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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Diabetes är en autoimmun ärftlig sjukdom som innebär att individens 

insulinproduktion upphör att fungera. För att kunna leva måste individen ta insulininjektioner 

i samband med varje måltid. Typ 1 diabetes kan vara en svår sjukdom att hantera, både fysiskt 

och mentalt. Individen kan uppleva känslor som rädsla, depression och ångest. Genom 

kunskap kan sjuksköterskan stötta individen till en bättre egenvårdsförmåga.  

Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen av att leva med typ 1 Diabetes, för individer i åldrarna 

15–30 år. 

Metod: Studien grundades på en kvalitativ metod baserad på fyra bloggar. Materialet 

analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys och tre kategorier med sju 

underkategorier framkom.   

Resultat: Andras fördomar och oförståelsen i samhället va en stor del av upplevelsen av att 

leva med typ 1 diabetes. Sjukdomen framkallar känslor som ilska, ensamhet, en känsla av att 

vilja ge upp och kan upplevas svår att acceptera. Det finns saker som underlättar vardagen 

med diabetes men sjukdomen upplevs också påverka det dagliga livet.   

Slutsats: Att leva med diabetes ger upphov till både mentala och fysiska påfrestningar. För att 

gynna den bästa möjliga egenvårdsförmågan bör man som sjuksköterska hjälpa individen med 

strategier i vardagen och stötta individen att göra sjukdomen till en del av livet. 
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BAKGRUND 

 

Diabetes Mellitus 

 

Ordet kommer ifrån grekiskan och betyder genomströmmande honung (Diabetesförbundet, 

2017). Vilket är ett talande namn för denna sjukdom som drabbade ca 43 000 personer i 

Sverige 2016 (Guðbjörnsdóttir, Svensson, Eliasson, Eeg-Olofsson, Samuelsson, Linder & 

Miftaraj, 2017). Typ 1 diabetes kallades tidigare för juvenil eller ungdomsdiabetes då 

insjuknandet oftast inträffar mellan 10 – 14 års ålder (Braun & Andersson, 2012). Att drabbas 

av en kronisk sjukdom som ung kan vara särskilt påfrestande. Då ungdomsåren redan präglas 

av både kroppsliga och fysiska förändringar. Ungdomar söker även en självständig identitet 

vilken kan hindras av sjukdomens begränsningar. Hormonella förändringar i kroppen kan 

göra att en god blodsockernivå är svårare att  nå och ungdomar tenderar att mer sällan 

kontrollera sitt blodsocker och äta rätt (Lemes-Cavini, Aparecida-Gonçalves, Macedo-

Cordeiro, da Silva-Moreira, Rodrigues-Resck, 2016) & (De Sousa-Borges, Garcia-Lira-Neto, 

Martins-Falcao, Pereira da Silva och Freire de Freitas och Wagner-junior, 2016)  

 

Typ 1 diabetes betraktas som ärftlig och autoimmun. Detta innebär att individen kan bilda 

antikroppar mot de egna insulinproducerande cellerna i kroppen. Vanligtvis krävs en 

utlösande faktor i kombination med det ärftliga anlaget för att individen skall insjukna. Denna 

utlösande faktor kan vara en vanlig virusinfektion eller toxisk skada som utsätter de 

insulinproducerande cellerna för påfrestning (Ericson & Ericson, 2002).  De celler som 

producerar och insöndrar insulin kallas för betaceller och återfinns i bukspottskörtelns 

endokrina del. När en individ insjuknar i typ 1 diabetes så angriper det egna immunförsvaret 

dessa betaceller och kroppen kan inte längre insönda insulin i blodomloppet (Braun & 

Andersson, 2012). Hos en individ med normalfungerande bukspottskörtel frisätts insulin när 

glukoshalten i blodet stiger. Detta sker i samband med intag av föda innehållande glukos eller 

ämnen som i kroppen bryts ner till glukos. Utan insulin kan glukosen inte passera ifrån blodet 

in till cellerna. Detta leder till ett högt blodsocker eller så kallad hyperglykemi. Ett normalt 

blodsocker bör ligga mellan 4–7 mmol/liter, om blodsockret ligger över 6,1 mmol/liter vid 

fasta och över 11 mmol/liter efter måltid så kan diabetes föreligga (Simonsen & Hasselström, 

2016).  

 

Symtom som uppstår hos en individ med obehandlad typ 1 diabetes är, törst, muskelsvaghet, 

ökad urinproduktion, trötthet, viktnedgång, synnedsättningar och i förlängningen leder en 

dåligt inställd diabetes till försämrad perifer blodcirkulation och synnedsättningar (Braun & 

Andersson, 2012). Om behandling uteblir kan individen utveckla en ketoacidos och hamnar 

tillslut i diabeteskoma. Detta händer när kroppen börjar bryta ner fettvävnad i brist på energi, 

och i samband med detta blida ketonkroppar. Keton är en syra som kraftigt försurar blodet 

och bidrar till att medvetandenivån sänks, detta tillstånd kräver akut sjukvård (Ericson & 

Ericson, 2002).  
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Behandlingen 

 

Kosten och den medicinska behandlingen 

 

Kosten som individen med typ 1 diabetes äter bör vara fiberrik, fettbalanserad och innehålla 

rätt sorts kolhydrater. Med detta menas kolhydrater som är kostfiberrika, med bibehållen 

cellstruktur och har en hög grad stärkelseförklistring, vilket gör att de tas upp långsamt i 

tarmen. (Ericson & Ericson, 2002). Maten måste matchas med rätt mängd insulin, det är 

mängden kolhydrater i maten som avgör hur mycket insulin som skall intas. Generellt brukar 

riktlinjen vara 1 enhet direktverkande insulin per 15 gram kolhydrater, men detta är 

individuellt och något som varje individ med diabetes måste lära sig (Braun & Anderson, 

2012)  

 

Vid typ 1 diabetes är den medicinska behandlingen två olika former av insulin. Dels 

direktverkande insulin som tas vid varje måltid, och dels ett långverkande insulin som tas 

morgon och kväll. Båda insulinsorterna tas genom subkutaninjektion, i buk, säte eller lår 

(Ericson & Ericson, 2002). Insulin kan också administreras med hjälp av en insulinpump. 

