detta missnöje är att personerna med diabetes typ 1 upplever att vårdpersonalen inte 

fokuserat på att se personernas liv i en helhet (Brady et al., 2017; Carlton et al., 2017; Greene, 

2009; Joensen et al., 2016; Vanstone et al., 2015). Personer med diabetes typ 1 upplever att 

vårdpersonal enbart bryr sig om deras blodsockervärden och inte hur de upplever att 

vardagen fungerar för övrigt. De menar att oavsett hur bra och professionell vägledning 
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sjuksköterskan kan ge, så är det i vardagen personerna upplever sina utmaningar. Av den 

anledning önskar personerna med diabetes typ 1 att det skulle finnas mer tid till att ha en 

dialog om de utmaningar som upplevs i vardagen så som vid fysisk aktivitet och arbete, samt 

en mer individanpassad rekommendation av egenvård (ibid.). 

 

Upplevelse 
Upplevelser är ett resultat av samverkan mellan individen och omgivningen. Hur starkt en 

person upplever något är individuellt eftersom det finns sensationer av helt olika slag 

(Eriksson, 1970). Upplevelser kan bland annat innefatta känslor som spänning, lugn, glädje, 

nervositet och sorg (Ditzfeld & Showers, 2014). Flensner (2014) menar att en upplevelse är 

knuten till individens situation och sammanhang. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att 

skapa en vårdande relation med personen eftersom varje person tänker och känner olika. Det 

är av stor vikt att sjuksköterskan engagerar sig i personens subjektiva upplevelse. Detta 

genom att lyssna vad personen har att säga, samt använda sig av livsvärldsperspektiv för att 

fördjupa sig i individens upplevelse och vad den innebär (ibid.). För att ge stöd till personer 

med diabetes typ 1 i deras vardag är det betydelsefullt att sjuksköterskan har en omfattande 

bild av personens upplevelser av sjukdom (Murrells, Ball, Ashworth, & Griffiths, 2015). 

 

Livsvärld 
Livsvärldsteorin har valts som teoretisk referensram då den belyser vikten av att utforma 

omvårdanden efter personens upplevelser och livsvärld. Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud och Fagerberg (2003) beskriver livsvärld som den vardagliga värld som personen tar 

för given och inte reflekterar över. Livsvärlden beskrivs som en naturlig, given värld som 

utgår från personens sätt att förstå och uppleva tillvaron. Det är genom livsvärlden som 

personen hanterar händelser i livet och söker efter en mening med livet (ibid). Dahlberg 

(2014) menar att den värld som en person befinner sig i, kan inte ifrågasättas eftersom den är 

skapad av personens subjektiva upplevelser. Synfältet och den existentiella situationen utgör 

och förändrar personens livsvärld. Personens livsvärld är i ständig förändring och kan 

upplevas olika beroende på hälsa, ålder och livserfarenhet (ibid.). För att beakta varje persons 

unika livsvärld menar Dahlberg et al. (2003) att omvårdnaden bör utformas efter personers 

upplevelser. Sjuksköterskan bör ha ett öppet förhållningssätt vilket innebär att bortse från sin 

förförståelse och ta sig tid till att försöka förstå den förändrade livsvärlden (ibid.). 
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Sjukdomar så som diabetes typ 1 kan leda till att livsvärldens förändras. Hur livsvärlden 

förändras är individuellt och utgörs av sjukdomens karaktär (Birkler, 2015). Personer som fått 

diagnosen diabetes typ 1 kan befinna sig i chocktillstånd, de kan exempelvis känna att de 

aldrig kommer ha ett normalt liv igen och uppleva rädsla för att inte längre kunna arbeta som 

tidigare (Kennedy et al., 2018). Diabetes typ 1 kan ha en negativ inverkan på personers 

vardag, vilket i sin tur kan påverka sociala relationer och familjerelationen. Oron om att inte 

kunna leva ett normalt liv, grundar sig i rädslan för inte kunna kontrollera sin diabetes när det 

gäller mat, insulin och sin dagliga fysiska aktivitet. Genom att inte ha kontroll över faktorerna 

ökar oron över risken för komplikationer (Svedbo Engström, Leksell, Johansson, & 

Gudbjörnsdottir, 2016). Det är en utmaning för sjuksköterskan att förstå en persons lidande 

eftersom livsvärlden som sjuksköterskan upplever skiljer sig från den värld som en person 

med en kronisk sjukdom lever i (Dahlberg et al., 2003). Personen har ofta en större kunskap 

om sin sjukdom och sina behov vilket gör det betydelsefullt att omvårdnaden utformas efter 

personens livsvärld. Att skapa en förståelse för en persons livsvärld kan vara genom att 

intressera sig för personens upplevelser, skapa en meningsfull dialog och prata om hur 

vardagslivet förändrats (ibid.). 

 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa vuxna personers upplevelser av hur diabetes typ 1 påverkar 

vardagen. 

 

Metod 

Design 
För att besvara studiens syfte gjordes en litteraturstudie av självbiografier utifrån en kvalitativ 

design. Detta då Polit och Beck (2017) menar att kvalitativa metoder har som syfte att 

fördjupa förståelsen för fenomen som kan beröra personers upplevelser, förväntningar, 

erfarenheter eller behov. I en kvalitativ design grundas forskningen på en förförståelse som 

utvecklas efter att ny kunskap har granskats. När syftet är att öka förståelsen och belysa en 
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återspegling av upplevelser kan litteraturstudie vara en relevant metod (ibid.). I en 

litteraturstudie sammanställs relevant kunskap som sedan kan användas i praktiken. 

Litteraturen används som insamlingsdata för studien och kan bestå av vetenskapliga artiklar 

eller som i detta fall självbiografier (Kristensson, 2014). Självbiografier innebär personliga 

beskrivningar, som kan innefatta upplevelser av sjukdom utifrån människors liv (Forsberg & 

Wengström, 2016). Vidare poängterar Friberg (2017) att berättelser från biografier kan 

tillföra en djupare förståelse för upplevelser än vad en granskning av vetenskapliga artiklar 

kan göra. Av den anledningen ansågs det vara relevant att sammanställa ett resultat av 

självbiografier för att besvara studiens syfte. 

 

Urval 
Friberg (2017) beskriver att inklusionskriterier är de begränsningar som valts ut för att 

besvara syftet. Inklusionskriterierna för studien var självbiografier där författaren själv har 

skrivit boken eller har max en skrivpartner. Om författaren hade en skrivpartner var det av 

stor vikt att upplevelserna skrevs utifrån huvudförfattarens synvinkel för att inte få någon 

annans upplevelse. Självbiografierna skulle vara skrivna på svenska, av vuxna personer över 

18 år som har diabetes typ 1. 

 

Datainsamling 
Sökmotorn som användes för att söka självbiografier inom området var Libris. Libris 

innehåller cirka tio miljoner publicerade titlar från närmare 500 biblioteksenheter i Sverige 

(Libris, 2017). Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) beskriver Libris som en 

nationell bibliotekskatalog med innehåll av litteratur från svenska bibliotek. Östlundh (2017) 

beskriver att sökord är de ord som används för att bäst representera det ämne som valts. 

