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Sammanfattning  

Bakgrund: Dagliga aktiviteter innefattar en persons förmåga att genomföra handlingar och 
uppgifter. Vid diabetes typ 1 begränsas personen i dagliga aktiviteter eftersom planering 
måste genomföras där kost, sömn och insulinintag ligger till grund. Detta resulterar i att 
sjukdomen påverkar personerna både fysiskt och psykiskt vilket kan bidra till att personen 
upplever hälsa och välbefinnande i mindre utsträcknig. Kvinnor löper större risk för 
följdsjukdomar och komplikationer. Upplevelsen av begränsningar i dagliga aktiviteten hos 
unga kvinnor med diabetes typ 1 är nödvändigt att studera för att säkerställa den 
personcentrerade vården.   
Syfte: Syftet var att beskriva unga kvinnor med diabetes typ 1 upplevelser av begränsningar i 
dagliga aktiviteter.  
Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserat på fem bloggar. Analysen genomfördes i 
enlighet med Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys.   
Resultat: Studien resulterade i tre huvudkategorier: att vara rädd, att vara ofri och att vara i  
framtiden.  
Slutsats: Studiens resultat beskriver hur unga kvinnor med diabetes typ 1 upplever 
begränsningar i dagliga aktiviteter. Erfarenheterna som framgår gör det möjligt för 
vårdpersonal att förbättra omvårdnaden genom att stärka den personcentrerade vården. Ett 
stort fynd i studien var att de unga kvinnorna upplevde att de inte hade koll på blodsockret 
vilket ständigt fanns med dem oavsett daglig aktivitet. När detta inträffade kände de unga 
kvinnorna sig förvånade eftersom noggrann planering med kost, sömn och insulinintag hade 
tagit form innan den dagliga aktiviteten för att vara på den säkra sidan. Det finns ett behov av 
att vårdpersonal blir mer medvetna om att det finns skillnader mellan de olika könen när 
upplevelser av begränsningar i dagliga aktiviteter studeras.   

Nyckelord: adaptionsmodellen, begränsningar, dagliga aktiviteter, diabetes typ 1, sjuksköterska, 
upplevelser, unga kvinnor.  
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Inledning  
Drygt 50 000 personer i Sverige har diabetes typ 1 varav ungefär 23000 av dem är kvinnor. 

Inom medicinklinikerna i Sverige är medelåldern 24 år och andelen kvinnliga patienter 

beräknas till 45% av den totala patientgruppen (Nationella diabetesregistret [NDR], 2018). 

Hos den enskilde personen ställs det stora krav på att medvetet planera insulinintaget till 

dagliga aktiviteter som bland annat innefattar arbete, sysselsättning, kost, motion och 

fritidsaktiviteter. Detta leder till ökade påfrestningar hos personens såväl fysiska som 

psykiska välmående (Watts, O´Hara & Trygg, 2008). Risken att drabbas av följdsjukdomar är 

betydligt större hos kvinnor än hos män och utöver detta lever kvinnor kortare tid än män 

med samma sjukdom (Rewshani et al, 2018). I en av sjuksköterskans kärnkompetenser, 

personcentrerad omvårdnad framhävs det tydligt att sjuksköterskan ska utgå från och verka 

för den enskilde personen (McCance & McCormack, 2015). Genom adaptionsmodellen 

(Roy, 2009) kan sjuksköterskan tillsammans med personen identifiera och anpassa vardagen 

till de livsomständigheter personen upplever av sin sjukdom. Sjuksköterskan behöver således 

ha kunskap om hur unga kvinnor med diabetes typ 1 upplever begränsningar i dagliga 

aktiviteter för att tillsammans med personen kunna använda adaptionsmodellen för att göra 

det bästa möjliga av potentiella begränsningar.  

Bakgrund  
Diabetes typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom som förorsakas genom att kroppens egna 

immunförsvar angriper betacellerna i bukspottskörteln. Immunsystemets påverkan på 

betacellerna resulterar i insulinbrist. Detta medför att personer med diabetes typ 1 ständigt 

måste följa sin glukosnivå, tillföra insulin och anpassa kosten regelbundet för att uppnå en 

jämn och stabil glukosnivå (Frid & Annersten-Gershater, 2016). För att detta ska bli möjligt 

behöver dagliga aktiviteter anpassas och planeras så det inte får negativa konsekvenser på 

personens hälsa. Adaptionsmodellen om att leva i en föränderlig tillvaro kan användas av 

sjuksköterskor vid omvårdnaden av kroniskt sjuka patienter för att säkerställa en god 

omvårdnad som ökar personens välbefinnande (Roy, 2009).   
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För att människan ska utveckla och bevara sin integritet menar Roy (2009) att människan 

aktivt behöver anpassa sig till sina livsomständigheter. Begreppet adaption förklarar Roy 

(2009) som människans förmåga att inte ge upp för sånt som är utan att människan istället 

bemästrar situationen genom stabilitet och balans i tillvaron. Diabetes typ 1 är en kronisk 

sjukdom som har en inverkan på personens dagliga aktiviteter. Genom adaptionsmodellen 

kan således sjuksköterskan tillsammans med personen identifiera upplevelsen av 

begränsningar i dagliga aktiviteter för att sedan återta och bevara balansen i livet och vidare 

uppnå ökad hälsa och välbefinnande.   

Människan beskriver Roy (2009) som en självorganiserande helhet. Varje enskilt litet organ, 

till exempel lungorna och hjärtat i människan bildar således helheten. Adaptionsmodellen tar 

också hänsyn till gruppens adaption men utan att äventyra personens centrering i modellen. 

Roy beskriver gruppen som de människor som personen vistas med, till exempel familj, 

vänner och arbetskamrater. Gruppens adaption ses i ett samband med personens helhet då 

även gruppens processer påverkar den enskilde personens livsomständigheter.   

Miljön har en betydande plats i adaptionsmodellen. Roy (2009) menar att människan besitter 

en inre verklighet och en yttre situation som tillsammans bildar stimuli. Miljön är därför 

ständig eftersom den både finns i anslutning till och kring personen. Detta resulterar i att 

människan ständigt samspelar med miljön och stimulin som genereras från den. Eftersom 

miljön ständigt är i förändring bidrar detta till att människan oavbrutet måste anpassa sig och 

bemästra stimulin som både kan vara positiv och negativ. Roy (2009) menar vidare att det är 

människans förmåga till adaption till följd av stimulin från miljön som avgör människans 

upplevelse av hälsa. Hälsa beskrivs följaktligen i adaptionsmodellen som personens förmåga 

att anpassa sig till en föränderlig miljö, det vill säga adaptera sig.   

Dagliga aktiviteter  

Dagliga aktiviteter beskrivs som en persons förmåga att genomföra handlingar och uppgifter.  

Tydliga exempel på dagliga aktiviteter är arbete, sysselsättning, motion och fritidsaktiviteter 

(Rydholm Hedman, 2014). Att leva med diabetes typ 1 som ung vuxen har inverkan på såväl 

det fysiska som det psykiska välmåendet (Celik, Kelleci & Satman, 2015). De fysiska 

påfrestningarna går att fastställa efter personens ständiga strävan till att bibehålla glukosnivån 
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inom referensvärdet genom goda matvanor samt fysisk aktivitet (Watts, O´Hara &Trigg, 

2008). Den psykiska ansträngningen vid diabetes typ 1 hos unga vuxna har ett tydligt 

samband mellan personens kontroll över sjukdomen vilket innefattar såväl matvanor, fysisk 

aktivitet samt en god glukosnivå. Hillage, Beale och McMaster (2011) beskriver att 

depression är vanligt förekommande hos unga vuxna med diabetes typ 1. Depressionen kan 

förorsakas genom begränsningar i planeringen av vardagen vilket resulterar i förlust, sorg och 

utanförskap, ett utanförskap som slutligen kan leda till självmordstankar hos personen med 

diabetes typ 1.   

Samson (2006) menar vidare att unga vuxna med diabetes typ 1 har olika förmågor att 

hantera vardagen i sin sjukdom vilket påverkar det fysiska såväl som de psykiska 

välmåendet. De olika förmågorna som ligger till grund för hur sjukdomen begränsar det 

dagliga livet kan bero på personens kunskap om sjukdomen, stöd från närstående samt olika 

hinder i vardagen. Detta poängterar även Rydholm Hedman (2014) som beskriver att 

exempelvis ekonomi, bostad, nätverk och vanor kan vara bidragande faktorer som begränsar 

dagliga aktiviteter och således ger en negativ upplevelse av hälsa och välbefinnande.  

Matvanor  

Thors Adolfsson (2012) beskriver att goda matvanor har en betydande funktion för att både 

uppnå en god glukosnivå och för att minska risken för allvarliga komplikationer till följd av 

sjukdomen. Hos personer med diabetes typ 1 bör goda matvanor och regelbundenhet 

eftersträvas. Goda matvanor vid diabetes typ 1 beskrivs som en allsidig kost där främst fett- 

och kolhydratintaget bör minskas till en måttlig konsumtion. Således bör kosten eftersträva 

tallriksmodellen där exempelvis baljväxter, frukt, nötter och fullkornsprodukter anses som 

goda livsmedel som motverkar och förebygger hjärt- och kärlsjukdomar samtidigt som det 

ger goda resultat på den kortvariga glukosnivån. I en studie av Brady, Song och Butler (2017) 

framhävs det att unga personer med diabetes typ 1 upplever att följsamheten i sjukvården 

kring goda matvanor vid diabetes typ 1 är bristfällig. De unga vuxna upplever att de inte har 

kunskapen kring vad de ska äta, när de ska äta samt hur olika livsmedel påverkar blodsockret. 