Insulinpumpen är en liten bärbar pump, ungefär i storlek med en Mp3 spelare. Den består av 

en dosa innehållande ett infusions set, en tunn plastslang och en kanyl som sätts under huden. 

Vid användning av insulinpump tillförs direktverkandeinsulin i små doser kontinuerlig och 

vid måltider ges en extra dos, som beräknas med avseende till måltidens kolhydratmängd. 

Insulinpumpsbehandling leder till en förbättrad blodsockerkontroll och minskar därmed 

risken för diabetesrelaterade följdsjukdomar (Internetmedicin, 2018).  

 

Fysiks aktivitet  
 

Fysisk aktivitet sänker blodsockernivån hos individen genom att öka insulinkänsligheten i 

musklerna samtidigt som energibehovet i musklerna också ökar. Detta innebär att en typ 1 

diabetiker behöver sänka insulindoserna i samband med träning eller alternativt öka 

kolhydratintaget. Den ökade insulinkänsligheten kan kvarstå i flera timmar efter träningen och 

den är har också olika stor effekt beroende hur intensiv och hur lång träning som utförts 

(Ericson & Ericson, 2002). 

 

Blodsocker 

 

Blodsockerkontroller 

 

Blodsockerkontroller är grundläggande för ett bra liv med diabetes. Blodsockerkontroller bör 

göras kontinuerligt under dagen och före och efter varje måltid då mängden insulin skall 

avvägas mot det aktuella blodsockret. Blodsocker mäts genom ett kapillärt blodprov som 

analyseras i individens egna blodsockermätare. (Ericson & Ericson, 2002). En nyutvecklad 

metod att läsa av blodsocker är genom en sensor som sätts på överarmen. Vid applicering av 

sensorn så skjuts en tunn fiber in i huden, och sensorn fästs med självhäftande lim. Sensorn 
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läser sedan av vävnadsblodsockret var femte minut och dessa sparas sedan i sensorn i 8 

timmar. Blodsockret läsas av med en speciell scanner eller med mobilen i en tillhörande app. 

När blodsockret läses av så visas det aktuella blodsockret samt en graf över dagens 

blodsocker. Den data som lagras på scannern eller mobilen kan delas med 

diabetessjuksköterska och läkare vid besök, detta ger en bra helhetsbild av hur välinställd 

individens diabetes är. Dessa blodsockermätare byts av individen själv var 14:e dag, denna 

typen av blodsockermätare kallas Freestyle Libre.  (Abott Diabetes Care, 2018).  

 

HbA1c  

 

Glykerat hemoglobin (HbA1c) är ett protein som finns i blodet och binder glukos, denna 

bindning är irreversibel och finns kvar så länge proteinet finns kvar. Om diabetikerna ofta har 

haft höga nivåer av glukos i blodet så kommer detta att synas som ett högt HbA1c.  Då 

proteinet binder till röda blodkropparna som har en livslängd på ca 120 dagar så får man på 

detta sätt ett medelvärde på hur blodsockret har legat de senaste 120 dagarna. Detta är ett 

standardtest för diabetespatienter och tas i samband med de kontinuerliga besöken hos 

diabetessköterska och läkare för att av göra hur välinställd individens diabetes är (Ericson & 

Ericson, 2002).  

 

Hypoglykemi 

 

Den allvarligaste biverkningen av diabetesbehandlingen är hypoglykemi, det vill säga lågt 

blodsocker. Hypoglykemi kan ha olika svårhetsgrad, allt ifrån lättare insulinkänning till 

insulinkoma med djup medvetslöshet. Hypoglykemi uppstår när en för stor insulindos intagits 

i jämförelse med måltidens kolhydratmängd, i samband med en ökad fysiks aktivitet, eller en 

försenad måltid. Symtomen vid lågt blodsocker är bland annat hunger, svettningar, takykardi, 

darrningar, irritation, koncentrationssvårigheter och nervositet. Vid mycket lågt blodsocker 

förlorar individen medvetandet och kan avlida om behandling uteblir.  Vid vilket blodsocker 

diabetikern känner av dessa symtom är individuellt, men vid ett blodsocker på 2–3 mmol/liter 

börjar de flesta diabetiker känna av något symtom (Ericson & Ericson, 2002).  