Sökorden som användes var: diabetes typ 1, patografi, diabetes, biografi, personer med 

diabetes typ 1 & diabetes egenvård. Sökningen genomfördes i Libris utökade sökkatalog där 

ämne, genre och språk valdes. I första sökningen valdes ämne: diabetes typ 1, genre: 

patografi språk: svenska, och gav ett resultat på noll träffar. Därför gjordes en bredare 

sökning i den utökade sökkatalogen med språk: svenska, ämne: diabetes och biografi som 

genre, vilket resulterade i fem träffar. Titlar och sammanfattningar lästes igenom och en bok 

inkluderades, fyra böcker exkluderades eftersom de var skrivna av spökförfattare eller med 

inriktning på barns upplevelser. Det gjordes en ny, större sökning med orden: personer med 
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diabetes typ 1 i fritextrutan och språk: svenska, som gav 17 träffar. Fyra böcker inkluderades, 

13 böcker exkluderades eftersom de var skrivna i anhörigperspektiv, handlade om diabetes 

typ 2 eller riktade in sig på barn och ungdomars upplevelser. Slutligen gjordes en sökning 

med orden: diabetes egenvård i fritextrutan och språk: svenska som gav 32 träffar. Titlarna 

och sammanfattningarna lästes igenom, en bok inkluderades och 31 böcker exkluderades 

eftersom de inte var självbiografier. De sex böckerna som inkluderades till analysen ansågs 

relevanta för studiens syfte. För att säkerställa att innehållet i böckerna kunde besvara 

studiens syfte lästes de igenom och två böcker exkluderades eftersom författarna inte beskrev 

sina egna upplevelser av hur diabetes typ 1 påverkade vardagen. De fyra återstående 

självbiografierna inkluderades eftersom de besvarade studiens syfte. Se bilaga 1. 

 

Beskrivning av datamaterial som valdes för analys 

Titel: Jihdes diabetes: En match för livet 

Författare: Peter Jihde, 46 år & Karin Jihde. 

Årtal: 2016 

Handling: Peter skriver om sin vardag att leva med diabetes typ 1 och hur detta har påverkat 

hans liv. Läsaren får ta del av hur Peter har lärt sig hantera sitt blodsocker, kost och träning 

samt hur sjukdomen har påverkat familjen och andra sociala relationer. 

 

Titel: Sprutkraft 

Författare: Suzanne Färnert, 64 år 

Årtal: 2007 

Handling: Suzanne skriver om hur hon lärt sig att hantera sin sjukdom diabetes typ 1. Hon 

beskriver hur sjukdomen kan påverka kroppen, sociala relationer, kost och fritidsnöjen. 

  

Titel: Ensam är stark: Ett liv med diabetes och envishet 

Författare: Leena Graaf, 54 år 

Årtal: 2017 

Handling: Leena beskriver livet med typ 1 diabetes. Hon beskriver hatet till sin sjukdom, hur 

det förstörde hennes liv och fick henne att bygga upp en mur mot världen.  

 

Titel: Vi kan, vill och vågar… och vi har typ 1-diabetes! 

Författare: Anna Sjöberg, 46 år och Sofia Larsson-Stern 24 år.  
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Årtal: 2016 

Handling: Boken skildrar verkligheten av att leva med diabetes typ 1. Båda författarna har 

typ 1-diabetes. De beskriver deras upplevelse av deras sjukdom samt hur de lärt sig att 

hantera den.  

 

Etiskt övervägande  
Helsingforsdeklarationens är ett betydelsefullt styrdokument som berör forskning där 

människor är involverade. Målsättningen för deklarationen att värna om forskningspersoner, 

samt att nyttan för studien överstiger risker (Helsingforsdeklarationen, 2013). 

Helsingforsdeklarations etiska principer har beaktats under studiens gång. Kristensson (2014) 

skriver att forskningsetik kan delas in i fyra centrala principer. Autonomiprincipen innebär att 

all forskning ska ske med respekt för individens självbestämmande (ibid.). I denna studie har 

autonomiprincipen övervägts då författare till självbiografierna själva valt att dela med sig 

och publicera innehållet. Kristensson (2014) menar att nyttoprincipens utgångspunkt är en 

strävan efter att göra gott. Den potentiella nyttan som studien kan bidra med ska överstiga 

risken för skada. (ibid). Nyttoprincipen kan anses beaktas då en analys av självbiografier inte 

syftar till att någon ska komma till skada. Däremot kan en analys av författarnas upplevelser 

bidra till ny och värdefull kunskap för sjuksköterskor. Kristensson (2014) beskriver inte-

skada-principen som respekt för personers integritet och värderingar (ibid.). För att respektera 

författarna till självbiografierna har texten tolkats textnära utan att resultatet påverkats av 

egna värderingar eller åsikter. I val av självbiografier har rättviseprincipen beaktats då urvalet 

inte handlade om att särbehandla någon. De självbiografier som inkluderades var baserat på 

vilken bok som ansågs besvara studiens syfte. Kristensson, (2014) menar att rättviseprincipen 

handlar om att studien sker på lika villkor och att alla personer ska behandlas lika. 

 

Dataanalys 
För att besvara studiens syfte gjordes en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundmans (2004) beskrivning. Syftet med en kvalitativ innehållsanalys kan vara att öka 

förståelse eller belysa en återspegling av personers upplevelser (Polit & Beck, 2017). Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är en kvalitativ innehållsanalys en beskrivning av ett valt 

fenomen som kan genomföras latent eller manifest. Vid en latent ansats sker en medveten, 

djupare tolkning av textens innebörd och i en manifest ansats beskrivs enbart uppenbara och 
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synligt komponenter. För att respektera författarna till självbiografierna utgick studien från en 

manifest ansats men med latenta inslag. Detta då Graneheim och Lundman (2004) beskriver 

att kondensering och kodning kan ske manifest men att det sker en viss grad av tolkning 

senare i analysprocessen, vid kategoriseringen. 

 

Självbiografierna lästes igenom individuellt två gånger för att få en omfattande bild av 

böckernas innehåll. Detta då Graneheim och Lundman (2004) menar att texter ska läsas 

upprepande gånger för att en förståelse av helheten i innehållet. I vald innehållsanalys 

användes de fem stegen, meningsenhet, kondensering, kod, underkategori och kategori. När 

självbiografierna lästes igenom den andra gången valdes meningsbärande enheter ut 

individuellt för att inte påverkas av varandras tänkesätt. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) är meningsbärande enheter en del av en större text som svarar på det som ska studeras 

(ibid.). Efter att enskilt tagit ut meningsenheter jämfördes dessa för att vara eniga om att ha 

likvärdiga meningsenheter som svarade på studiens syfte. De 225 meningsenheterna som 

svarade på studiens syfte skrevs in i ett Word-dokument för att lättare kunna se helheten. 