Vidare konstaterar Brady et al. att okunskapen och den bristfälliga uppföljningen av 

sjukvården kring matvanor kan orsaka en minskad livskvalité hos den enskilda personen med 

diabetes typ 1.   
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Fysisk aktivitet  

Genom fysisk aktivitet stimuleras kroppens muskulatur positivt. Glukosupptagningen, 

blodcirkulationen och kapillärutvecklingen blir effektivare och stabilare vilket resulterar i att 

risken för följdsjukdomar minskar samtidigt som välmåendet ökar (Ericson & Ericson, 2012). 

Detta styrks också av Faulkner (2010) som poängterar att fysisk aktivitet leder till en positiv 

upplevelse hos personen med diabetes typ 1. Leroux et al (2015) beskriver att det är vanligt 

förekommande att personer med diabetes typ 1 känner rädsla över att utföra fysisk aktivitet 

eftersom det finns en övervägande risk för att glukosnivån blir för låg vilket kan resultera i en 

hypoglykemi. Detta styrks även av Socialstyrelsen (2018) som menar att en otillräcklig 

följsamhet kring glukoskontroller och insulindosering till kost och fysisk aktivitet kan leda 

till det livshotande tillståndet, hypoglykemi. För att motverka hypoglykemi vid fysisk 

aktivitet menar Ericson och Ericson (2012) att personer med diabetes typ 1 noggrant behöver 

övervaka sin glukosnivå innan, under och efter den fysiska aktiviteten.  

Hjälpmedel vid diabetes   

Lindholm Olinder och Del Valle (2012) beskriver att de olika hjälpmedel som finns 

tillgängliga för personer med diabetes typ 1 ska utveckla och stärka välbefinnandet samt 

minska risken för allvarliga komplikationer. Att upprätthålla en god metabol kontroll där 

följsamheten till fysisk aktivitet och goda matvanor tillsammans med insulindoseringar ligger 

till grund för att uppnå ett stabilt blodsockervärde. Den ständiga strävan efter ett blodsocker 

inom referensvärdet resulterar i att den enskilda personen med diabetes typ 1 frekvent måste 

kontrollera blodsockret och anpassa insulindoserna till de dagliga aktiviteterna. För att 

underlätta en god blodsockernivå finns det främst två hjälpmedel: den kontinuerliga 

blodsockermätaren (CGM) samt behandling med insulinpump.   

Kontinuerlig blodsockermätning (CGM)   

Continous Glucose Monitoring (CGM) gör det möjligt för den enskilde personen med 

diabetes typ 1 att följa sitt blodsocker under dygnets sammanlagda timmar utan att behöva 

sticka sig i fingret. Blodsockret mäts genom en glukossensor som ligger subkutant och sänder 

de olika blodsockervärden som uppmäts under dygnet till exempelvis personens mobiltelefon 

och insulinpump. Lewis, McCrone, Deiriggi och Sachin (2017) beskriver att hjälpmedlet 
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minskar risken att drabbas av en hypoglykemi. Detta styrks även av Lindholm Olinder och 

Del Valle (2012) som poängterar att blodsockermätaren avger en varningssignal om 

blodsockret blir för lågt. Genom den kontinuerliga blodsockermätaren kan även 

långtidsblodsockret (HbA1c) förbättras vilket leder till att risken för följdsjukdomar minskar 

(Lewis, McCrone, Deiriggi & Sachin, (2017). Det finns likväl negativa aspekter vid 

användandet av en kontinuerlig blodsockermätare. Två tydliga exempel är att den 

kontinuerliga blodsockermätaren endast ska användas som ett komplement till kapillär 

blodsockermätning eftersom det senare ger ett precist och exakt blodsockervärde, samt att 

den kontinuerliga blodsockermätaren behöver kalibreras regelbundet oavsett tidpunkt på 

dygnet (Lindholm Olinder & Del Valle, (2012).   

Behandling med insulinpump  

Insulinpumpsbehandling har funnits en längre tid inom den svenska sjukvården.  

Insulinpumpen fungerar på liknande sätt som den kontinuerliga blodsockermätaren där en nål 

i buken eller klinkan automatiskt tillför insulin. Genom knapptryckningar är det möjligt för 

personen med diabetes typ 1 att ge måltidsdoser, även kallade bolusdoser. Genom 

insulinpumpen är det således inte nödvändigt för personen med diabetes typ 1 att sticka sig 

subkutant flera gånger om dagen för att få i sig insulin (Lindholm Olinder, Del Valle & 

Gummeson Nilsson, 2012). Enligt Scheiner et al. (2009) finns det flera fördelar med att 

använda insulinpump. Livskvaliteten och den dagliga aktiviteten hos personen med diabetes 

typ 1 underlättas eftersom risken för att drabbas av hypoglykemi minskar. Även den 

metabola kontrollen får positiva effekter vilket minskar risken för komplikationer och 

följdsjukdomar. Precis som det finns risker vid användandet av CGM finns det också risker 

med insulinpumpen. Lindholm Olinder, Del Valle och Gummeson Nilsson (2012) beskriver 

att den största risken är att drabbas av ketoacidos, det vill säga ett för högt blodsocker 

eftersom insulintillförseln genom insulinpumpen har stoppats. Detta föranleds vanligen 

genom att kanylen har knyckts, att det är för varmt eller kallt ute eller att ett nödvändigt 

batteribyte inte har uppmärksammats.    

Komplikationer   

Vanliga komplikationer för personer med diabetes typ 1 är hypoglykemi, ketoacidos, hjärt- 

och kärlsjukdomar samt neuropati. Hypoglykemi är ett livshotande tillstånd och den 
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allvarligaste komplikationen för en person med diabetes typ 1 (Ericson & Ericson, 2012). 

Hypoglykemi uppstår genom att det finns för mycket insulin i kroppen i förhållande till hur 

mycket glukos som det finns i blodet. Det finns flera olika anledningar som kan leda till att 

glukosnivån sjunker. Det kan exempelvis vara en för hög dos av insulin till den aktivitet som 

utförs, ändrade måltidstider, ökad fysisk aktivitet eller ett stort alkoholintag. Vanliga symtom 

vid hypoglykemi är bland annat takykardi, svettningar, tremor och blekhet (Frid & 

Annersten-Gershater, 2016). Kvinnors respektive mäns komplikationer till följd av diabetes 

typ 1 är av samma slag. Däremot beskriver Okhuma, Komorita, Peters och Woodward (2019) 

samt Marlow et al. (2019) att tydliga skillnader går att konstatera mellan de olika könen när 

risken för följdsjukdomar studeras. Tre tydliga skillnader är att kvinnor löper 47% större risk 

att drabbas av hjärtsvikt samt att övervikt är vanligare hos kvinnor till följd av diabetes typ 1 

gentemot män med samma sjukdom. Även livslängden hos kvinnor är kortare än hos männen. 

Rewshani et al. (2018) beskriver att kvinnor med diabetes typ 1 i genomsnitt lever fyra år 

kortare än män med samma sjukdom och ungefär 18 år kortare än diabetesfria kvinnor.   

Ung kvinna  

Det råder inte konsensus kring vad som definierar begreppet ung kvinna. Enligt Sveriges lag 

är alla personer som är 18 år myndiga. Begreppet ung vuxen definieras vanligen av 

subjektiva tolkningar som livsfas och social kategori. Folkhälsomyndigheten (2017) 

fastställer i en rapport om sexualitet och hälsa bland unga att begreppet ung vuxen riktar sig 

till åldrarna 16-29 år. Detta styrks även av delar i den svenska sjukvården, exempelvis bland 

psykiatrimottagningar inriktade på unga vuxna i åldrarna 16-29 år. Eftersom begreppet ung 

kvinna är en definitionsfråga är det möjligt att använda Sveriges lag där myndighetsåldern är 

18 år samt Folkhälsomyndighetens (2017) definition vilket resulterar i en ålder mellan 18-29 

år.  

Problemformulering  
Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som ställer stora krav på personens planering av 

insulinintag i förhållande till dagliga aktiviteter (Celik, Kelleci & Satman, 2015; Samson, 

2006). Är planeringen otillräcklig eller problematisk begränsas genomförandet av dagliga 

aktiviteter, begränsningar som i slutändan kan leda till ohälsa (Hillage, Bale & McMaster, 
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2011). Inom medicinklinikerna i Sverige är medelåldern 24 år och andelen kvinnliga 

patienter beräknas till 45% av den totala patientgruppen (Nationella diabetesregistret [NDR], 

2018). Kvinnor med diabetes typ 1 löper större risk att drabbas av följdsjukdomar och 

levnadslängden är fyra år kortare än hos män med samma sjukdom (Rewshani et al, 2018). 

För att unga kvinnor med diabetes typ 1 ska uppnå hälsa och välbefinnande måste 

upplevelsen av begränsningar i dagliga aktiviteter identifieras och anpassas utifrån den 

enskilde individen.  

Syfte  
Syftet var att beskriva unga kvinnor med diabetes typ 1 upplevelser av begränsningar i 

dagliga aktiviteter.  

Metod  

Design  

Studien genomfördes som en litteraturstudie baserad på en analys av narrativer i form av 

bloggar. Sörensen och Olsson (2011) beskriver att en kvalitativ design går på djupet när det 

gäller specifika miljöer samt att resultatet grundar sig i ett mindre antal individer med ett stort 

antal variabler, till exempel omständigheter och tidpunkter. Inom kvalitativ forskning har 

forskaren ett subjektivt förhållningssätt vilket innebär ett inifrånperspektiv där forskarna själv 

deltar i insamlingen av data. Genom att använda bloggar i studien kan kunskap om hur 

personen upplever sin sjukdom i specifika situationer i dagliga aktiviteter uppnås. 