 

Sjuksköterskan roll i diabetesvården 

 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Samtliga av dessa 

områden är något som allmänsjuksköterskan bör ta hänsyn till i vården av en individ med typ 

1 diabetes. Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård och Svensk 

Sjuksköterskeförening (2013) säger att det ingår i diabetessjuksköterskans roll att bland annat 

stärka individens egna resurser i att leva med sjukdomen, vara medveten om sjukdomens 

psykologiska konsekvenser och krisbearbetning, ha fördjupade kunskaper om det dagliga livet 

för personer med diabetes med respekt för den enskilde individens val och livssituation. Att 

som allmänsjuksköterska inspireras av diabetessjuksköterskan roll i vården av en diabetiker 

kan vara mycket fördelaktigt. Socialstyrelsen (2017) menar att när en individ som drabbas av 

en livslång sjukdom som kräver en avancerad behandling, så som diabetes, kan detta ge 

upphov till blandade känslor och individen kan uppleva en kris. I dessa situationer är det 
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viktigt att hälso-och sjukvården ger individuellt anpassad information om sjukdomen och dess 

behandling, för att stödja individen. De säger vidare att det är diabetikerna själva som har den 

mest centrala rollen i sin egen behandling. Det är därför viktigt att ansvarig hälso- och 

sjukvårdspersonal och diabetikerna har en dialog om behandlingen. Då individen själv kan 

bidra med kunskap och information om sin egenvårdsförmåga och hälso- och 

sjukvårdspersonalen bidrar med medicinsk kunskap. Detta ökar möjligheten för hälso- och 

sjukvårdspersonalen att ge bästa möjliga det stöd för individens egenvård.  

 

Lemes-Cavini, Aparecida-Gonçalves, Macedo-Cordeiro, da Silva-Moreira, Rodrigues-Resck 

(2016) och Samson (2006) menar att det är grundläggande att sjuksköterskan förstår hur 

individens verklighet ser ut och kan bemöta deras förväntningar och rädslor. De menar att det 

är viktigt för sjuksköterskorna att använda sig att en strategi där de samarbetar och stärker 

sina patienter, för att på så sätt kunna dela med sig av sina kunskaper på ett sånt sätt att den 

bästa möjliga egenvården blir möjlig. 

 

 

Att vara ung och leva med diabetes 

 

I forskningen gjord på ungdomars upplevelse av att leva med diabetes kan vissa 

återkommande teman ses. Ungdomarna tenderar att använda ordet chock, förvirring och 

förnekelse när de beskriver sina upplevelser i samband med diagnosen. Lemes-Cavini, 

Aparecida-Gonçalves, Macedo-Cordeiro, da Silva Moreira, Rodrigues-Resck (2016), 

Robinson (2015) och De Sousa-Borges, Garcia-Lira-Neto, Martins-Falcao, Pereira da Silva 

och Freire de Freitas och Wagner-junior (2016) säger att diagnosen ofta kommer oväntat och 

gör att ungdomarna känner sig rädda inför hur framtiden kommer att se ut. När ungdomen 

börjar förstå vad sjukdomen innebär och börjar inse att den kommer vara för alltid kan 

acceptansen av sjukdomen vara oerhört svår att nå. De beskriver också att barn har lättare att 

acceptera en sjukdomsdiagnos än en tonåring. Då ett barn är helt under familjens vård och 

inte behöver ta eget ansvar för sig sjukdom. Tonåren karaktäriseras av psykiska, biologiska 

och psykosociala förändringar. Att genomgå dessa förändringar som tonåring samtidigt som 

man insjuknar i diabetes kan leda till känslor som frustration, ilska och en känsla av att vara 

begränsad. Ungdomarna upplevde att de inte kunde ta in det, att de inte förstod och att de 

kände sig mycket förvirrade till en början. Flera av ungdomarna beskrev en komplex arsenal 

av känslor som närmas likande en sorgereaktion, med känslor som förnekelse, sorg och 

rädsla. De säger vidare att det är tydligt att rädsla är en stor del av detta universum, inte bara 

rädsla för den kroniska sjukdomen, utan också rädsla för den osäkra framtiden. Typ 1 diabetes 

innebär en stor förändring i det dagliga livet, och speciellt för unga individer. varje dag för en 

individ med typ 1 diabetes handlar om att lära, upptäcka nya saker om sin sjukdom och inte 

minst att konstant kunna anpassa sig efter sin sjukdom (ibid)  

 

Enligt Samson (2006) så är ångest och depression något som individer med diabetes kan 

uppleva, dessa känslor kan hindra individerna ifrån att ta hand om sin diabetes på bästa sätt. 

Hilliard, Herzer, Dolan, Hood (2011) visar ett statistiskt samband mellan ett högre HbA1c och 

högre skattad ångest. Samt ett samband mellan depression och färre antal 

blodsockermätningar per dag, vilket resulterade i en sämre livskvalitet. De menar att genom 

att undersöka den mentala hälsan hos individer med diabetes kan man upptäcka om det finns 
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en risk för depression och ångest. Detta gör att ett stigande HbA1c kan undvikas, och att 

individen bättre kan stöttas i diabetesbehandlingen.  

 

Det går hela tiden framåt för forskningen om diabetes, de senaste 100 åren har man tagit fram 

mediciner och hjälpmedel som inneburit en avsevärd ökad livskvalitet för typ 1 diabetiker. 

Man har lyckats öka den uppskattade livslängden med 56 år för en nyinsjuknad tioåring 

(Diabetesfonden, 2016). Nu uppskattas medellivslängden för en typ 1 diabetiker vara mellan 

11-13 år kortare jämfört med normalbefolkningen (Dagens medicin, 2015). Men även om 

denna typen av forskningen går fort framåt, så behöver också vikten av psykologiskt stöd för 

typ 1 diabetiker spridas (Diabetesförbundet, 2017). Robinson (2015)  menar att det finns ett 

behov av att rutinmässigt införa psykologiskt stöd i diabetesvården, för att hjälpa individer att 

integrera diabetes i sin livsstil och på så sätt möjliggöra den bästa möjliga egenvården.   