Meningsenheterna kondenserades gemensamt för att få en tydlig uppfattning av innehållet. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär kondensering att korta ner meningsenheter 

utan att betydelsefullt innehåll går förlorat. De kondenserade meningsenheterna märktes med 

en kod baserat på dess innehåll. Graneheim och Lundman (2004) menar att koderna blir en 

etikett på vad den meningsbärande enheten handlar om. Kodens namn tilldelas genom till 

exempel händelser, objekt och andra fenomen samt bör förstås utifrån relation till 

sammanhanget. Meningsenheterna med tillhörande kod skrevs ut i pappersform. För att 

kunna sortera de olika koderna baserat på deras likheter och skillnader, klipptes de ut och 

delades in i olika högar. Högarna bildade sedan underkategorier som delades in kategorier. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver kategori som en tydlig titel som speglar textens 

innehåll. Analysen av de fyra självbiografierna resulterade i sju underkategorier med tre 

huvudkategorier. För att se exempel på meningsenheter i analysprocessen se Bilaga 2. 
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Resultat 
Analysen resulterade i tre huvudkategorier och sju underkategorier (Figur 1). Den första 

kategorin var behov av att förändra sina levnadsvanor, med underkategorierna förändrat 

synsätt kring matvanor och förändrade vanor kring fysisk aktivitet. Den andra kategorin var 

att känna sig styrd av sjukdomen, med underkategorierna att begränsas av komplikationer, 

svårigheter att vara spontan samt svårt att acceptera sjukdomen. Den tredje kategorin var att 

påverkas av andra personer i omgivningen, med två tillhörande underkategorier som 

benämns som att påverkas av andra personers oförståelse samt avsaknad av stöd från 

vårdpersonal. 

 

 
Figur 1. Kategorier och underkategorier 

 

 

Behov av att förändra sina levnadsvanor 
Kategorin representerar att personer med diabetes typ 1 upplevde ett behov av att förändra 

sina levnadsvanor i deras vardag, med två underkategorier. I första underkategorin förändrat 
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synsätt kring matvanor framkom det att personerna upplevde ett förändrat synsätt kring 

matvanorna efter diagnosen. Personerna upplevde en osäkerhet för vad de kunde äta och hur 

det påverkade blodsockervärdena samt att matvanorna påverkade vardagen i olika avseenden. 

I andra underkategorin förändrade vanor kring fysisk aktivitet framkom det att personerna 

inte kunde utföra fysisk aktivitet på samma sätt som innan diabetesdiagnosen. Det framkom 

även att personerna upplevde det olika svårt att prioritera in fysisk aktivitet i vardagen. 

 

Förändrat synsätt kring matvanor 

Personerna med diabetes typ 1 upplevde att den största förändringen efter diagnosen handlade 

om mat, vilket påverkade vardagen. För att kunna leva ett bra liv med diabetes upplevde 

personerna att sunda matvanor var lika viktigt som insulinet. Personerna upplevde att maten 

var central, eftersom vardagen anpassades efter att förutse utbudet av bra mat (Graaf, 2017; 

Jihde, 2016; Sjöberg, 2016). Personerna upplevde en osäkerhet över att veta vad de skulle äta, 

hur ofta, samt hur maten skulle påverka blodsockervärdet (Färnert, 2007; Jihde, 2016). Under 

de första åren med diabetes typ 1 upplevdes svårigheter med att äta varierad mat. Personen åt 

till exempel bara kokt mat eftersom personen upplevde att det påverkade blodsockervärdet 

minst. Även sötade drycker, godis och bakverk valdes bort. Det kunde upplevas tråkigt att 

inte äta chips och dricka öl en fredagskväll, men det upplevdes viktigare att äta hälsosamt för 

att kunna hålla blodsockret stabilt (Jihde, 2016).  

 

För att hålla blodsockret stabilt upplevdes ett behov av att äta varannan timme, vilket 

påverkade vardagen. Personen upplevde att det var en utmaning att äta regelbundet, eftersom 

det krävdes mycket planering till att få in sunda mellanmål. De flesta halvfabrikaten valdes 

bort och personen prioriterade mer kärlek och tid åt matlagningen. Personen upplevde att det 

var viktigt att äta vällagad och smakrik mat för att klara av livet med diabetes typ 1 (Jihde, 

2016) En annan person upplevde däremot att det var svårt att prioritera in bra och 

hälsosamma måltider. Personen kände sig dålig på att laga mat och upplevde att det fanns 

viktigare saker i vardagen än att prioritera in bra måltider (Graaf, 2017) Personerna upplevde 

även att sjukdomen påverkade deras upplevelser av restaurangbesök. De upplevde svårigheter 

med att gå ut och äta på restaurang eftersom det var svårt att anpassa måltidsinsulinet, då det 

inte gick att fastställa när maten skulle komma (Graaf, 2017; Jihde, 2016). Innan 

diabetesdiagnosen valdes den första bästa restaurangen, numera planerade personen redan på 

morgonen var det gick att äta en bra lunch (Jihde, 2016).   
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Så jag började lära mig exakt vad jag skulle äta, hur mycket, och på vilka 

tider. Den stora utmaningen var att tvingas äta mat regelbundet (Jihde, 

2016, s.45) 

 

Förändrade vanor kring fysisk aktivitet 

Personerna med diabetes typ 1 upplevde att det inte gick att utföra fysisk aktivitet som 

tidigare, vilket påverkade vardagen. De upplevde till exempel att det behövdes mycket 

planering och övning för att lära sig kombinera fysisk aktivitet med att injicera rätt mängd 

insulin. Personerna upplevde att det kändes tryggare att utöva sporter med naturliga pauser, 

som till exempel styrketräning för att lättare kunna kontrollera blodsockervärdet. Längre 

distansträning kunde göra att personerna kände sig osäkra, de upplevde att det var lätt hänt att 

missa blodsockerkontroller och felbedöma blodsockernivån. (Färnert, 2007; Graaf, 2017, 

Jihde, 2016; Sjöberg, 2016). Personen upplevde att innan diagnosen var träning och tävling 

en kamp om förstaplatsen, numera handlade det om en match för livet, för ett bra diabetesliv. 

Kunskapen om att fysisk aktivitet stabiliserade blodsockervärdena och fick personen att må 

bättre gjorde att det upplevdes viktigt att prioritera in träning i vardagen (Jihde, 2016). För en 

annan person var det svårare att prioritera in träning i vardagen. Personen var medveten om 

att fysisk aktivitet fick blodsockret att ligga stabilt, men personen upplevde att det var tråkigt 

att motionera. För att lättare kunna prioritera in träning som en del av vardagen, införskaffade 

sig personen en hund, vilket medförde att personen prioriterade in dagliga promenader 

(Graaf, 2017). 

 

Jag har idrottat i hela mitt liv och älskar att röra på mig. Det blir gärna 

längre pass i naturen och att då hålla blodsockret stabilt har krävt mycket 

planering och övning (Sjöberg, 2016, s.15.) 

 

Att känna sig styrd av sjukdomen 
Kategorin representerar att personerna med diabetes typ 1 upplevde att de kände sig styrda av 

sjukdomen i deras vardag, med tre underkategorier. I den första underkategorin att begränsas 
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av komplikationer framkom det att både kortsiktiga och långsiktiga komplikationer 

begränsade personerna i deras vardag. I andra underkategorin svårigheter att vara spontan 

framkom upplevelser av att det var svårt att vara spontan då de exempelvis kände sig styrda 

av blodsockervärdet. I tredje huvudkategorin svårt att acceptera sjukdom framkom det 

svårigheter med att acceptera sin sjukdom eftersom att livet blev så annorlunda efter 

diabetesdiagnosen.  