DahlborgLyckhage (2017) menar att det finns likheter mellan bloggar och dagböcker, ett 

tydligt exempel på det är att de många gånger är skrivna i en kronologisk ordning utan att 

använda någon form av regissör eller utgivare. En litteraturstudie baserat på en analys av 

narrativer i form av bloggar betraktades vara en passande metod för att få kunskap om hur 

unga kvinnor med diabetes typ 1 upplever begränsningar i dagliga aktiviter.   
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Urval   

Inklusionskriterier  

Inklusionskriterierna för studien var att bloggarna skulle vara skrivna av unga kvinnor med 

diabetes typ 1 i åldrarna 18-29 år samt att bloggarna skulle vara skrivna efter år 2010. 

Bloggarna skulle handla om personens upplevelse av att vara diagnostiserad med diabetes typ 

1 och vilka begränsningar det medför i dagliga aktiviteter. Ytterligare ett inklusionskriterium 

var att individerna skulle varit diagnostiserade med diabetes typ 1 i minst tre år.  

Datainsamling  

Bloggarna samlades in via sökmotorn Google (Bilaga 1). Google baserar sökningen på tre 

olika nivåer: genomsökning, indexering och ranking. Genomsökning innebär att alla resultat 

med sökorden inkluderas och visas. Vid indexeringen försöker sökmotorn förstå vad varje 

enskilt resultat handlar om för att tillsammans med rankingen visa det lämpligaste resultatet 

utifrån sökorden (Google, 2019). För att avgränsa sökningen användes funktionen ”avancerad 

sökning” vid samtliga sökord. Avgränsningen gjordes till landet Sverige, språket svenska 

samt att resultaten skulle vara från år 2010-2019. Sökord som användes i datainsamlingen 

var: blogg ung kvinna med diabetes typ 1, ung kvinna med diabetes typ 1 blogg samt 

diabetesblogg ung kvinna. Sökningarna resulterade i sidor, varje sida innehöll 10 resultat. 

Eftersom Google (2019) baserar resultatet av sökningen efter rankning, vilket innebär att de 

sökord som används visas först gjordes en begränsning till att granska de fem första sidorna, 

det vill säga 50 resultat. Vid granskning av titel och abstrakt valdes 543 resultat bort eftersom 

de inte bedömdes som relevanta för studien. Den första sökningen ’’Blogg ung kvinna med 

diabetes typ 1” resulterade i 12 sidor varav de fem första sidorna granskades och en blogg 

valdes ut som motsvarade inklusionskriterierna. Den andra sökningen genomfördes med 

sökordet ”Ung kvinna med diabetes typ 1” och resulterade i 12 sidor. De fem första sidorna 

granskades och två bloggar bedömdes motsvara inklusionskriterierna. Den sista sökordet  

”Diabetesblogg ung kvinna” resulterade i sex sidor, samtliga sidor granskades och två 

bloggar bedömdes motsvara inklusionskriterierna. Sammantaget granskades 16 sidor, 

37 resultat lästes i fulltext varav fem bloggar bedömdes motsvara inklusionskriterierna 

och därmed vara relevanta för studien.  
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Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskningen, säkerställande av bloggarnas kvalitet, genomfördes med hjälp av 

Alexanderssons (2016) metod för källkritik på internet (Bilaga 2). Metoden grundar sig i fyra 

traditionella kriterier för källkritik på internet: äkthet, tid, beroende och tendens utifrån flera 

olika frågeställningar (Tabell 1).   

Tabell 1. Alexanderssons (2016) granskningsprotokoll för källkritik på internet  

Äkthet Tid Beroende  Tendens 

Är källan originell och är 
den vad den utger sig för?  

Är informationen aktuell?  
När uppdaterades källan? 
Finns det nyare källor 
med nyare information?  

Är källan fristående eller 
hör den ihop med andra 
källor? Är källan 
beroende av information 
från andra källor?  

Finns det värderingar i 
källan? Företräder källan 
någon annans intresse?  

Sammanfattning av bloggarna   

Blogg 1  

Ålder: 26 år  

Allmän information: Har varit diagnostiserad med diabetes typ 1 sedan 2008. Använder sin 

blogg för att sprida kunskap och kunna skriva om sina tankar om hur det är att leva med en 

kronisk sjukdom.   

Blogg 2  

Ålder: 29 år.   

Allmän information: Arbetar inom den svenska sjukvården och varit diagnostiserad med 

diabetes typ 1 sedan år 2007. Lägger stor fokus på träning, mat, bakning och familj vilket är 

en stor del av bloggens innehåll.   

Blogg 3  

Ålder: 22 år.  

Allmän information: Driver ett enskilt företag inom hälsa och välmående. Fick diagnosen 

diabetes typ 1 år 2006. Beskriver hur vardagen anpassas och genomförs med sjukdomen.   

Blogg 4  

Ålder: 26 år  
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Allmän information: År 2001 diagnostiserades hon med diabetes typ 1. Skriver om hur ett liv 

kan vara fantastiskt och innehållsrikt även med en kronisk sjukdom.   

Blogg 5  

Ålder: 22 år.   

Allmän information: Kombinerar studierna på högskola med arbete och träning. Fick 

diagnosen diabetes typ 1 år 2010. Skriver i bloggen om hur det är påfrestande både fysiskt 

och psykiskt att vara drabbad av en kronisk sjukdom.   

Dataanalys  

Analysmetoden i studien har valts att genomföras med en induktiv ansats enligt Graneheim 

och Lundman (2004) beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys. Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver att deras tolkning av innehållsanalys är användbar inom kvalitativ forskning 

kring omvårdnad. Den kvalitativa innehållsanalysen handlar om att finna likheter och 

skillnader i textmaterialet. Analysen kan omfatta både textens manifesta innehåll men också 

textens latenta budskap. Den manifesta delen beskriver Graneheim och Lundman (2004) som 

det uppenbara, det textnära som går att utvinna med låg grad av tolkning och abstraktion. 

Denna låga form av tolkning sker när meningsenheter plockas ut ur texten för att i ett senare 

skede bearbetas till kondenserade meningsenheter. Den latenta delen i texten fokuserar på att 

finna betydelsen eller meningen i texten. Denna latenta delen av analysen sker främst i den 

senare delen av innehållsanalysen där innehållet svarar på frågan ”hur” och då kräver en 

högre grad av tolkning och abstraktion.  

De fem bloggar som inkluderades i studien lästes inledningsvis igenom flera gånger av 

författarna var för sig. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att naiv läsning, det vill 

säga att läsa igenom datamaterialet flertalet gånger innan analysen genomförs kan ge en ökad 

förståelse för narrativerna i datamaterialet. Läsningen ger även en inblick i om datamaterialet 

är tillräckligt stort för att svara på syftet men samtidigt tillräckligt litet för att vara hanterbart 

att analysera. I det andra steget, efter den naiva läsningen, identifierades meningsenheter som 

ansågs att svara på syftet ut från bloggarna. Meningsenheterna fördes sedan in i ett Word 

dokument där en tabell hade utformats med de fem olika cellerna: meningsenhet, 

kondensering, kod, underkategori samt huvudkategori. Även detta steg gjordes av författarna 
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var för sig. När de tre första stegen (naiv läsning, identifikation av meningsenheter, 

kondensering och koder) var avklarade träffades författarna för att tillsammans diskutera 

innehållet och söka efter likheter och skillnader i koderna. I den här fasen skrevs de 

sammantagna 241 identifierade meningsenheterna, kondenseringarna och koderna ut och 

klipptes till remsor. Detta gjorde det lättare att få en överskådlig bild av datamaterialet och 

det underlättade kategoriseringen. Kategoriseringen innebar att koderna sorterades utifrån 

likheter och skillnader där liknande innehåll sorterades tillsammans och på så sätt bildade 

kategorier. Sammantaget bildades tre huvudkategorier och sju underkategorier (Bilaga 3).   

Etiska överväganden  

I föreliggande studie ansågs samtycke vara nödvändigt att inhämta för att genomföra studien 

eftersom deltagarnas upplevelser och tankar blir föremål för en analys. World Medical 

Association (2018) beskriver att informerat samtycke värnar om deltagarens 

självbestämmande och frihet, vilket också är en av de grundläggande etiska principerna. Ett 

mejl utformades med information om studien syfte samt hur deras uppgifter skulle komma 

behandlas, även eventuella frågor kring studien var möjliga att ställa (Bilaga 4). Kjellström 

(2017) menar att risken vid ett skriftligt samtycke kan vara att deltagaren känner sig tvingad 

att medverka även om hen skulle ändra sig under studiens tid. För att motverka detta scenario 

informerades deltagarna om att de kunde höra av sig om de hade frågor eller funderingar 

kring studien och deras medverkan. Samtliga samtycken inhämtades med positiv respons 

kring studiens syfte och genomförande.  

Kjällström (2017) menar att det är viktigt att säkerställa konfidentialiteten hos deltagarna. 

Konfidentialiteten togs hänsyn till genom att det insamlade materialet från bloggarna 

förvarades inlåst och avidentifierat i ett USB-minne. Namnen och länkarna till deltagarnas 

bloggar skrivs inte ut. Bloggarna benämndes som blogg 1, blogg 2, blogg 3 och så vidare 

utan någon inbördes rangordning. Detta val medför att studien följer göra-gott-principen som 

förklarar att deltagarnas konfidentialitet ska skyddas under studien (Kjällström, 2017).  

Enligt Birkler (2012) beskrivs ohederliga handlingar i forskning som till exempel fabricering 

av data, uteslutande av oönskade resultat, vilseledande metod och plagiering av tidigare 

forskning. I föreliggande studie har samtliga steg i metoden redovisats metodiskt och 
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systematiskt, samtliga steg i metoden har även diskuterats i diskussionsavsnittet. Författarna 

har förhållit sig objektiva till det datamaterial som samlats in genom bloggarna utan att 

förskingra eller fabricera information som skulle kunna påverka resultatet i studien. Tidigare 

forskning och kunskap inom ämnet utgår från primärkällor där författarna tydligt refereras 

vilket gör att föreliggande studie inte riskerar plagiat eller stöld av befintlig kunskap. Nyttan 

med studien är att öka kunskapen kring unga kvinnor med diabetes typ 1 och deras 

upplevelser av begränsningar i dagliga aktiviteter. Genom ett informerat samtycke, skydd för 

deltagarnas konfidentialitet och den föreliggande studiens redovisande och diskussion av 

samtliga delar i metodavsnittet och metoddiskussionen anses studiens nytta överväga risken.   