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Följande kvalitativa litteraturstudie grundades på en vårdvetenskaplig syn på människan. Där 

det upplevda står i fokus och hela människan betraktas för att belysa hur denna upplever sin 

tillvaro. Studien kommer fokusera på två grundläggande begrepp inom vårdvetenskapen, 

livsvärld och levd kropp (Dahlberg & Segersten, 2010). Dessa två begrepp kommer användas 

för att på bästa sätt kunna skapa en helhets bild av hur det upplevs att vara ung och leva med 

diabetes.  

 

Livsvärld  

 

Vår livsvärld utgör sättet vi ser på oss själva och allt annat i världen. Det är livsvärlden som 

avgör vilka värderingar vi lägger i det vi upplever och erfar. Vad vi har med oss, de minnen 

och erfarenheter som har format oss avgör hur vi reagerar på situationer i nuet. Livsvärlden 

kan inte särskiljas ifrån den människa som erfar den, vår livsvärld utgör vilka vi är. 

Livsvärlden är individuell och olika för varje individ, man kan därför aldrig utgå ifrån att två 

individer kommer reagera likadan på samma situation (Dahlberg & Segersten, 2010). Vid en 

diabetesdiagnos så förändras individens livsvärld, det som förut identifierades som jaget 

måste omdefinieras.  Ett nytt jag måste finnas när livsvärlden så drastiskt förändas som vid en 

diabetesdiagnos. Wiklund-Gustin och Bergbom (2015) beskriver en persons livsvärld som ett 

historiskt, kulturellt och socialt sammanhang som tillsammans med individen bildar en enhet. 

Vid en diabetesdiagnos så måste individen inte bara omdefiniera sitt jag inför sig själv, utan 

också inför andra. Vem blir individen i relation till andra när denna nu är kroniskt sjuk. 

(Dahlberg & Segersten. 2010) menar att vid en omdefinition av livsvärlden påverkas både 

självkänsla och identitet, individen kan uppleva att denna förlorar kontrollen över sitt liv. En 

känsla av förlust av kontroll kan infinna sig då man drabbas av en kronisk sjukdom som 

diabetes, framtiden kan kännas oviss och det kan vara svårt att veta hur dagen kommer att bli. 

De säger vidare att livsvärlden inte bara innefattar nuet utan också dåtid och framtid. Dessa 

aspekter av livsvärlden upplevs först när exempelvis förflutna tiders händelser skapar oro i 

nuet, eller om tankar och oro inför framtiden gör att närvaron i nuet störs. För individer med 

diabetes kan obearbetade tankar om sjukdomen och tiden efter diagnosen störa egenvården 
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idag. Likaså kan tankar på eventuella framtida komplikationer skapa en stor oro i livet just nu. 

Livsvärlden för en diabetiker innefattar på så sätt både dåtid, nutid och framtid.  

 

Levd kropp 

 

Den levda kroppen är både fysisk, psykisk, existentiell och andlig. Den är meningsbärande då 

den innehåller erfarenheter, tankar, minnen, upplevelser och känslor. Barn och vuxna har 

olika syn på sin kropp. Barn och ungdomar är sin kropp, det är den fasta medelpunkten för 

livsvärlden. Barn kan inte i samma utsträckning som vuxna särskilja sig ifrån sin kropp, när 

kroppen sviker så kan detta kännas mer kopplat till individen (Dahlberg & Segersten, 2010). 

Därför kan en diabetesdiagnos påverka en yngre individ på ett mer personligt sätt en om det 

drabbar en vuxen. Om kroppen regerar på ett oönskat sätt och blodsockret stiger så kan unga 

individer koppla detta som ett personligt misslyckande, istället för att se att kroppen reagerar 

utan att det kan påverkas. Dahlberg och Segersten (2010) menar också att om kroppen 

förändras så förändras också vår tillgång till livet, som fås genom kroppen. Kroppen är 

konstant och kan aldrig lämnas, därför kan en försämring i kroppen upplevas som en 

försämring av hela individen. Identitet och självkänsla är sammankopplat med den levda 

kroppen, den är känslan av vem du är. Kroppen ger dig en hemhörighet i tillvaron, när 

sjukdom uppstår kan denna känsla av tillhörighet och hemma påverkas och en känsla av 

hemlöshet i existensen kan. Vid en diabetesdiagnos kan synen på den egna kroppen förändras. 

Kroppen sätter nu gränser i det dagliga livet och individen måste lyda under kroppens 

begränsningar.  

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Typ 1 Diabetes är en sjukdom som drabbade ca 43 000 individer i Sverige år 2016 och är en 

ärftlig autoimmun sjukdom, där det egna immunförsvaret förstör de insulinproducerande 

betacellerna i kroppen. Behandling av typ 1 diabetes innefattar dagliga insulininjektioner, en 

kontrollerad kost, fysisk aktivitet och blodsockerkontroller. Det kan upplevas speciellt 

utmanande för en ung individ, då ungdomstiden även präglas av psykiska, biologiska och 

psykosociala förändringar utöver de förändringar som en kronisk sjukdom som typ 1 diabetes 

tillför. Det finns flera hjälpmedel för dagens diabetiker som underlättar vardagen, och 

forskningen på dessa områden går hela tiden framåt. Samtidigt som det finns ett behov av att 

öka det psykologiska stödet inom diabetesvården då den mentala hälsan speglar hur väl 

sjukdomen hanteras av individen. Ungdomstiden verkar vara en tid då en god diabeteskontroll 

är särskilt svår att få, detta kan bero på både hormonella förändringar och psykiska 

förändringar.  Att som sjuksköterskan att försöka förstå hur den unga individen upplever sin 

sjukdom kan hjälpa att stärka personens egna resurser i att leva med sjukdomen. Genom att 

utgå ifrån individens livsvärld och levda kropp kan individens upplevelse av att leva med typ 

1 diabetes över en lång tidsperiod belysas, där det verkar finnas en kunskapslucka.  
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SYFTE 

 

Syftet var att belysa upplevelsen av att leva med typ 1 Diabetes, för individer i åldrarna 15–30 

år.  