Att begränsas av komplikationer  

Personerna hade upplevt någon form av komplikation så som för lågt och för högt 

blodsockervärde, vilket påverkade vardagen (Färnert, 2007; Graaf, 2017; Jihde, 2016; 

Sjöberg, 2016). De kände sig begränsade då de upplevde att blodsockret styrde deras humör, 

eftersom de ofta kände irritation eller ilska när blodsockret var för lågt. Ett för lågt 

blodsockervärde medförde även upplevelser som att det var svårt att kontrollera kroppen och 

det kändes som att hjärnan var på ett ställe och kroppen på ett annat (Graaf, 2017; Jihde, 

2016; Sjöberg, 2016). En person upplevde att det inte tog lång tid efter diagnosen att förstå 

hur det kändes att få lågt blodsocker, medan en annan upplevde det svårt att avgöra om det 

var en känning eller inte (Färnert, 2007; Jihde, 2016) Personer kände sig vidare begränsade 

då de upplevde att känslomässiga upplevelser så som psykologisk stress kunde leda till för 

höga blodsockervärden, vilket påverkade vardagen. I situationer där de kände sig osäkra eller 

skulle testa något nytt, som till exempel att prova en ny sport eller tala inför massor med 

människor upplevde dem att de begränsades av för högt blodsocker (Färnert; Graaf, 2017; 

Jihde, 2016; Sjöberg, 2016). Eftersom personerna var medvetna om att för höga 

blodsockervärden ökar risken för följdsjukdomar, upplevde personerna en rädsla för att ha 

höga blodsockervärden. De upplevde till exempel rädsla för att dö, bli blind eller hamna i 

rullstol, vilket påverkade vardagen (Färnert, 2007; Graaf, 2017; Jihde, 2016). På grund av 

rädsla för att få följdsjukdomar pressade sig personen sig till att ha låga blodsockervärden, 

vilket gjorde att personen begränsades av för lågt blodsocker flera gånger om i vardagen. För 

lågt blodsocker gjorde till exempel att personen fick svårt att tänka och det upplevdes som att 

det krävdes en högre växel för att orka. Personen vande sig vid att ha låga blodsockervärden 

och vaknade inte längre på nätterna av för lågt värde, vilket gjorde att personen kände sig 

orolig då personen var rädd för att somna och inte vakna igen (Jihde, 2016).  
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Återkommande upplevelser var att komplikationer begränsade arbetslivet, vilket påverkade 

vardagen. En person beskrev sina upplevelser av att behöva avbryta arbetsdagar på grund av 

för lågt blodsockervärde som vid några gånger var nära insulinkoma. Vid ett tillfälle när 

personen stod på scen och fick lågt blodsockervärde, svettades personen igenom sin kostym 

och upplevde svårigheter med att tänka klart och prata sammanhängande. En annan person 

hade fått långsiktiga komplikationer så som försämrad syn, vilket medförde att personen 

jobbade hemifrån för att överhuvudtaget kunna jobba. Synen hade blivit så pass dålig att 

personen behövde en 42 tums tv som datorskärm och ett tangentbord för synskadade (Graaf, 

2017; Jihde, 2016). En person upplevde att långsiktiga komplikationer så som bölder på 

kroppen påverkade vardagen. Personen behövde opereras flera gånger på grund av sina 

bölder vilket innebar många sjukskrivningar. Vidare upplevde personen att stressen över att 

få vardagen att gå ihop ökade trycket psykiskt vilket till följd gav högre värden och en längre 

läkningsprocess (Graaf, 2017). 

När man får det vi kallar känning så tappar man all koordination och 

fingrarna lyder inte. Hjärnan är på ett ställe och kroppen är på ett annat 

(Graaf, 2017, s. 51).  

 

Svårigheter att vara spontan 

Personer med diabetes typ 1 upplevde att livet gick ut på att kontrollera blodsockret, vilket 

upplevdes påfrestande och skapade hinder när personerna ville resa eller göra något spontant. 

Personerna tänkte ständigt på deras blodsockervärde och testade blodsockret upprepande 

gånger (Färnert, 2007; Graaf, 2017; Jihde, 2016). Under det första halvåret efter diagnosen 

vågade de inte utföra några ansträngande aktiviteter. De upplevde att sjukdomen medfört att 

självkänslan försämrades, de var tillexempel rädda för att testa nya saker (Graaf, 2017; Jihde, 

2016) Personen undvek allt som var spontant och roligt och var istället hemma och läse om 

blodsockervärdets påverkan i kroppen (Jihde, 2016). Personerna upplevde känslor som 

uppgivenhet de dagar när blodsockervärdet inte gick att stabilisera vad de än gjorde. Även 

när blodsockervärdet låg stabilt upplevdes svårigheter med att vara spontan då det upplevdes 

omständligt att administrera insulin. Personerna upplevde till exempel svårigheter med att 

ställa in rätt nivåer på insulinpennorna, samt att behöva administrera insulin på offentliga 

platser (Larsson Stern, 2016; Graaf; 2017; Jihde, 2016; Sjöberg, 2016). Personerna upplevde 

att det var svårt att vara spontan då planering av insulinintag krävde planering av den dagliga 



 

19 
 

verksamheten. De upplevde att det var besvärligt att alltid behöva tänka på att ha med insulin 

och något som kunde höja deras blodsocker snabbt, vart de än skulle (Färnert, 2007; Graaf, 

2017, Jihde, 2016). Personerna upplevde också utmaningar i att ha ansvar för vardagliga ting 

så som att sköta hushållet, samtidigt som de skulle ta hand om sin diabetes. För att hantera 

vardagen upplevde personerna att de behövde strukturera deras vardag, vilket medförde 

upplevelser av att det var svårt att göra något spontant (Graaf, 2017; Jihde, 2016; Larsson 

Stern, 2016; Sjöberg, 2016).  

 

Det är svårt för oss att göra något spontant då planeringen av 

insulinintag kräver planering av den dagliga verksamheten (Graaf, 2017, 

s.2).  

Svårt att acceptera sjukdom  

Personerna upplevde svårigheter med att acceptera sin sjukdom, vilket gjorde att vardagen 

påverkades. De upplevde till exempel att sjukdomen hindrade dem från att leva som de ville 

och det upplevdes svårt att inse att de hade en dödlig sjukdom. Personerna upplevde även att 

sjukdomen inkräktade på deras liv och berövade deras frihet, vilket resulterade i att de kände 

sig styrda av sin sjukdom. De upplevde en sorgsenhet över att aldrig kunna slappna av, utan 

att resten av livet behöva planera nästa ögonblick (Färnert, 2007; Graaf, 2017; Jihde, 2016; 

Larsson Stern, 2016; Sjöberg, 2016). Första tiden efter diabetsbeskedet dominerades av 

mörker och svårigheter att acceptera och förstå sin förändrade levnadssituation. Det som 

upplevdes svårast var att omvärdera attityden till livet och döden. Som följd av att personerna 

inte kunde acceptera sin sjukdom, upplevdes problem med att njuta av vardagen. Personerna 

hatade känslan av att vara ett offer och byggde därför upp en mur av ångest på dagarna 

(Graaf, 2017; Jihde, 2016). Att ha diabetes typ 1 och vara en social person upplevdes som en 

dålig kombination eftersom det upplevdes att den egenvård som eftersträvades skulle 

medföra att personen blev en tråkig person. Personen ville inte bli hindrad från att ha roligt 

och gjorde därför allt i sin makt för att slippa tänka på sjukdomen. Vidare upplevdes även 

svårigheter med att acceptera att familjen blev påverkad av sjukdomen. Känslor av 

misslyckande upplevdes vid tillfällen då personen inte orkade ta hand om familjen (Graaf, 

2017).  