Resultat  
De begränsningar i dagliga aktiviteter som unga kvinnor med diabetes typ 1 upplever kan 

beskrivas som: Att vara rädd, Att vara ofri och Att vara i framtiden. Att vara rädd handlar om 

att inte ha koll på blodsockret och rädslan för att bli medvetslös. Att vara ofri handlar om att 

vara tvungen att äta, planera träning och ha fungerande hjälpmedel. Att vara i framtiden 

handlar om att omgivningen kan agera vid ett lågt blodsocker och tankar om framtida 

komplikationer (Figur 1).  

Figur 1. Kategorier och underkategorier  

Rädslan för att bli  
medvetslös 

Att inte ha koll på  
blodsockret 

Att vara tvungen att  
äta 

Att omgivningen  
kan agera vid ett  
lågt blodsocker 

Att vara rädd Att vara i framtiden Att vara ofri 

Att vara tvungen  
att ha fungerande  

hjälpmedel 

Tankar om  
framtida  

komplikationer 
Att vara tvungen att  
planera träningen 
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Att vara rädd  

Att inte ha koll på blodsockret  

Den gemensamma upplevelsen av att inte ha koll på blodsockret framkom genom en känsla 

av att de unga kvinnorna kände att de hade bra koll på blodsockret men när de sedan 

kontrollerade blodsockret var det långt under vad de förväntade sig. Trots dagliga aktiviteter 

som till exempel motion där de unga kvinnorna visste att blodsockret kunde förändras under 

tiden blev de fortfarande förvånade av att mäta ett lågt blodsockervärde.  

”jag trodde att jag hade bra koll på blodsockret, låg på 8 mmol/l innan träningen men så fort 

jag började svettas så sjönk blodsockret och stannade på 3,9 mmol/l” (Blogg 1).   

När de unga kvinnorna upplevde att de inte hade koll på blodsockret var det inte förknippat 

med någon specifik daglig aktivitet utan personerna kunde exempelvis gå på stan och utan 

någon förvarning uppmäta sitt lägsta blodsockervärde någonsin. Förvåningen hos de unga 

kvinnorna var många gånger förknippade med att de redan innan den dagliga aktiviteten hade 

planerat kosten och insulinintaget och för att säkerställa detta kontrollerade de unga 

kvinnorna blodsockret precis innan aktiviteten, till exempel innan träningspasset för att känna 

att de hade koll. Denna känslan av koll över blodsockret skulle sedan visa sig vara fel 

eftersom vid nästa blodsockermätning framkom det att blodsockret hade sjunkit långt under 

vad dem hade förväntat sig. Förvåningen hos de unga kvinnorna att känna att de inte hade 

koll på blodsockret var densamma oavsett om de hade en kontinuerlig blodsockermätare eller 

tog blodsockret manuellt. Det som var det gemensamma var således att de trodde att de hade 

koll på blodsockret. De unga kvinnorna med kontinuerlig blodsockermätare fick en 

varningssignal att blodsockret var lågt men upplevelsen var fortfarande att de trodde att de 

hade bra koll. Likadant var det med de unga kvinnorna med manuell blodsockersmätning, de 

upplevde att de hade bra koll tills de kontrollerade blodsockret och insåg att det hade sjunkit 

till långt under förväntat. I en blogg framkom att känslan av att inte ha koll på blodsockret 

resulterade i att hon inte vågade gå ut ensam och istället stannade hemma.   

”jag vågade inte ge mig av i mörkret, ensam och utan blodsockerkontroll så jag stannade 

hemma” (Blogg 3)  
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Rädslan att bli medvetslös  

De unga kvinnorna upplevde att det hela tiden fanns en övervägande risk att de skulle drabbas 

av ett för lågt blodsocker. Tankarna fanns med dem i samtliga dagliga aktiviteter och alltså 

inte endast i aktiviteter där de unga kvinnorna visste att det fanns en ökad risk att drabbas av 

lågt blodsocker, som vid till exempel motion. De unga kvinnorna beskrev bland annat att vid 

varje insulindosering fanns det tankar på att dosen skulle vara för stor till den måltiden eller 

aktiviteten som planerades vilket de upplevde kunde resultera i ett för lågt blodsocker och 

vidare medvetslöshet. Det fanns också stunder då de unga kvinnorna hade uppmätt ett lägre 

blodsocker än vanligt vilket resulterade i att de upplevde att de behövde ha dextrosol 

tillgängligt, många gånger i fickan eller i handen för att inte riskera ett för lågt blodsocker.   

”jag höll krampaktigt i druvsockret när jag låg i tandläkarstolen eftersom jag hade 3,4 mmol 

i blodsocker” (Blogg 3).   

För att inte riskera ett lågt blodsocker beskrev också de unga kvinnorna att de medvetet 

behövde lägga sig högre i blodsockret än vanligt innan vissa dagliga aktiviteter, detta 

behövde heller inte bara handla om fysiska aktiviteter utan personerna beskrev att det 

exempelvis kunde handla om en tentamen i skolan eller en presentation på jobb. Tankarna på 

att det fanns en risk att få ett lågt blodsocker som resulterar i medvetslöshet fanns alltså alltid 

hos de unga kvinnorna.   

”tar jag för mycket insulin riskerar mitt blodsocker att bli för lågt och i värsta fall riskerar 

jag att hamna i medvetslöshet” (Blogg 5).   

 

Att vara ofri  

Att vara tvungen att äta   

De unga kvinnorna upplevde att de var tvungna att äta och dricka för att kunna genomföra 

dagliga aktiviteter. De unga kvinnorna beskrev att de behövde ta extra raster under 

arbetspasset eftersom de var tvungna att äta på grund av blodsockret. Förutom begränsningen 

av att avbryta en daglig aktivitet där upplevelsen var att vara tvungen att äta beskrev även de 
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unga kvinnorna att de var tvungna att äta en långt tid innan genomförandet av vissa 

aktiviteter, exempelvis motion. De unga kvinnorna beskrev även att de var tvungna att äta när 

blodsockret hade varit avvikande sedan tidigare. Detta kunde vara att de hade haft ett lågt 

blodsocker under gårdagen och kände att de var tvungna att äta en ordentlig frukost dagen 

efter för att inte samma scenario skulle utspela sig igen. Att vakna mitt i natten och vara 

tvungen att äta var ytterligare upplevelse av att begränsad i dagliga aktiviteter, de unga 

kvinnorna kände att de var tvungna att äta för att blodsockret krävde det, även fast de inte var 

hungriga eller ville det.   

”blodsockret blev sämre än vad tänkt under dagen vilket gjorde att jag var tvungen att ta två 

mellanmål för att hålla blodsockret i styr” (Blogg 5).    

Att vara tvungen att planera träningen   

De unga kvinnorna upplevde att de var tvungna att planera träningen i god tid i förväg. Det 

fanns olika anledningar till detta men det alla hade gemensamt var att de var tvungna att 

planera för att veta hur blodsockret skulle hanteras. När en ung kvinna skulle springa ett 

långdistanslopp upplevde hon att hon var tvungen att planera träningen i flera dagar i förväg 

eftersom hon inte visste hur hennes blodsocker skulle påverkas av den långa sträckan. Att 

kunna genomföra ett träningspass som inte var planerat upplevde de unga kvinnorna som näst 

intill omöjligt eftersom de inte visste hur blodsockret skulle påverkas. De unga kvinnorna 

beskrev att de upplevde att de var tvungna att planera träningen i förväg med rätt kost, insulin 

och sömn vilket i flera fall kunde ta upp emot några dagar om det var en träningsform som de 

inte sedan tidigare hade utfört. När det var träning som de unga kvinnorna hade utfört tidigare 

och på så sätt också visste hur blodsockret skulle påverkas var de fortfarande tvungna att 

planera träningen, i detta fallet några timmar istället för några dagar innan.   

”att långdistanslöpa i kombination med att ha diabetes typ 1 och ett svängning blodsocker 

kräver att jag måste planera kommande långdistans i flera dagar i förväg med rätt kost, 

insulin och sömn” (Blogg 4).   

Att vara tvungen att ha fungerande hjälpmedel  

De unga kvinnorna upplever att de alltid behöver ha fungerande hjälpmedel. Hjälpmedel 

beskriver de unga kvinnorna som insulin, blodsockermätare, kontinuerlig blodsockermätare 
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samt insulinpump. De unga kvinnorna beskriver att de blir begränsade i dagliga aktiviteter 

eftersom de inte allt för sällan behöver avbryta för att hjälpmedlen inte fungerar.  

Begränsningen handlar således om att inte alltid ha fungerande hjälpmedel. Som diabetiker 

kan behandlingen genomföras med olika hjälpmedel. En del av de unga kvinnorna hade 

manuell insulindosering och blodsockermätare medan andra använde en kontinuerlig 

blodsockermätare samt insulinpump. De unga kvinnorna som behandlade sin sjukdom med 

manuella hjälpmedel beskrev att de alltid måste se till att insulinet finns tillgängligt och att 

det fungerar, till exempel att de unga kvinnorna behövde tänka på vart de lägger insulinet när 

det är kallt ute så det inte ska frysa och på så sätt bli oanvändbart. De unga kvinnor som 

behandlandes med kontinuerlig blodsockermätare och insulinpump upplevde att de var 

tvungna att fylla på med insulin när insulinnivån i pumpen blev för låg och att de var tvungna 

att vara vakna på nätterna för att se till att den kontinuerliga blodsockermätaren kalibreras 

ordentligt. De unga kvinnor som använde kontinuerlig blodsockermätare och insulinpump 

behövde emellanåt lämna in sina hjälpmedel till sjukvården, antingen för att få dem 

kalibrerade eller för att personen skulle få tillgång till nya hjälpmedel. De unga kvinnorna 

beskrev då att de upplevde sig ”blinda” utan tillgång till det hjälpmedlet de hade levt med 

under en längre tid.   