 

METOD  

 

Design  
 

Syftet med studien var att belysa upplevelser, därför valdes en kvalitativ metod som 

inriktning. Då den kvalitativa inriktningen utgår från ett holistiskt synsätt där varje människa 

anses unik (Kristensson 2014). Studien byggdes på berättelser i form av bloggar. I en blogg 

kan känslor obehindrat skrivas ned då de inte hålls tillbaka i rädsla för en eventuellt 

intervjuares reaktion. Diabetesförbundet (2016) säger att bloggar är ett sätt att dela med sig av 

sin vardag och sina erfarenheter, och ett bra sätt att lära av varandra. Därför ansågs detta sätt 

att insamla data vara intressant. Ett induktivt förhållningsätt användes, vilket innebär att den 

text i bloggarna som uppfattas svara på syftet togs ut och analyserades. Ingen teori utformades 

före datainsamlingen, utan mönster kommer att sökas i materialet och en analys av texterna 

kommer att göras, vilket är förfarandet vi en manifest kvalitativ innehållsanalys (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2012).  

 

 

Datainsamling 
 

Studien byggs på fyra bloggar skrivna av unga individer med diabetes. Dessa bloggar söktes 

genom sökmotorn Google den 22/3, 2018. Sökorden ”diabetes blogg” gjordes. Detta 

genererade 412 000 träffar. Det första resultatet länkar till Diabetesförbundets hemsida, där 

rekommenderas fem bloggar. De fem bloggarna på sidan som lästes översiktligt igenom och 

två valdes ut. Det femte resultatet i den initiala sökningen länkar till Barndiabetesfondens 

hemsida. Barndiabetesfonden stödjer forskning som syftar till att förebygga, lindra och bota 

diabetes hos barn och ungdomar (Barndiabetesfonden, 2018). På denna sida presenteras nitton 

stycken bloggtips, varav två välj ut efter att de nitton exemplaren översiktligt lästs. Dessa fyra 

bloggar valdes ut då de överensstämde med studiens inklusionskriterier. 

 

Urval 
 

Inklusionskriterierna för bloggarna var att författaren skall ha typ 1 diabetes och vara mellan 

15–30 år. Att författaren skriver på svenska, bloggen skall vara särskilt inriktad på diabetes, 

bloggen skall vara välformulerad och lättläst. Exklusionskriterierna var att bloggen inte var 

skriven av någon annan än den individen som lever med sjukdomen, att bloggen inriktades 
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mer på träning och kost istället för hur sjukdomen upplevdes. Tre av bloggarna som valdes ut 

var skrivna av kvinnor och en av en man (bilaga 1). Individerna var födda mellan 1990-2001 

och bloggarna hade en duration på 9 till 2 år och samtliga bloggar var fortfarande pågående.  

 

 

Analys 
 

Bloggarna analyserades med hjälp av en kvalitativ manifest innehållsanalys. Denna metoden 

valdes då den syftar till att finna likheter och skillnader i större mängder data. Metoden 

inriktar sig på att finna sammanhang och belysa den egentliga betydelsen av data. Denna 

metod kändes relevant då studiens syfte var att belysa individernas upplevelse. (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2012) 

Första steget var att läsa igenom bloggarna flertalet gånger för att få en överblick över 

materialet. Därefter plockas textstycken i form av meningsbärandeenheter ut, detta är 

textstycken som svarar på syftet. De meningsbärandeenheterna kondenseras sedan för att få en 

mindre text som fortfarande innehåller kärnan av sammanhanget. Den kondenserade texten 
abstraheras sedan genom att förses med en kod. Koden syftar till att kortfattat beskriva den 

meningsbärandeenhetens innehåll. Koderna analyseras och skillnader och likheter eftersöks. 

Koder med liknande innehåll paras ihop. För att få fram kategorierna görs en jämförelse 

mellan underkategorierna och de med liknande innehåll grupperas i kategorier. Detta är syftet 

med en kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012) 

Bloggarna lästes igenom ett flertal gånger för at få en överblick över texten och skapa en 

helhetskänsla. Sedan plockades stycken ut ur texten som svarade på syftet ”att belysa en 

upplevelse”. En tabell gjordes där textstyckena klistrades in och färgkodades efter vilken 

blogg de tillhörde. Nästa steg var att plocka ut meningsbärande enheter ut texterna som sedan 

kondenserades. Genom abstraktion av de kondenserade meningarna skapades koder som 

skrevs ner på papperslappar. Papperslapparna var numrerade för att veta vilken blogg koden 

tillhörde. Utifrån koderna skapades sju underkategorier som parades ihop och bildade tre 

kategorier (bilaga 2).  

 

FORSKNINGETISKA ÖVERVÄGANDEN  
 

I denna studie har de etiska riktlinjerna samtyckeskravet, informationskravet 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet övervägts (World Medical Association, 2018). 