Det var svårt för mig att acceptera att jag hade en sjukdom eftersom jag 

vägrade se mig själv som sjuk (Sjöberg, 2016, s. 14).  
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Att påverkas av andra personer i omgivningen 
Kategorin representerar att personerna med diabetes typ 1 upplevde att de påverkades av 

personer i omgivningen, vilket kunde delas in i två underkategorier. I första underkategorin 

att påverkas av andra personers oförståelse framkom det att personer med diabetes typ 1 

upplevde att andra personers oförståelse påverkade deras vardag, då de till exempel kunde ha 

åsikter om hur personerna skulle hantera deras sjukdom. I andra underkategorin avsaknad av 

stöd från vårdpersonal framkom det att personerna med diabetes typ 1 upplevde att de inte 

fick tillräckligt med stöd från vårdpersonal, för att kunna hantera deras sjukdom i vardagen.  

 

Att påverkas av andra personers oförståelse  

Personer med diabetes typ 1 upplevde att andra personers oförståelse för deras sjukdom 

påverkade vardagen (Färnert, 2007; Graaf, 2017, Jihde, 2016; Larsson Stern, 2016; Sjöberg, 

2016). Det framkom en påverkan från personer i omgivningen vilket ledde till ett behov av att 

hantera sin diabetes på ett visst sätt, framförallt på offentliga platser. En person upplevde en 

skyldighet till att gömma sprutor och blod, samt att skyla sin behandling för att undvika 

dömande blickar och oförstående påhopp (Larsson Stern, 2016; Sjöberg, 2016). En annan 

person upplevde frustration över att ständigt behöva utbilda andra på grund av deras 

oförståelse för sjukdomen. När personen förde konversationer om sin diabetes upplevde 

personen att andra blev irriterade, de kunde även ha åsikter om hur personen skulle ta sitt 

insulin. Personen upplevde att det var omöjligt att ta hänsyn till andra personer eftersom 

blodsockret inte bryr sig om vad andra tycker och tänker (Jihde, 2016). Det framkom att 

personliga val och kostvanor upplevde väcka mycket åsikter hos andra, vilket personerna 

upplevde frustrerande. Ifall de tackade nej till en extra portion mat tog personer i 

omgivningen för givet att det berodde på sjukdomen, när det egentligen handlade om att 

behålla vikten. Oförståelse från andra personer kunde medföra att personerna med diabetes 

typ 1 upplevde en oresonlig ilska, vilket påverkade vardagen (Färnert, 2007; Jihde, 2016).  

Som typ 1-diabetiker är det lätt att bli påverkad av allmänheten att 

hantera sin diabetes på ett visst sätt, framförallt på offentliga platser. Att 

gömma sprutor, pump och blod. Att skyla sin behandling för att undvika 

dömande blickar och oförstående påhopp (Larsson Stern, 2016, s. 24) 
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Avsaknad av stöd från vårdpersonal 

Personer upplevde att de fick klara sig själva med sin diabetes och att de inte fick tillräckligt 

med stöd från vårdpersonalen, vilket medförde att det var svårt att finna en balans i vardagen. 

Personerna upplevde att det inte var någon som förstod den förvirring och sorg som 

sjukdomen förde med sig. De upplevde att det hade betytt mycket att ha någon att prata med, 

någon som kunde förstå den situation som personerna befann sig i. Personerna upplevde att 

de inte fått tillräckligt med stöd från vårdpersonalen till att bearbeta sjukdomen, de hade 

behövt hjälp att inse att sjukdomen inte behövde definiera personerna, utan att sjukdomen 

enbart är något som personerna råkar ha (Graaf, 2017: Jihde, 2016). En person hade svårt för 

förtroende och upplevde en uppgivenhet varje gång personen fick byta läkare. Det upplevdes 

att vården inte var till för de personer som inte skötte sig eller följde anvisade 

rekommendationer, vilket medförde en upplevelse av press att vara vården till lags. Det 

upplevdes vidare att vårdpersonalen upprepade de negativa konsekvenser en okontrollerad 

diabetes kunde medföra, vilket resulterade i avsaknad av stöd till att få hjälp med den 

grundläggande biten av behandlingen. Det framkom även upplevelser av att vårdpersonalen 

enbart fokuserade på att behandla sjukdomen utan att försöka förstå personens liv i en helhet. 

Det resulterade i en upplevelse av att individuella behov inte uppmärksammades och att 

personen inte fick tillräckligt med stöd till att hantera sin egenvård. Eftersom personen inte 

fick tillräckligt med stöd från vårdpersonalen till att hantera sin sjukdom i kombination med 

de utmaningar som fanns i vardagen upplevdes det omöjligt att upprätthålla en god egenvård 

(Graaf, 2017). Personerna upplevde även en irritation över vårdpersonalens oförståelse när 

vårdpersonal var ointresserade eller skeptiska till den positiva påverkan som tekniska 

hjälpmedel har för personer med diabetes typ 1 (Graaf, 2017; Jihde, 2016). 

När inte ens mitt diabetesteam hjälper mig. Vem ska hjälpa mig då? 

(Graaf, 2017, s. 73).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
En kvalitativ design baserad på självbiografier ansågs vara lämplig för att besvara studiens 

syfte om vuxna personers upplevelse av hur typ-1 diabetes påverkar vardagen. Det stärker 
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Kristensson (2014) som menar att en kvalitativ metod är relevant för att besvara människors 

subjektiva upplevelser. Det belyser även Forsberg och Wengström (2016) som menar att en 

analys av självbiografier är en bra metod för att ta del av personers personliga upplevelse, då 

det kan ge ett annat perspektiv för att förstå händelser som utspelats. Däremot beskriver 

Olsson och Sörensen (2011) att det finns nackdelar med att använda sig utav självbiografier 

eftersom det inte går att komplettera några upplevelser som inte beskrivs tillräckligt. De 

menar att det då kan vara en fördel att använda sig av intervjuer (ibid.). Intervjuer ansågs 

dock inte vara aktuellt vid denna typ av kandidatsuppsats. Detta då Kristensson (2014) 

beskriver att det ställs stora krav på den som intervjuar genom att vara kunnig inom området, 

ha ett bra samspel med andra samt att ha tydligt formulerade frågor. Det tar därför tid att lära 

sig att intervjua och krävs övning, vilket inte ansågs möjligt inom tidsramen för detta arbete. 