”jag var tvungen att lämna in min kontinuerliga blodsockermätare på kalibrering i ett dygn, 

vilket kändes som någon hade bundit för mina ögon” (Blogg 4).   

Att vara i framtiden  

Att omgivningen kan agera vid ett lågt blodsocker  

De unga kvinnorna beskrev att de förklarar och visar personerna i sin närhet hur de ska agera 

ifall de får ett lågt blodsocker. Personerna i deras närhet beskrivs som familjemedlemmar, 

arbetskollegor, släkt och vänner, alltså de personer som vistas kring den unga kvinnan med 

diabetes typ 1 i dagliga aktiviteter. I bloggarna beskriver de unga kvinnorna att de förklarar 

symtomen vid låg blodsocker för personerna i sin närhet och vad de kan göra för att motverka 

det. I det första läget där personen fortfarande är i medvetandet förklarar personerna att de 

ska ta fram mat som höjer blodsockret, exempelvis dextrosol och mjölk för att de inte ska bli 

medvetslösa. Det samtliga bloggar har gemensamt är att de alla har instruerat personerna de 
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lever med hur de ska agera när de drabbas av ett akut lågt blodsocker. De unga kvinnorna 

beskriver ett akut lågt blodsocker som medvetslöshet eller påtagligt allmänpåverkade. Hos de 

unga kvinnorna som lever med en partner har personerna även visat de vart glukossprutan 

finns i hemmet och hur de ska gå till väga om ett akut lågt blodsocker drabbar dem.   

”jag har många gånger visat familj, kompisar, släkt och kollegor hur de ska sätta en 

glukosspruta i mig om ett akut lågt blodsocker skulle drabba mig” (Blogg 4).   

Tankar på framtida komplikationer  

De unga kvinnorna upplevde att de alltid tänkte på eventuella framtida komplikationer av 

sjukdomen. Tankarna fanns med dem i samtliga dagliga aktiviteter men i huvudsak när de 

unga kvinnorna beskrev att de hade uppmätt ett högt blodsockervärde eller när de ansåg att de 

under en dag hade misskött sin sjukdom. De unga kvinnorna beskrev att de var väl 

införstådda i vilka komplikationer sjukdomen kan förorsaka i framtiden. Komplikationer av 

sjukdomen beskrev de unga kvinnorna som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, problem 

med synen och amputation. De unga kvinnorna hade ständigt tankar på hur sjukdomen skulle 

påverka dem i framtiden och det var just dessa tankar som påverkade dem mest i dagliga 

aktiviteter. När de unga kvinnorna uppmätte ett högt blodsocker upplevde dem tankar på 

framtidens hemska komplikationer som ett högt blodsocker skulle resultera i. De unga 

kvinnorna beskrev att det finns många baksidor och osynliga aspekter med sjukdomen, sånt 

som de inte upplevde att personerna i deras närhet såg eller förstod. Det värsta med de 

osynliga aspekterna beskrev de unga kvinnorna som den ständiga avskyn mot framtiden och 

påminnelsen om komplikationer som sjukdomen kan medföra i framtiden.   

”att leva med diabetes typ 1 har många baksidor, men det finns en sak jag avskyr mer än allt 

annat: framtiden” (Blogg 1).   

Diskussion  

Metoddiskussion  

Kristensson (2014) beskriver att kvalitativa litteraturstudier kan använda sig utav 

trovärdighetsbegreppet (thrustworthiness) som utgår ifrån fyra olika kriterier: tillförlitlighet, 



21  

överförbarhet, verifierbarhet och giltighet. Trovärdighetsbegreppet utgår således från att öka 

trovärdigheten i studien genom att visa att studiens kunskap är betydande, att 

tillvägagångssätten är tydliga, systematiskt beskrivna samt att studien svarar mot syftet. I 

föreliggande studie används trovärdighetsbegreppet med de fyra tillhörande kriterierna för att 

diskutera varje avsnitt i metoden.   

Design  

I föreliggande studie har en litteraturstudie genomförts med en kvalitativ metod enligt 

Sörensen och Olsson (2011) beskrivning. En litteraturstudie med kvalitativ metod ansågs 

vara en passande metod eftersom syftet i föreliggande studie var att beskriva unga kvinnors 

upplevelser av begränsningar i dagliga aktiviteter. Sörensen och Olsson (2011) menar att 

litteraturstudier med kvalitativ metod är lämpligt när en studie ska beskriva personers 

upplevelser av ett fenomen. Detta styrks även av Henricson och Billhult (2017) som förklarar 

att genom att använda en kvalitativ design är det möjligt att studera personers upplevelser av 

ett fenomen i dess naturliga miljö. Kvalitativa studier innehar även ett färre antal individer. 

Kristensson (2014) samt Sörensen och Olsson (2011) menar att ett färre antal individer med 

olika upplevelser av fenomenet kan bidra till en djupare och mer ingående beskrivning av det 

aktuella problemområdet. Detta styrks även av Dahlborg-Lyckhage (2017) som beskriver att 

en analys av narrativer kan resultera i kunskap om hur individen upplever hälsa och ohälsa.  

Således ligger inte fokus i att generalisera resultatet i kvalitativa studier. Genom att använda 

bloggar i studien kan kunskap om hur individen upplever begränsningar i specifika 

situationer i dagliga aktiviteter uppnås.  

Eftersom föreliggande studies syfte var att beskriva unga kvinnor med diabetes typ 1 

upplevelser av begränsningar i dagliga aktiviteter ansågs inte en kvantitativ metod vara 

lämpligt eftersom det var den enskilde individens upplevelser som skulle studeras. Sörensen 

och Olsson (2011) beskriver att kvantitativ forskning grundar sig i en mätbar verklighet. En 

kvantitativ studie använder därav ett stort antal individer där syftet med forskningen handlar 

om att finna likheter, skillnader, förekomster och samband. I kvantitativ forskning beskriver 
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Sörensen och Olsson (2011) vidare att forskarna har ett objektivt perspektiv vilket betyder att 

de inte aktivt förhåller sig till försökspersonen.  

Urval   

För att avgränsa sökningen i föreliggande studie användes inklusionskriterier i urvalet. För att 

beskriva unga kvinnors med diabetes typ 1 upplevelser av begränsningar i dagliga aktiviteter 

utgick inklusionskriterierna från att det var den enskilda unga kvinnan i åldern 18-29 år med 

diabetes typ 1 upplevelser som skulle framgå. Ung kvinna definierades i föreliggande studie 

efter Folkhälsomyndighetens (2017) rapport om sexualitet och hälsa bland unga där unga 

vuxna beskrevs som 16-29 år samt psykiatrimottagningar inriktade på unga vuxna i åldrarna 

16-29 år. Eftersom personerna inte är myndiga i Sverige vid 16 års ålder valde föreliggande 

studie att ta detta i hänsyn för att tillsammans med Folkhälsomyndighetens (2017) rapport, 

psykiatrimottagningar i Sverige samt myndighetsåldern definiera ung kvinna till åldrarna 18-

29 år. Ytterligare ett inklusionskriterium var att bloggarna skulle vara från 2010-2019 samt 

att personerna skulle varit diagnosticerade med diabetes typ 1 i minst 3 år, detta för att få en 

avgränsning och aktuella upplevelser av de unga kvinnorna. Detta styrks av Kristensson 

(2014) som menar att studiens giltighet stärks eftersom en avgränsning till tid visar när 

materialet samlades in.   

Kjellström (2017) framhäver vikten av att inte exkludera olika grupper i en studie. Gynnar 

studiens resultat en annan grupps förutsättningar och behov är det nödvändigt att motivera 

och rättfärdiga varför de exkluderas. I föreliggande studie var fokus enbart fokuserat på unga 

kvinnor med diabetes typ 1. Skälet till detta var att det finns skillnader i sjukdomen mellan de 

två olika könen när det kommer till följdsjukdomar och livslängd samt att medelåldern på 

medicinavdelningarna i Sverige var 24 år. Utöver detta finns det en stor mängd tidigare 

forskning som undersöker unga vuxnas upplevelse av att leva med diabetes typ 1 där båda 

könen inkluderas. I föreliggande studie ansågs det därav vara rättfärdigat ur ett etiskt och 

vetenskapligt perspektiv att enbart inkludera unga kvinnor eftersom resultatet fördjupar och 

preciserar tidigare forskning i området.   
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Datainsamling  

I föreliggande studie användes bloggar som datamaterial för att svara på syftet. Bloggar 

ansågs vara lämpligt eftersom det är personen själv som skriver om sin vardag där 

upplevelsen av begränsningar i dagliga aktiviteter kan framhävas. Detta styrks även av 

Dahlborg-Lyckhage (2017) som menar att det finns likheter mellan bloggar och dagböcker, 

ett tydligt exempel på det är att de många gånger är skrivna i en kronologisk ordning utan att 

använda någon form av utgivare eller regissör. Det finns olika typer av bloggar, samtliga 

bloggar som användes i föreliggande studie går under kategorierna dagboksblogg och 

ämnesblogg. Walker Rettberg (2014) beskriver att dagboksbloggen utgår från den egna 

individens dagliga liv där denne själv delar med sig av den informationen som anses vara 

relevant. Bloggarna i föreliggande studie går även att knyta an till ämnes bloggar eftersom de 

samtliga fem utvalda bloggarna hade ett specifikt avsnitt i bloggen där de sammankopplade 

alla inlägg som inkluderade diabetes typ 1. Dock anses inte detta som en svaghet poängterar 

Walker Rettberg (2014) eftersom bloggarna ofta pendlar mellan olika bloggkategorier. 