Bloggarna är offentligt publicerats av individerna som har skrivit bloggarna. Materialet kan 

tas bort och redigeras när som helst av individerna som själva på ett tydligt sätt offentliggjort 

uppgifterna, man kan där med bortse ifrån samtycke ifrån individerna enligt 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Även informationskravet kan bortses från då 

individerna ej deltar aktivt och inte förväntas bli berörda av studien. Bloggarnas namn kodas 

för att uppfylla konfidentialitetskravet och skydda deras integritet och privatliv. Ingen 

patientinformation kommer att lagras då all data redan finns på bloggarnas hemsidor. Data 

som framtas i studien kommer endast att användas för att svara på denna studiens syfte, 

därmed kan nyttjande kravet ses som uppfyllt (Vetenskapsrådet, 2017)  
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Att hålla en god forsknings ed innefattar ibland annat att alltid tala sanning, inte stjäla resultat 

ifrån andra, samt sträva efter att göra gott med sin forskning och vara rättvis i sin bedömning 

av andras forskning (Vetenskapsrådet, 2017). Dessa ställningstaganden är något som togs 

under hänsyn under studiens gång. Medvetenhet har funnits om förförståelsen då författaren 

har erfarenhet inom området sedan tidigare. Olsson och Sörensen, (2011) menar att för att inte 

låta resultatet påverkas av personliga erfarenheter så är det viktigt att hålla sig neutral i 

observationer och tolkningar. Ekebergh, (2015) påpekar att alla bär på en viss förförståelse 

både medvetenhet men även i det omedvetet. Genom att under hela processen reflektera över 

den förförståelse som finns och försöka lägga den åt sidan ökar sanningen av resultatet. Citat 

har använts i resultatet för att visa på äktheten. Studien görs i syfte att öka förståelsen för hur 

unga individer med diabetes upplever sin sjukdom. Individerna som studeras riskeras inte att 

skadas under forskningsprocessen 

 

RESULTAT 

 

Resultatet i studien bygger på fyra bloggar där fyra individer i åldrarna 15–30 år beskriver sin 

upplevelse av att leva med diabetes (bilaga 1). I analysen av bloggarna framkom tre kategorier 

och sju underkategorier som beskriver hur individernas upplevelse av sjukdomen. (Se tabell 

1)  

Tabell 1 

Kategori  Underkategori 

Andras åsikter spelar roll Fördomar om sjukdomen 

Samhällets oförståelse av sjukdomen  

Sjukdomen påverkar det psykiska måendet  Sjukdomen blir mentalt överväldigande 

 

 Känslor framkallade av sjukdomen  

Acceptans av sjukdomen 

Upplevelser i det dagliga livet Det som underlättar vardagen  

Sjukdomen styr vardagen 

 

Andras åsikter spelar roll  

 

Individerna upplever att det finns åsikter och okunskap ute i samhället som påverkar dem. 

Människors åsikter kan ha effekten att de känner skam inför sin sjukdom och okunskapen i 

samhället försvårar deras vardag.  

 

 

Fördomar om sjukdomen 

 

Individerna beskriver att de upplever det jobbigt med andra människors fördomar om 

sjukdomen. En vanlig fördom som finns är att andra tror att de själva är ansvariga för att de 

har fått diabetes, att det är en ohälsosam livsstil som har gjort att de har drabbats av 
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sjukdomen. Flera av individerna upplever att många förväxlar typ 1 diabetes med typ 2 

diabetes. De säger att typ 2 diabetes har en stark koppling till övervikt och att detta kan få folk 

att tro att de själva har orsakar sin typ 1 diabetes.” Jag tycker det är hemskt att okunskap och 

fördomar gör att människor inte vågar berätta om sin sjukdom. En sjukdom som kan drabba 

alla, som inte går att förhindra med goda matvanor eller fysisk aktivitet” (4). Individerna 

beskriver också att en av anledningarna till att de bloggar och är offentliga med sin diabetes är 

för att motverka dessa fördomar ” Jag vet inte om jag ska skratta, gråta eller bli arg. Det här 

är en av anledningarna till varför jag faktiskt bloggar – att ta död på fördomar och nästintill 

myter om diabetes. ”Många kör lchf och blir friska från sin diabetes” löd en kommentar 

häromdagen. Det går INTE att bli frisk från diabetes typ 1” (2).  De uttrycker att de vill 

motverka att andra diabetiker känner en rädsla för att visa sin diabetes öppet, då de upplever 

att detta kan motverka en god diabeteskontroll.  

 

Samhällets oförståelse av sjukdomen  

 

Något individerna upplever som problematiskt är att samhället inte förstår hur sjukdomen 

upplevs. De upplever att det inte finns någon förståelse för hur jobbigt och påfrestande 

sjukdomen kan vara. ”Och där, mitt i kämpandet kommer plötsligt en kommentar från 

samhällets okunskap: "Äh, men hur jobbigt kan ett lågt blodsocker vara egentligen?", eller 

"Tänk på hur mycket värre det hade kunnat vara!” (1). De upplever också att det generellt i 

samhället inte finns någon förståelse för hur sjukdomen verkligen ser ut. Utifrån syns 

blodsockermätningarna och när insulinet tas, men individerna upplever att det finns en stor 

del av sjukdomen som man utifrån inte ser. De upplever att de vill ha en ökad förståelse i 

samhället för att de inte alltid kan fungera som alla andra. En av individerna upplever det 

svårt att kombinera skolgången med sjukdomen och att skolan inte visar någon hänsyn. ” 
Skolan och min diabetes fungerar helt enkelt inte ihop med varandra. Får ingen ordning på 

mina värden när jag är i skolan och de är svårare när skolan inte är så hjälpsamma. Blir så 

himla ledsen på de här” (3) 

 

Sjukdomen påverkar det psykiska måendet 

 

Individerna upplever att sjukdomen ibland blir för mycket och att de bryter ihop. Detta 

inträffar oftast då sjukdomen upplevs extra svårhanterad och begränsar dem i vardagen. 