Av den anledning ansågs en litteraturstudie baserad på självbiografier som den mest lämpliga 

metoden för att besvara studiens syfte.  

 

Urvalet och datainsamlingen har skrivits så utförligt som möjligt, vilket Henricson (2017) 

menar ökar överförbarheten. Målsättningen med urvalet var att hitta självbiografier som 

ansågs vara lämpliga för studiens syfte. Till en början var kriteriet att självbiografierna skulle 

vara skrivna av en person som har diabetes typ 1, vilket resulterade i att enbart två 

självbiografier inkluderades i resultatet. Det ansågs som för få självbiografier och därför 

inkluderades även självbiografier som hade två författare. I de självbiografierna kunde det 

tydligt urskiljas vems upplevelse det var som beskrevs. Detta resulterade i ett bredare resultat, 

vilket anses vara en styrka i studien. Självbiografierna skulle även vara skrivna på svenska 

vilket kan vara både en svaghet och en styrka. En svaghet skulle kunna vara att resultatet 

hade varit ännu bredare om självbiografier med andra språk inkluderats. Anledningen till att 

enbart använda sig av svenska självbiografier var dock att minska risken för misstolkning vid 

översättningen, vilket kan anses som en styrka. Det intygar Östlundh (2017) som menar att 

det kan vara ett hinder att använda sig av det engelska språket för den som inte har det som 

modersmål eftersom det kan öka risken för feltolkning och göra datan mer svårhanterlig 

(ibid.). Det belyser även Willman et al. (2016) som menar att det är betydande att inte 

använda sig av språk som anses vara svårt att behärska. Av den anledningen kan valet av att 

enbart använda sig av svenska självbiografier öka studiens trovärdighet. Sökorden som 

användes i Libris ansågs relevanta för studiens syfte. I den första sökningen som gjordes i 

Libris, användes sökordet patografi och resulterade i inga träffar alls. Det var svårt att hitta 

självbiografier, av den anledning bokades en bibliotekarie på Blekinge tekniska högskola för 
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att få hjälp att söka i Libris. Östlundh (2017) beskriver att bibliotekarien kan vara till hjälp 

vid frågor som rör informationssökning. Det medförde att bredare sökningar genomfördes, 

där sökord som biografi och personer med diabetes typ 1 användes. En nackdel med att 

sökningen blev bredare var att det kom upp böcker som inte var självbiografier, vilket gjorde 

att datainsamlingen tog längre tid. Fördelen med en bredare sökning var att det ökade 

chanserna till att finna fler självbiografier som besvarade studiens syfte. Det går dock inte att 

förutse om fler självbiografier och andra inklusionskriterier hade kunnat påverka resultat till 

att se annorlunda ut. En del av självbiografierna som inkluderades fanns inte tillgängliga på 

Gräsviks bibliotek och fick istället fjärrlånas. Det kan ses som en styrka att inga böcker 

exkluderades trots att de inte fanns tillgängliga. För att ta hänsyn till författarna i 

självbiografierna har de fyra etiska principerna beaktats under studiens gång. Kristensson 

(2014) belyser att personer som deltar i en studie ska respekteras utifrån personens 

självbestämmande och vara välinformerad om hur studien kommer utföras. De etiska 

principerna har beaktats men eftersom innehållet i självbiografierna är publicerade till 

allmänheten togs beslutet att inte kontakta personerna som skrivit självbiografierna. Beslutet 

baserades på SFS [1960:729] som skriver att personer har rättigheter till att ta del av verk 

som är publicerat i allmänheten.  

 

Studien gjordes i enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

innehållsanalys eftersom den ansågs ha tydliga steg som var lätta att följa. Det styrker även 

Kristensson (2014) som menar att innehållsanalys är en bra metod för nybörjare. 

Innehållsanalys är relativt strukturerad med fokus på att finna likheter, skillnader och 

mönster, vilket kan vara en trygghet (ibid.) En analys av självbiografier kan dock vara en 

nackdel då det är stora textmassor som ska bearbetas. Det kan då finnas risk för att relevant 

data förbises vilket kan ses som en svaghet. För att undvika att relevant data missades läste 

båda författarna samtliga självbiografierna mer än en gång. Även meningsenheter togs ut var 

för sig för vilket ansågs vara en styrka eftersom det gjorde att ingen relevant data förbisågs. 

Meningsenheterna diskuterades och jämfördes för att få en överensstämmelse över att de 

meningsenheter som inkluderats besvarade studiens syfte. Kondensering och kodning gjordes 

gemensamt, vilket kan ses som en styrka då det gav en tillgänglighet till att diskutera 

meningsenheternas innebörd. Enligt Graneheim och Lundman (2004) får egna värderingar 

och erfarenhet inte påverka analysprocessen. Det menar även Olsson och Sörensen (2011) 

som belyser att förförståelsen inte får påverka objektiviteten i tolkningen av resultatet och 

analysprocessen. För att undvika att egna värderingar skulle påverka resultatet fick koderna 
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namn utifrån de ord som fanns i meningsenheten. Innehållet relaterat till koden diskuterades 

även ett flertal gånger för att kärnan i meningsenheten skulle bevaras. Eftersom Graneheim 

och Lundman (2004) menar att koden är en etikett som ska representera meningsenhetens 

innebörd, var det av vikt att vara så textnära som möjligt. Koderna delades in i högar baserat 

på likheter och skillnader, för att sedan kunna representera självständiga kategorier. Vid 

kategoriseringen var processen lång då Graneheim och Lundman (2004) belyser vikten av att 

ingen data exkluderas trots att den inte passar in i någon kategori, eller hamnar mellan två 

kategorier. Det krävdes flera ändringar under analysens gång för att inte exkludera relevant 

data. Det ansågs som en fördel att det prioriterades mycket tid och engagemang vid 

kategoriseringen, för att kunna presentera ett så trovärdigt resultat som möjligt. Resultatet i 

föreliggande studie visade att det kan finnas likheter i hur personer med diabetes typ 1 

upplever att vardagen påverkas. Dock är upplevelser något som är individuellt och det går 

därför inte att påstå att alla kommer uppleva samma sak (Flensner, 2014). Studiens resultat 

anses ändå kunna resultera i någon form av generaliserbarhet då det framkommit likheter i 

personernas upplevelser av hur vardagen påverkades.  

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa hur vuxna personer med diabetes typ 1 upplever att 

vardagen påverkas. Analysen av data resulterade i att personernas upplevelser kunde förstås 

utifrån tre kategorier med tillhörande underkategorier. De delar av resultatet som ansågs mest 

intressant att diskutera var personernas upplevelser av att begränsas av komplikationer, 

förändrat synsätt kring matvanor, samt avsaknad stöd från sjukvården. 