Bloggarna samlades in via sökmotorn Google. Google (2019) baserar sökningen utrifrån tre 

olika nivåer: genomsökning, indexering och rankning vilket gör att de mest relevanta 

resultaten utifrån sökorden visas. Avgränsning enligt de booleska söktermerna: OR, AND 

och NOT kunde inte användas under föreliggande studies datainsamling via sökmotorn 

Google. Kristensson (2014) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) menar 

att de booleska söktermerna kan användas som en avgränsning i studien för att inkludera 

relevant data. Däremot kunde avgränsningen genomföras med Google (2019) sökverktyg 

”avancerad sökning”. Avgränsningen gjordes till landet Sverige, språket svenska samt 

tidsperioden 2010-2019. De olika sökningarna redovisas i föreliggande studie i ett sökschema 

där det framgår när sökningen gjordes, vilka avgränsningar som användes, hur många resultat 

sökningen resulterade i, hur många resultat som granskades samt hur många resultat som 

inkluderades och exkluderades. Kristenson (2014) menar att genom att redovisa när och hur 

materialet inhämtas styrk giltigheten i studien.   

Kristensson (2014) menar att genom förklara urvalsprocessen och datainsamlingen kan 

överförbarheten i studien öka. Överförbarheten i studien bestäms av den enskilde läsaren 

(Lincoln & Guba, 1984 refererad i Kristensson, 2014, Kapitel 9). Sökschemat i föreliggande 

studie redovisades som en bilaga där samtliga steg är beskriva utifrån den kronologiska 
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ordningen författarna i den föreliggande studien genomförde sökningen. De sammantaget 

fem bloggarna som inkluderas sammanfattades i korta drag för att ge läsaren en möjlighet att 

bestämma resultatets överförbarhet till liknande kontexter.   

De fem bloggar som valdes ut i den föreliggande studien kvalitetsgranskades genom 

Alexanderssons (2016) beskrivning av källkritik på internet. Metoden grundar sig på fyra 

traditionella kriterier för källkritik på internet: äkthet, tid, beroende och tendens utifrån ett 

flertal olika frågeställningar. Samtliga fem bloggar ställdes mot frågorna i 

granskningsprotokollet och redovisas som bilaga (Bilaga 2). Detta ses som en styrka eftersom 

användandet och kvalitetsgranskning av bloggar i forskning inte kan göras med mer 

vedertagna granskningsprotokoll av till exempel Willman, Bahtsevani, Nilsson och 

Sandström (2016).   

Dataanalys  

Dataanalysen genomfördes enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en 

kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen fokuserade huvudsakligen på det manifesta 

innehållet. För att upprätthålla det manifesta och inte förlora essensen i meningsenheterna 

gjordes koderna aningen längre än vad som kanske är brukligt. Naiv läsning, identifiering av 

meningsenheter, kondensering och kodning gjordes av författarna var för sig. 

Kategoriseringen genomfördes gemensamt. Att arbeta var för sig kan liknas vid det som 

Kristensson (2014) beskriver som ”triangulering” och som ökar tillförlitligheten och 

varifierbarheten i studien. Triangulering ökar tillförlitligheten och verifierbarheten i studien 

eftersom ett flertal personer gemensamt analyserar materialet vilket resulterar i att det 

insamlade materialet löper mindre risk för att bli påverkat av en enskild persons förförståelse. 

Giltigheten påvisas genom att exempel på inkluderade meningsenheter presenteras som 

bilaga (Bilaga 4) så att läsaren själv kan bilda sig en uppfattning av analysförfarandet och 

innehållet i meningsenheterna. Ytterligare en styrka är att samtliga bloggar var skrivna på 

svenska, vilket gjorde att författarna inte behövde översätta meningsenheterna. Willman, 

Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) menar att det finns en övervägande risk att 
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relevant data tolkas fel eller går förlorad när meningsenheter behöver översättas till ett annat 

språk.   

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva unga kvinnor med diabetes typ 1 upplevelser av 

begränsningar i dagliga aktiviteter. Analysen resulterade i tre kategorier: Att vara rädd, Att 

vara ofri och Att vara i framtiden. De fynd i studien som ansågs vara mest centrala och 

intressanta att diskutera kring var rädslan att bli medvetslös, att bli påmind om framtiden och 

att inte ha fungerande hjälpmedel. Roys (2009) adaptionsmodell om att leva i en föränderlig 

tillvaro samt tidigare forskning inom ämnet kommer att ligga till grund för diskussionen.   

Ett av de intressanta fynden i föreliggande studie var att de unga kvinnorna kände en rädsla 

för att bli medvetslösa. Rädslan fanns med de unga kvinnorna i samtliga dagliga aktiviteter 

och inte bara i de aktiviteter där de visste att blodsockret kunde bli lägre som vid till exempel 

motion. Det som var utmärkande med att de unga kvinnorna upplevde en rädsla för att bli 

medvetslösa var att de blev förvånade över att de inte hade koll på blodsockret. De unga 

kvinnorna upplevde att de hade bra koll på blodsockret men när de vid ett senare tillfälle 

kontrollerade blodsockret var det lägre än vad de förväntade sig. Förvåningen var konstant 

oavsett vilka förberedelser som hade genomförts inför den dagliga aktiviteten. De unga 

kvinnorna upplevde att de var väl införstådda med att de exempelvis behövde planera kost, 

sömn och insulinintag i förhållande till den dagliga aktiviteten. Även vid tillfällen då en 

tillfredställande planering till den dagliga aktiviteten som skulle genomföras, där blodsockret 

kontrollerades precis innan aktiviteten för att inge en känsla av kontroll blev de unga 

kvinnorna fortfarande förvånade när de uppmätte ett lägre värde vid ett senare tillfälle.   

Rädslan att bli medvetslös hos personer med diabetes typ 1 återfinns även i tidigare forskning  

(Rasmussen, O´Connell, Dunning & Cox, 2007; Vanstone, Rewegan, Brundisini, Dejean & 

Giacomini, 2015; Watts, O´Hara &Trygg, 2008). En av de tydligaste och vanligaste 

förekommande rädslorna hos unga kvinnor med diabetes typ 1 är att drabbas av 

medvetslöshet. Rädslan är inte bara tydligt förekommande utan beskrivs även vara en 

betydande faktor som bidrar till begränsningar i dagliga aktiviteter hos unga kvinnor med 
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diabetes typ 1 (Rasmussen et al., 2007). Vanstone et al. (2015) redovisar att personer med 

diabetes typ 1 känner en rädsla för att drabbas av lågt blodsocker, rädslan är vanligen 

förknippad med vilka konsekvenser ett lågt blodsocker får på de sociala, personliga, och 

professionella sammanhangen. Att de unga kvinnorna i föreliggande studie upplevde att de 

var förvånade av att inte ha koll på blodsockret styrks även det av tidigare forskning. I en 

studie av Kellet et al. (2018) där unga vuxnas upplevelser av att kontrollera sin diabetes typ 1 

fokuserades framkommer det att unga kvinnor har sämre kontroll över sitt blodsocker jämfört 

med män. Kellet et al. menar att unga kvinnor löper dubbelt så stor risk att drabbas av ett lågt 

blodsocker som leder till en akut sjukhusinläggning, vilket de unga kvinnorna i studien 

upplevde som en stress-faktor under den dagliga aktiviteten.   

De unga kvinnorna i föreliggande studie upplevde rädsla att bli medvetslösa oavsett vilka 

dagliga aktiviteter det gällde. För att människan ska bevara sin integritet menar Roy (2009) 

att hen behöver anpassa sig till de livsomständigheter som hen ställs inför.  

Livsomständigheterna går att härleda till att leva med diabetes typ 1 vilket medför att 

exempelvis kontrollera blodsockret och anpassa insulindoseringen till dagliga aktiviteter. Kan 

människan inte anpassa sig till sådana livsomständigheter blir det svårare för hen att uppnå 

hälsa och välbefinnande. Därför är det viktigt att rädslan som finns hos de unga kvinnorna i 

samtliga dagliga aktiviteter uppmärksammas av vårdpersonal så att det går att finna en 

lösning för livsomständigheten. En lösning som kan leda till att personen bevarar sin 

integritet och stärker hälsan och välbefinnandet.   

Ytterligare ett intressant fynd var att de unga kvinnorna med diabetes typ 1 i föreliggande 

studie hela tiden hade tankar om framtiden i relation till sjukdomen. Tankarna handlade om 

eventuella framtida komplikationer till följd av sjukdomen. Komplikationer beskrev de unga 

kvinnorna som hjärt-och kärlsjukdomar, problem med synen och amputation. Tankarna 

upplevde de unga kvinnorna som ständigt närvarande oavsett vilken daglig aktivitet som 

genomfördes. Det blev som att vara i framtiden istället för i nuet. Framtiden och framtidens 

eventuella komplikationer beskriver även de unga kvinnorna som en ständig avsky och 

påminnelsen om detta var en osynlig aspekt som personer i deras omgivning inte kunde se 

eller förstå.   
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Tidigare forskning kring unga kvinnors komplikationer till följd av diabetes är på senare tid 

väl underbyggt. Kvinnor löper större risk att drabbas av följdsjukdomar och livslängden hos 

kvinnor är fyra år kortare än hos män med samma sjukdom (Marlow et al., 2019; Rewshani et 

al., 2018; Okhuma, Komorita, Peters & Woodward., 2019). Hos personer som lever med 

diabetes typ 1 framkommer att de långsiktiga psykiska påfrestningarna av sjukdomen handlar 

om komplikationer som i framtiden kan bli verkliga (Vanstone et al., 2015). Tidigare 

forskning har visat att unga kvinnor med diabetes typ 1 associerar diabetes typ 1 med en 

kortare livslängd (Key, Davies, Gamsu & Jarman, 2009). Detta överensstämmer inte med de 

unga kvinnorna i föreliggande studie eftersom deras tankar främst var förknippade med 

komplikationerna som sjukdomen kunde medföra och således inte hade tankarna på att deras 

levnadslängd skulle påverkas. I en studie av O´Hara, Gough, Seymoure-Smith och Watts  

(2013) framhävs att män som lever med diabetes typ 1 upplever att de inte tar 

komplikationerna på allvar och inte förändrar livsstilen förrän komplikationerna visar sig i 

det verkliga livet. De unga kvinnorna i föreliggande studie reagerar motsatt då de istället 

upplever konsekvenserna av framtidens komplikationer och förhåller sig till dem redan nu. 