Sjukdomen framkallar många olika destruktiva känslor  

 

Sjukdomen blir mentalt överväldigande 

 

Det framkom att en upplevelse som individerna hade gemensamt och nämnde ofta var att 

sjukdomen ibland blir för mycket. De upplever att de känner sig trötta på sjukdomen och att 

de vill ge upp ” Att den kan förstöra för mig när annat är så pass bra gör mig så trött. Gör att 

jag, som ikväll, bryter ihop och tycker att världen är emot mig” (1). Upplevelsen av att inte 

orka mer och att som följd bryta ihop är något som händer ofta. Sjukdomen upplevs stundtals 

överväldigande för individerna, både fysiskt och mentalt. ”Vissa dagar bryter man ihop. Inte 

för att man egentligen är så ledsen. Bara för att man inte orkar. Man orkar inte mer // Nej då 

bryter jag ihop” (3) 
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Känslor framkallade av sjukdomen 

 

Att uppleva ilska och att vara arg på livssituationen med diabetes är en vanlig känsla ”Vissa 

dagar alltså. Jag kan bli totalt ursinnig. Riktigt jävla förbannad. Alla nålstick i mage och 

rumpa som svider till lite extra bidrar till att jag häver ur mig extremt fula ord..” (2). En 

annan känsla som sjukdomen kan framkalla är ensamhet. Individerna upplever att det ibland 

känner sig ensamma med sin sjukdom, för att det är svårt för någon som inte är drabbad att 

förstå hur det är att leva med sjukdomen. ”Det kan vara lätt att känna sig ensam i sin 

sjukdom, att ingen förstår den dagliga kampen mellan bra blodsockervärden och insulindoser 

(4) 

 

Acceptans av sjukdomen 

 

Individerna upplever också att det stundtals är svårt att acceptera sjukdomen, att den kommer 

att vara med dem för alltid. Individerna uttrycker att de förstår att hanteringen av sjukdomen 

kommer underlättas om de accepterar den ”Nyckel till att leva ett så bra liv som möjligt trots 

en kronisk sjukdom är ju att kunna acceptera den. Men hur accepterar man att sitt liv kommer 

bestå utav 6–7 injektioner av insulin och 8 blodsockerprover varje dag, hur accepterar man 

att hela sitt liv ska bestå utav en berg och dalbana av låga och höga blodsocker” (4). En av 

individerna säger i motsats till de andra att hen har accepterat sjukdomen ” Jag har aldrig 

tyckt att de varit speciellt svårt att acceptera att jag har diabetes. För mig har de mer varit en 

självklarhet hur dumt de än kan låta så har jag aldrig tyckt att de varit ett problem för mig // 

Såklart var de jobbigt för mig och är en idag vilket jag aldrig kommer kunna komma ifrån” 

(3). Även om individen har accepterat sin sjukdom, så inser individen att sjukdomen alltid 

kommer vara jobbig.  

Upplevelser i det dagliga livet  

 

Individerna har olika sätt att hantera sin vardag, de finner olika strategier för att på bästa sätt 

klara av de mentala påfrestningarna som sjukdomen ger. De har också gemensamt att de 

använder olika diabeteshjälpmedel som underlättar deras vardag. Samtliga individer beskriver 

att sjukdomen styr vardagen och att de inte kan göra det de vill utan måste följa sjukdomen 

gränsdragningar.  

 

Det som underlättar vardagen  

 

Träning och fysisk aktivitet är något alla individerna nämner. De upplever att träningen 

hjälper dem med hanteringen av deras diabetes och gör deras värden bättre. Några uttrycker 

att träningen är en del av deras livsstil, de upplever också sin sjukdom mer lätthanterlig än de 

som inte tränar regelbundet” Jag tror att dessa bra värden mesta dels beror på att jag kommit 

igång med träningen ordentligt och att jag kommer in i vardagen igen. För mig är träning, 

regelbundna och hälsosamma måltider är nyckeln till ett bra blodsocker” (1). Samtliga 

beskriver vikten av att få ut sina känslor och hur mycket det underlättar. Detta är också något 

som de uppmuntrar andra diabetiker att tillåta sig att göra. Individerna upplever att det 

underlättar i vardagen om de ibland får bryta ihop och få ut de känslor de har inom sig ”Att 

fullständigt bryta i hop, gråta och skrika är något som jag verkligen kan må bra av. Jag tror 
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det är viktigt att få ur sig alla negativa och hatiska känslor som finns inom en Så länge man 

inte fastnar i träsket och blir deprimerad så finns det bara fördelar med att våga må dåligt 

och visa sina känslor. Det är mänskligt” (2). Något som underlättar deras vardag är olika 

diabeteshjälpmedel. Samtliga deltagare använder Freestyle Libre och uttrycker att denna 

blodsockermätare har underlättat för dem ” Men så till de goda nyheterna - mitt HbA1c-värde 

har sjunkit till 44! Och det kan jag med all säkerhet tacka min kära FreeStyle Libre för” (1). 

 

Sjukdomen styr vardagen 

 

Individerna upplever att de har förlorat frihet i vardagen, att de aldrig kan planera som de vill 

för de vet inte om sjukdomen kommer sätta stop för dem. De upplever att de vissa dagar inte 

kan göra det de ska utan att de måste hänsyn till hur de mår. Att de inte längre kan vara 

spontana utan alltid måste planera, de måste veta att de kan äta när de behöver och att de alltid 

måste ha koll på mediciner och hjälpmedel. ”Frihet är något jag skulle vilja uppleva igen. 