 

Personer med diabetes typ 1 upplever att de känner sig styrda av sjukdomen och att de 

begränsas av komplikationer. Det visade sig i resultatet genom att personerna upplevde 

svårigheter med att tänka klart eller kontrollera kroppen vid lågt blodsockervärde. Det 

framkom även att blodsockret styrde deras humör eftersom de kände sig irriterade när 

blodsockervärdet var lågt. Liknande bekräftar Vanstone et al. (2015), att den kognitiva 

funktionen och humöret påverkas av blodsockervärdet. Personer kan uppleva känslor som 

ångest, panik, irritation, förvirring, minskad medvetenhet eller förlust av kontroll när 

blodsockervärdet är för högt eller för lågt. Föreliggande resultat visar att personer med 

diabetes typ 1 upplevde att komplikationer begränsade deras förutsättningar till att kunna 

arbeta. Detta styrker Vanstone et al. (2015) som menar att för låga blodsockervärden kan 

medföra att personer blir trötta och desorienterade, vilket i sin tur kan påverka förmågan till 
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att kunna utföra arbetsuppgifter. Det framkom även i föreliggande resultat att känslomässiga 

upplevelser påverkade deras blodsocker, när personerna exempelvis kände sig osäkra eller 

skulle testa något nytt, begränsades de av för högt blodsocker. Det styrker Brady et al. (2017) 

som intygar att känslor så som ångest eller stress kan ge upphov till höga blodsockervärden. 

Det framkom även i föreliggande resultat att personerna upplevde en rädsla för att ha höga 

blodsockervärden då det ökar risken för komplikationer i framtiden. Det bekräftar Carlton et 

al. (2017) som menar att personer med diabetes typ 1 ofta upplever rädsla och oro för att få 

komplikationer. Greene (2009) och Vanstone et al. (2015) belyser att personer med diabetes 

typ 1 inte fått tillräckligt med stöd till att hantera deras blodsockervärden. När personer med 

diabetes typ 1 haft okontrollerade blodsockervärden under en längre period har vårdpersonal 

talat om vad de inte får äta, dricka eller göra, samt berättat om de konsekvenser som kan 

uppstå om de inte bättrar sig (ibid.). Vidare menar Vanstone et al. (2015) att en mer 

individuell omvårdnad med fokus på vad personerna kan göra för att hantera eventuella 

komplikationer hade kunnat hjälpa personer med diabetes typ 1 till att känna sig tryggare i 

deras vardag. Det styrker Dahlberg et al. (2003) som menar att all omvårdnad bör utformas 

med personens livsvärld i centrum. Det innebär att omvårdnaden utformas personcentrerat 

efter personens upplevelser, känslor och behov. Detta kan dock ses som en utmaning då 

Dahlberg et al. (2003) belyser att det kan vara svårt för sjuksköterskan att förstå en persons 

lidande då livsvärlden skiljer sig för personen med diabetes typ 1.  

  

Resultatet visade även att personer med diabetes typ 1 upplevde behov av att förändra sina 

levnadsvanor och ett förändrat synsätt kring matvanor. Vardagen anpassades efter att förutse 

utbudet av bra mat och det upplevdes viktigt att äta vällagade måltider. Personerna upplevde 

att det krävdes mycket planering till att äta regelbundet och de kunde känna sig osäkra över 

hur maten skulle påverka blodsockervärdet. Dahlberg et al. (2003) menar att detta kan förstås 

utifrån livsvärldsteorin då livsvärlden ofta förändras i samband med insjuknande av sjukdom. 

Birkler (2015) menar även att sjukdomar så som diabetes typ 1 kan medföra att livsvärlden 

förändras i form av att vardagen innehåller nya rutiner och utmaningar. I likhet med den 

aktuella studiens resultat beskriver Carlton et al. (2017) och Vanstone et al. (2015) att 

personer med diabetes typ 1 upplever att vardagen anpassas efter deras matvanor. Flera 

personer med diabetes typ 1 upplever ett behov av att äta en restriktiv kost på regelbundna 

tider (ibid). I enlighet med den aktuella studiens resultat belyser Brady et al. (2017) att 

personer med diabetes typ 1 upplever utmaningar i att veta vad de ska äta, hur mycket och 

hur ofta. Greene (2009) menar att personer med diabetes typ 1 behöver stöd från vårdpersonal 
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till att planera deras vardag. Det kan exempelvis vara genom att ge personliga 

rekommendationer om hur ofta personerna ska äta, samt hur mycket kolhydrater varje måltid 

bör innehålla. I motsats till det menar Vanstone et al. (2015) att personer med diabetes typ 1 

upplever att det är bättre att planera självständigt, istället för att anpassa sina matvanor efter 

sjukvårdpersonalens rekommendationer. Personerna upplever att de råd som vårdpersonalen 

ger är för allmänna och att de inte är anpassade till personernas individuella behov (ibid.). 

Anledningen till att personer med diabetes typ 1 upplever att en självständig planering är 

bättre, kan bero på att vårdpersonalen inte arbetar tillräckligt personcentrerat där personens 

egen medverkan och individuella behov är i centrum. Resonemanget styrks av Dahlberg et al. 

(2003) som menar att personer med diabetes typ 1 har en djupare insikt i deras egna livsvärld 

och sjukdomssituation än vad vårdpersonalen har. För att vårdpersonal ska kunna ge en 

personcentrerad vård och kunna hjälpa personer till att planera sin vardag bättre, är det 

betydelsefullt att det finns en förståelse för den förändrade livsvärlden (ibid.).  

 

Andra utmärkande upplevelser som framkom i resultatet var att personer med diabetes typ 1 

upplevde avsaknad stöd från vårdpersonal. Det framkom att personerna var missnöjda med 

stödet från vårdpersonalen, eftersom de inte visade intresse för personernas upplevelser. 

Personerna upplevde att vårdpersonalen inte försökte förstå deras liv i en helhet och att de 

inte fick tillräckligt med stöd till att upprätthålla en god egenvård. Liknande beskriver Greene 

(2009) och Carlton et al. (2017), att personer med diabetes typ 1 upplever att vårdpersonal 

måste bli bättre på att anpassa omvårdnaden efter de individuella behov som finns i vardagen. 

När personerna får råd som är oväsentliga för deras livssituation blir de frustrerade över att 

vårdpersonalen inte fokuserar på att se helheten i deras liv (ibid.). Även Brady et al. (2017) 

belyser att en bra vägledning från sjukvårdspersonal är avgörande för en god egenvård, trots 

det upplever personer med diabetes typ 1 ett saknat stöd från sjukvården. De upplever 

svårigheter med att få tillgång till information angående deras egenvård och att det emellertid 

gått långa perioder utan att de fått träffa någon läkare. Personerna upplever också att de inte 

har tillräckligt med kunskap för att hantera sin sjukdom och att de ofta får råd från 

vårdpersonal som är oväsentliga för deras livssituation (ibid.). Även sjuksköterskor är 

medvetna om att personer med diabetes typ 1 inte får tillräckligt med stöd till att hantera 

deras sjukdom (James et al., 2016). Anledningen till att sjuksköterskor inte kan erbjuda 

tillräckligt med stöd kan bero på tidsbrist, saknad tillgång till ny teknik och att de saknar 

tillräckligt med kompetens (James et al., 2016). Hope et al. (2014) menar också att 

sjuksköterskor upplever att de flesta möten går på rutin, eftersom det inte finns tillräckligt 
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med tid för att skapa en meningsfull dialog. Det medför att sjuksköterskor upplever 

svårigheter med att skapa relationer till personer med diabetes typ 1, trots intresse och 

engagemang (ibid.). Dahlberg et al. (2003) belyser vikten av att personer med diabetes typ 1 

får möjligheten till att diskutera om hur livsvärlden förändrats efter diagnosen. För att kunna 

bedriva en personcentrerad vård, som till exempel att ge råd som är väsentliga för personens 

livssituation, är det av betydelse att sjuksköterskan har en inblick i personens upplevelser av 

hur vardagen påverkats (ibid.).  