Ett exempel på detta var när de unga kvinnorna beskrev att när de uppmätte ett högre 

blodsockervärde en vanligt var tankarna extra tydliga på vilka konsekvenser det kommer få 

på framtidens komplikationer.  

Roys (2009) adaptionsmodell beskriver att människan ska ses som en självorganiserande 

enhet där varje system utgör helhet. De unga kvinnornas tankar på framtidens komplikationer 

i föreliggande studie är således ett enskilt system som är med och påverkar helheten. I Roys 

(2009) adaptionsmodell framhävs även att gruppens adaption ses i samband med personens 

adaption, detta utan att äventyra personcentreringen i modellen. Stimuli som gruppen generar 

samspelar således med personens livsomständigheter. Vikten av adaptionsmodellen betonas 

eftersom de unga kvinnorna i föreliggande studien upplevde att tankarna på framtidens 

komplikationer inte sågs eller förstods av personer i deras närhet. Detta går att jämföra med 

det Roy (2009) beskriver om att även gruppens stimuli påverkar och samspelar med 

personens livsomständigheter. Hade personerna i deras närhet varit införstådda med 

framtidens eventuella komplikationer till följd av diabetes typ 1 hade livsomständigheten 

möjligen varit mindre.   
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Ytterligare ett intressant fynd var att de unga kvinnorna i föreliggande studie alltid var 

tvungna att ha fungerande hjälpmedel och när det inte gick att uppnå beskrev en av dem det 

som att hon kände sig ”blind”. Oavsett om de unga kvinnorna behandlades med manuella 

diabeteshjälpmedel som insulinpenna och kapillär blodsockertagning eller kontinuerliga 

diabeteshjälpmedel fanns det alltid en övervägande risk att hjälpmedlen inte skulle fungera. 

Risken beskriver de unga kvinnorna som att de alltid måste se till hjälpmedlen fungerar vilket 

kunde handla om att ligga vaken på nätterna för att kalibrera den kontinuerliga 

blodsockermätaren, tänka på vart insulinet läggs när det är kallt ute så det inte ska frysa och 

fylla på med insulin i insulinpumpen.   

Lindholm Olinder och Del Valle (2012) beskriver att de olika hjälpmedel som finns 

tillgängliga för personer med diabetes typ 1 ska utveckla och stärka välbefinnandet samt 

minska risken för allvarliga komplikationer. Detta kan relateras till när de unga kvinnorna i 

föreliggande studie beskriver att de kände sig ”blinda” utan tillgången till de  

diabeteshjälpmedel som de var vana vid. Det som dock inte framkommer av Olinder och Del 

Valle (2012) är att hjälpmedlen inte bara ses som ett verktyg för att öka välbefinnandet hos 

personen med diabetes typ 1 utan hjälpmedlen kan även ses som en begränsning. Tidigare 

forskning är till stor del fokuserad på de fördelar kontinuerliga diabeteshjälpmedel har 

gentemot manuella när risken för fysiologiska komplikationer studeras. Den begränsning som 

de unga kvinnorna i föreliggande studie upplever framkommer inte. De unga kvinnorna i  

föreliggande studie beskriver att de alltid måste ha fungerande hjälpmedel och när inte detta 

uppnås i dagliga aktiviteter bidrar det istället till begränsning istället för till hjälp. Det 

psykologiska stödet är viktigt vid behandling med kontinuerliga diabeteshjälpmedel. Det 

psykologiska stödet bör ses som en väsentlig del i omvårdnaden hos personer som behandlas 

med diabeteshjälpmedel eftersom hjälpmedlen är betydligt mer än hjälpmedel, det är en del 

av personernas liv (Grose et al., 2018: Ritholz et al., 2007: Karges et al., 2017). Kvinnor som 

använder och behandlas med kontinuerliga diabeteshjälpmedel upplever att deras 

självförtroende och självkänsla minskar eftersom det inte råder social acceptans att gå runt 

med ett tekniskt hjälpmedel som sitter på kroppen (Ritholz et al., 2007). Detta 

överensstämmer inte med de unga kvinnorna i föreliggande studie, vilket kan bero på att 

samhället har förändrats gällande kroppsideal på senare tid. För kvinnorna i föreliggande 
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studie var upplevelsen av att inte ha fungerande hjälpmedel större än behovet av den sociala 

acceptans som råder i samhället. Trots detta bör hjälpmedel vid diabetes ses som mer än ett 

hjälpmedel vid behandling av en sjukdom och omvårdnaden bör istället identifiera det som en 

del av personens liv genom att identifiera de upplevelser den enskilde personer känner fysiskt 

och psykiskt.   

Att vara tvungen att ha fungerade hjälpmedel kan ses i relation till Roys (2009) 

adaptionsmodell om att leva i en föränderlig tillvaro. De unga kvinnorna i föreliggande studie 

beskrev att de alltid måste ha fungerande hjälpmedel vilket var komplicerat eftersom de alltid 

behövde tänka på att ha tillgång till batteri, insulin och frekvent kalibrering. För att uppnå 

hälsa och välbefinnande behöver denna livsomständigheten anpassas. Detta kan bli möjligt 

om omvårdnaden fokuserar på de psykiska begränsningar i dagliga aktiviteter som de unga 

kvinnorna upplever samt om hjälpmedlen blir enklare att använda och anpassade efter 

personens behov.    

Kliniska implikationer   

Resultatet i föreliggande studie visar att unga kvinnor med diabetes typ 1 upplever 

begränsningar i dagliga aktiviteter på grund av sin sjukdom. Sjuksköterskan bör bemöta varje 

individ personcentrerat där den enskildes tankar och upplevelser centreras utifrån ett 

holistiskt perspektiv där hela människan med dennes individuella förutsättningar lyfts fram. 

Genom adaptionsmodellen är det möjligt för sjuksköterskan tillsammans med den unga 

kvinnan med diabetes typ 1 att identifiera de livsomständigheter som upplevs och finna 

lösningar som återtar, bevarar och stärker hälsan och välbefinnandet. För att detta ska bli 

möjligt behöver informationsmaterial angående omvårdnaden kring patienter med diabetes 

typ 1 omarbetas och utvecklas i relation till respektive kön. Detta eftersom skillnader av 

betydande vikt har lyfts fram i föreliggande studie. I studien framkom att unga kvinnor med 

diabetes typ 1 upplever begränsningar i dagliga aktiviteter annorlunda gentemot tidigare 

forskning om mäns upplevelser. De fysiologiska kunskaperna kring att kvinnor med diabetes 

typ 1 löper större risk för komplikationer till följd av sjukdomen är även möjliga att 

sammankoppla med resultatet av upplevelsen av begränsningar i dagliga aktiviteter i 

föreliggande studie. Framtida forskning behöver således vidare undersöka skillnader i hur 

kvinnor gentemot män med diabetes typ 1 upplever begränsningar i dagliga aktiviteter, med 
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ökad kunskap kring det specifika ämnet kan sedan informationsmaterial angående 

omvårdnaden kring patientgruppen utformas.   

Slutsatser  

Studiens resultat beskriver hur unga kvinnor med diabetes typ 1 upplever begränsningar i 

dagliga aktiviteter. Erfarenheterna som framgår gör det möjligt för vårdpersonal att förbättra 

omvårdnaden genom att stärka den personcentrerade vården. Ett stort fynd i studien var att de 

unga kvinnorna upplevde att de inte hade koll på blodsockret vilket ständigt fanns med dem 

oavsett daglig aktivitet. När detta inträffade kände de unga kvinnorna sig förvånade eftersom 

noggrann planering med kost, sömn och insulinintag hade tagit form innan den dagliga 

aktiviteten, allt för att vara på den säkra sidan. Det finns ett behov av att vårdpersonal blir 

mer medvetna om att det finns skillnader mellan könen när upplevelser av begränsningar i 

dagliga aktiviteter studeras.   