Slutsats 
Resultatet visade på att diabetes typ 1 påverkar en vuxen persons vardag i flera olika 

avseenden. Personerna upplevde att vardagen påverkade inställning till mat och fysisk. De 

upplevde att sjukdomen styrde över deras liv vilket medförde upplevelser så som att det var 

svårt att acceptera sin sjukdom. Personerna upplevde även att andra personers oförståelse 

påverkade deras vardag, de upplevde till exempel att det krävdes tålamod att bemöta 

oförstående personer med förutfattade meningar. Föreliggande resultat anses därför vara 

betydelsefullt att belysa, då det ger en ökad förståelse för hur personer med diabetes typ 1 

upplever att sjukdomen påverkar vardagen. Det framkom även att personerna var missnöjda 

med stödet från sjukvårdspersonal eftersom de inte fokuserade på deras liv i en helhet. 

Kunskapen som framkom i föreliggande studie kan vara betydelsefull för sjuksköterskan 

eftersom det belyser vikten av att sjuksköterskan har ett personcentrerat förhållningssätt och 

uppmärksammar behovet av stöd. Framtida forskning skulle kunna vara att undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med diabetes typ 1, för att belysa de 

svårigheter och brister som kan upplevas när de ger stöd till att hantera sjukdomen i deras 

vardag.  

Självständighet  
Det har skett en gemensam diskussion med ett gott samarbete genom hela arbetet. Hanna 

hade huvudansvar för inledning, rubriken livsvärld i bakgrunden, datainsamling och etiskt 

övervägande. Felicia hade huvudansvar för rubrikerna diabetes typ 1, diabetes typ 1 påverkan 

på vardagen, upplevelse i bakgrunden samt design och urval. Under analysprocessen lästes 

självbiografierna enskilt och meningsenheter togs ut var för sig, resten av analysprocessen 

gjorde gemensamt, samt resultatet. I diskussions delen hade Felicia huvudansvar för 
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metoddiskussionen och Hanna för resultatdiskussionen. Samtliga delar av studien har 

diskuterats och korrigerats tills båda varit nöjda. 
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i Libris 

 
Sökord Sökdatum  Avgränsningar Antal träffar Antal lästa 

sammanfattningar 
Antal valda 
självbiografier 

Diabetes typ 
1 

2017-12-14 +patografi, 
svenska 

0   

Diabetes 2017-12-14 +biografi, 
svenska 

5 5 1 

Personer med 
diabetes typ 1 

2017-12-14 +svenska 17 17 4 

Diabetes 
egenvård 

2017-12-14 +svenska 32 32 1 
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Bilaga 2 Meningsenheter 
Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Den största skillnaden 
mellan livet som den friske 
Peter och Peter med 
diabetes är inte att mitt 
insulin numera kommer 
från en spruta. Den mest 
omvälvande förändringen 
sedan diagnosen handlar 
om mat (Jihde, 2016, s. 
89). 
 

Skillnaden är inte att 
insulin kommer från en 
spruta. Den 
omvälvande 
förändringen sedan 
diagnosen handlar om 
mat 

Förändringen 
sedan diagnosen 
handlar om mat 

Förändrat 
synsätt kring 
matvanor 
 

Behov av att förändra sina 
levnadsvanor 

Oavsett väljer jag gärna 
sporter med naturliga 
pauser, så jag kan ta en 
macka i sidbytet eller inför 
nästa hål på golfbanan 
(Jihde, 2016, s. 137). 

Väljer sporter naturliga 
med pauser så jag kan 
ta en macka i sidbytet 
eller inför nästa hål på 
golfbanan 

Väljer sporter 
med naturliga 
pauser 

Förändrade 
vanor kring 
fysisk aktivitet. 

Behov av att förändra sina 
levnadsvanor 

Det är svårt att tänka när 
man är låg i sockret. Jag 
måste lägga i en högre 
växel hela tiden, för att 
orka (Jihde, 2016, s. 36). 

Svårt att tänka när man 
är låg i sockret. Måste 
lägga i en högre växel, 
för att orka 
 
 

Svårt att tänka 
vid lågt 
blodsocker 

 

Att begränsas 
av 
komplikationer 

Att känna sig styrd av 
sjukdomen 

Det är svårt för oss att göra 
något spontant då 
planeringen av insulinintag 
kräver planering av den 
dagliga verksamheten 
(Graaf, 2017, s.2).  
 

Svårt att göra något 
spontant då 
planeringplaneringen 
av insulinintag kräver 
planering av den 
dagliga verksamheten 

Svårt att göra 
något spontant  

Svårigheter att 
vara spontan 

Att känna sig styrd av 
sjukdomen 

Jag har inte accepterat min 
sjukdom på det sättet 
förutom att göra allt 
jävelskap som går för att 
tjafsa emot den. Jag är som 
en evig tonåring i det fallet 
(Graaf, 2017, s. 40). 
 

Inte accepterat min 
sjukdom på det sättet 
förutom att göra allt 
jävelskap som går för 
att tjafsa emot den. Är 
som en tonåring i det 
fallet 

Inte accepterat 
sjukdom 

Svårt att 
acceptera 
sjukdom 

Att känna sig styrd av 
sjukdomen 

Oresonlig ilska över att 
folk bara inte fattar – nej, 
jag kan inte vänta med 
middagen. KAN. INTE 
(Jihde, 2016, s. 10). 
 

Ilska över att folk inte 
fattar – kan inte vänta 
med middagen. 

Ilska över att 
folk inte fattar 

Att påverkas av 
andra 
oförståelse 

Att påverkas av andra 
personer i omgivningen 
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Här någonstans lärde jag 
mig att vården INTE var 
till för den ’korkade 
diabetikern’’. Den liksom 
jag inte skötte sig och ej 
heller följde anvisade 
regler för att hålla 
sjukdomen i fack. Dom 
som inte uppfyllde dom 
fyra hörnstenarna var 
jobbiga att hantera och ett 
störande moment. Att 
vända på myntet och se 
den personens baksida 
fungerar inte inom vården. 
Följ reglerna eller ja, klara 
dig själv (Graaf, 2017 s. 
46). 
 

Lärde mig att vården 
INTE var till för den 
’korkade diabetikern’’. 
Den liksom jag inte 
skötte sig heller följde 
anvisade regler för att 
hålla sjukdomen i fack. 
Dom som inte 
uppfyllde dom fyra 
hörnstenarna var 
jobbiga att hantera och 
störande moment. Att 
se personens baksida 
fungerar inte inom 
vården. Följ reglerna 
eller klara dig själv 

Att se personens 
baksida fungerar 
inte inom 
vården 

Avsaknad av 
stöd från 
vårdpersonal 

Att påverkas av andra 
personer i omgivningen 
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