Självständighet  
Studien har genomförts med ett ihållande samarbete mellan författarna Oskar Önell och 

Simon Knez under studiens gång. Samtliga delar i studien har genomförts och diskuterats så 

att båda författarna ska vara tillfreds och delaktiga. Sökningarna efter bloggarna gjordes 

enskilt för att sedan träffas och diskutera innehållet i förhållande till de valda 

inklusionskriterierna i studien. Meningsenheter togs ut var för sig för att sedan gemensamt 

diskutera och slutföra resterande delar i analysprocessen vilket gjordes i en god anda mellan 

studiens författare. Genom hela arbetet har det varit en god kommunikation och ett väl 

fungerande samarbete mellan studiens författare.    
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Bilaga 1 Sökschema   
Datum Sökmotor Sökord Avgränsni 

ng 
Antal 
sidor 

Granskade 
sidor Lästa 

resultat 

Utvalda 
bloggar 

2019-11-20 Google ”Blogg ung 
kvinna med 
diabetes typ 
1” 

Sverige, 
svenska,  
2010-2019 

12 5 20 1 

2019-11-20 Google ”Ung 
kvinna med 
diabetes typ 
1  
blogg” 

Sverige, 
svenska,  
2010-2019 

10 5 17 2 

2019-11-20 Google ”Diabetesb 
logg ung 
kvinna” 

Sverige, 
svenska,  
2010-2019 

6 6 20 2 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll  
Alexandersson (2016)   
Blogg Äkthet Tid Beroende Tendens 

Blogg 1 Källan är originell 
eftersom det är 
personen själv som 
skriver om sin 
vardag. Det finns ett 
avsnitt i bloggen där 
läsaren introduceras 
till ägaren av 
bloggen.  

Bloggen startades år  
2014 och är 
fortfarande aktiv 

Källan är inte 
beroende av andra 
källor. Det finns ett 
kommentarsfält på 
bloggen där läsaren 
kan få kontakt med 
ägaren av bloggen.  

Egna individuella 
värderingar 
förekommer. Ägaren 
till bloggen berättar 
bara om sina egna 
upplevelser av sin 
sjukdom och när 
gästinlägg 
förekommer beskrivs 
detta tydligt i 
rubriken.  
Framkommer reklam 
om olika hjälpmedel 
vid diabetes, även  
detta beskrivs i 
bloggen som 
”annons”.  

Blogg 2 Källan är originell 
eftersom det är 
personen själv som 
skriver om sin 
vardag. Det finns ett 
avsnitt i bloggen där 
läsaren introduceras 
till ägaren av 
bloggen.  

Bloggen startades år 
2015 och det senaste 
inlägget är från 2017. 
Nyare information 
anses inte vara 
relevant då det är den 
enskilde personens 
upplevelser som 
studeras i studien.  

Källan är inte 
beroende av andra 
källor. Det finns ett 
kommentarsfält på 
bloggen där läsaren 
kan få kontakt med 
ägaren av bloggen.  

Egna individuella 
värderingar 
förekommer. Ägaren 
till bloggen berättar 
bara om sina egna 
upplevelser av sin 
sjukdom och när 
gästinlägg 
förekommer beskrivs 
detta tydligt i 
rubriken.  
Framkommer reklam 
om olika hjälpmedel 
vid diabetes, även  
detta beskrivs i 
bloggen som 
”annons”.  

Blogg 3 Källan är originell 
eftersom det är 
personen själv som 
skriver om sin 
vardag. Det finns ett 
avsnitt i bloggen där 
läsaren introduceras 
till ägaren av 
bloggen.  

Bloggen startades år 
2015 och det senaste 
inlägget är från 2018. 
Nyare information 
anses inte vara 
relevant då det är den 
enskilde personens 
upplevelser som 
studeras i studien.  

Källan är inte 
beroende av andra 
källor. Det finns ett 
kommentarsfält på 
bloggen där läsaren 
kan få kontakt med 
ägaren av bloggen.  

Egna individuella 
värderingar 
förekommer. Ägaren 
till bloggen berättar 
bara om sina egna 
upplevelser av sin 
sjukdom och när 
gästinlägg 
förekommer beskrivs 
detta tydligt i 
rubriken.  
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Blogg 4 Källan är originell 
eftersom det är 
personen själv som 
skriver om sin 
vardag. Det finns ett 
avsnitt i bloggen där 
läsaren introduceras 
till ägaren av 
bloggen.  

Bloggen startades år  
2015 och är 
fortfarande aktiv. 

Källan är inte 
beroende av andra 
källor. Det finns ett 
kommentarsfält på 
bloggen där läsaren 
kan få kontakt med 
ägaren av bloggen.  

Egna individuella 
värderingar 
förekommer. Ägaren 
till bloggen berättar 
bara om sina egna 
upplevelser av sin 
sjukdom och när 
gästinlägg 
förekommer beskrivs 
detta tydligt i 
rubriken.  

 
Blogg 5 Källan är originell 

eftersom det är 
personen själv som 
skriver om sin 
vardag. Det finns ett 
avsnitt i bloggen där 
läsaren introduceras 
till ägaren av 
bloggen.  

Bloggen startades år 
2014 och det senaste 
inlägget är från 2016. 
Nyare information 
anses inte vara 
relevant då det är den 
enskilde personens 
upplevelser som 
studeras i studien.  

Källan är inte 
beroende av andra 
källor. Det finns ett 
kommentarsfält på 
bloggen där läsaren 
kan få kontakt med 
ägaren av bloggen.  

Egna individuella 
värderingar 
förekommer. Ägaren 
till bloggen berättar 
bara om sina egna 
upplevelser av sin 
sjukdom och när 
gästinlägg 
förekommer beskrivs 
detta tydligt i 
rubriken.  
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Bilaga 3 Meningsenheter  
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Jag trodde att jag 
hade bra koll på 
blodsockret, låg på 8 
mmol/l innan 
träningen men så 
fort jag började 
svettas så sjönk 
blodsockret och 
stannade på 3,9 
mmol/l.  

Trodde jag hade bra 
koll på blodsockret 
men så fort jag 
började svettas sjönk 
blodsockret.  

Trodde jag hade bra 
koll på blodsockret.  

Att inte ha koll på 
blodsockret 

Att vara rädd 

Tar jag för mycket 
insulin riskerar mitt 
blodsocker att bli för 
lågt och i värsta  
fall riskerar jag att  
hamna i 
medvetslöshet. 

Med för mycket  
insulin riskerar jag 
att hamna i 
medvetslöshet.  

Riskerar att bli 
medvetslös. 

Rädslan för att bli 
medvetslös 

Att vara rädd 

Jag har många 
gånger visat familj, 
kompisar, släkt och 
kollegor hur de ska 
sätta en  
glukosspruta i mig 
om ett akut lågt 
blodsocker skulle 
drabba mig.  

Visat familj, 
kompisar och 
kollegor hur de ska 
agera om ett lågt 
blodsocker skulle 
drabba mig. 

Visat hur man ska 
agera vid ett lågt 
blodsocker. 

Att omgivningen 
kan agera vid ett lågt 
blodsocker. 

Att vara i framtiden 

Jag var tvungen att 
äta en banan, en 
proteinbar och 3 
dextrosol för att 
hålla blodsockret 
uppe idag.  

Tvungen att äta för 
för att hålla 
blodsockret uppe 
idag. 

Tvungen att äta för 
blodsockret.  

Att vara tvungen att 
äta. 

Att vara ofri 

Jag har svårare att 
vara spontan, 
exempelvis måste ett 
träningspass 
planeras i några 
timmar i förväg, då 
blodsockret inte får 
ligga för högt eller 
för lågt.  

Har svårare att vara 
spontan, ett 
träningspass måste 
planeras i några 
timmar i förväg på 
grund av 
blodsockret.  

Planeringen inför 
träningen gör att det 
är svårare att vara 
spontan.  

Att vara tvungen att 
planera träningen. 

Att vara ofri 

Precis innan start 
pep det till om att 
det var 30 minuter 
batteri kvar i 
pumpen, fick lite 
små panik och gick 
ut i receptionen och 
frågade om de hade 
ett batteri till mig.  

Fick lite panik när 
det bara var 30 
minuter batteri kvar, 
så jag gick ut i 
receptionen och 
frågade om de hade 
ett batteri till mig.  

Fick lite panik när 
det det inte fanns 
batteri i pumpen.  

Att vara tvungen att 
ha fungerande 
hjälpmedel. 

Att vara ofri 
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Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Att när  
blodsockermätaren 
visar över 10 mmol/ 
l veta att detta värde 
kan i framtiden leda 
till dessa 
komplikationer är 
psykiskt jobbigt. 

Psykiskt jobbigt att 
veta om framtidens 
komplikationer när 
blodsockermätaren 
visar över 10 mmol/ 
l. 

Psykiskt jobbigt att 
veta om framtidens 
komplikationer.  

Tankar på 
framtidens 
komplikationer.  

Att vara i framtiden 
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Bilaga 4 Informerat samtycke  
Hej!  
  
Vi heter Oskar Önell och Simon Knez och läser termin 5 på sjuksköterskeprogrammet på 
Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Under terminen ska vi genomföra ett 
examensarbete där vi ska undersöka unga kvinnor med diabetes typ 1 upplevelse av att vara 
begränsade i dagliga aktiviteter. Studien kommer genomföras som en litteraturstudie baserat 
på bloggar vilket innebär att vi kommer studera innehållet i flertalet bloggar för att undersöka 
hur diabetes typ 1 kan begränsa vardagen. Materialet som vi utvinner från bloggarna kommer 
förvaras avidentifierat och inlåst i ett USB-minne. Detta resulterar i att det bara är vi som 
författare som kommer få reda på vilka bloggar som ingår i studien. Således kommer inte ditt 
namn att nämnas och inte heller länken till bloggen. Genom resultatet i vår studie hoppas vi 
att ökad kunskap kring unga kvinnors med diabetes typ 1 upplevelse av begränsningar i 
dagliga aktiviteter uppnås vilket kan öka den personcentrerade vården.   

I sökandet efter relevanta bloggar till vår studie kom vi i kontakt med din blogg. Efter ha läst 
din blogg anser vi att den hade varit relevant att använda i vår studie. Vid fler frågor kring 
studien och hur din blogg kommer användas är du välkommen att höra av dig. Du ska också 
veta att det är frivilligt att delta och att du närsomhelst kan avbryta ditt godkännande till att vi 
använder din blogg i vår studie. Vi skulle vilja veta om det går bra att använda din blogg i vår 
studie?   

Med vänlig hälsning Simon Knez & Oskar Önell   