Det är för mig omöjligt att känna sig helt fri när jag lever med den här sjukdomen, jag kan 

liksom inte vara en spontan person på samma sätt som en icke-diabetiker kan eftersom 

diabetes kräver planering och framförhållning” (2). Individerna beskriver också att det är 

svårt att planera vardagen då sjukdomen kan vara oberäknelig. Att de kan göra samma sak 

varje dag men att blodsockret reagerar annorlunda. Detta gör att de aldrig upplever sig säkra 

på hur deras dag kommer att bli ”Att kämpa för att kunna hålla ditt blodsocker stabilt ena 

dagen medan nästa dagen behöver du inte ens tänka för att få bra värden. Du kan göra precis 

exakt likadant som du gjort dagen innan. Tagit samma mängd med insulin ätit samma sak 

men ändå så fungerar det inte” (3) 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

 

Valet att använda bloggar som underlag till studien gjorde då en subjektiv beskrivning av 

individernas upplevelse ville nås. Forsberg (2012) definierar en blogg som ”en webbplats med 

inlägg, ibland i form av dagboksanteckningar”. En dagbok används ofta för att skriva ner 

personliga tankar och funderingar, ofta ofiltrerade och direkt ifrån källan. Därför kändes valet 

att använda bloggar naturligt. I en intervjusituation så ligger det ett stort ansvar på den som 

intervjuar. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) så finns det en risk att den som intervjuar letar 

efter viss specifik kunskap och omedvetet ställer ledande frågor för att få de svar som denna 

behöver. Denna risk försvinner när studieobjektet inte vet att denna blir studerad, som i fallet 

när man använder bloggar. En nackdel med att använda bloggar istället för att utföra 

intervjuer är att man missar den tysta kommunikationen i form av kroppsspråk, ansiktsuttryck 

och tonlägen. Något som är en viktig del i den kvalitativa datainsamlingen enligt Trost (2010) 

även möjligheten att ställa följdfrågor försvinner när man inte träffar studieobjektet.   

 

Det hade varit möjligt att genomföra en intervjustudie med detta syfte. Det hade dock varit 

svårt att undersöka en upplevelse över tid med en intervju, då intervjutiden är begränsad och 

det kan vara svårt för den som blir intervjuad att minnas. Att istället använda bloggar ger en 
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bra blid över hur sjukdomen upplevs över tid, då känslor och upplevelser skriv ner i nuet när 

de upplevs. Det hade även varit möjligt att utföra en litteraturstudie, men avsaknaden av 

studier gjorda på ämnet i Sverige gjorde att användandet av bloggar kändes mer intressant. 

 

Valet att använda individer i åldrarna 15–30 år var något som växte fram under sökningen av 

bloggar. Den initiala tanken var att använda individer i åldrarna 13–25, vilket är definitionen 

på ungdom enligt (Socialstyrelsen, 2009). Men då det fanns få bloggar skriva av ungdomar 

som höll den kvalitet som önskades, fick åldersspannet ändrats till 15–30 år. Detta gjorde att 

bloggarna som valdes höll en högre kvalitet med avseende på text mängd, djupgående 

reflektioner och mer välformulerade. Det ansågs relevant att använda bloggar som 

diabetesförbundet och barndiabetesfonden rekommenderade. Då dessa bloggar med säkerhet 

är särskilt inriktade mot diabetes. 

Metoden som har använts är manifest kvalitativ innehållsanalys. Alla stegen som innefattas i 

denna typen av innehållsanalys har följts, detta ökar trovärdigheten.   

 

Det går endast i liten omfattning att överföra resultatet på en större population, då resultatet 

endast består av fyra bloggar, könsfördelningen är inte jämlik och åldersspannet på 

individerna är relativt begränsat. Då antalet bloggar var mindre medförde detta en större 

möjlighet att grundligt analysera innehållet och på detta sätt få en mer djupgående insikt om 

hur dessa individer upplever det är att leva med diabetes. Under analysen framkom många 

gemensamma upplevelser och tydliga teman, detta talar för att en viss överförbarhet finns. 

 

Resultatdiskussion 

 

I resultatet framkom att upplevelsen att leva med diabetes är mångfacetterad och innehåller 

många olika känslor och tankar. I första kategorin behandlas hur andras åsikter spelar roll i 

upplevelsen av diabetes. Fördomar och samhällets oförståelse av sjukdomen är en stor del av 

upplevelsen. Detta är något som Buchhorn-Cintra-Damaião och Marques-Marconder-Pinto 

(2007) och Malaspina och do Socorro Magalhães Franco do Espirito Santo (2015) tar upp och 

säger att även om det finns mycket information om diabetes idag så känner sig ungdomar 

tvingade att hantera andras oförståelse och kunskapsbrist när det kommer till diabetes. 

Ungdomarna tycker inte om att prata med dessa människor och att behöva förklara 

sjukdomen, då det ofta leder till att människor tycker synd om dem vilket de inte gillar. De 

beskriver att ungdomarna ibland skämdes över att öppet ta sitt insulin eller kolla sitt 

blodsocker då det är rädda att göra andra människor obekväma. De gömmer sin behandling då 

de inte vill starta en diskussion med människor som inte vet någonting om sjukdomen.  

Denna slutsats skiljer sig ifrån resultatet i denna studie, där individerna tvärtom vill ha mer 

empati ifrån samhället. De talar om att en av orsakerna till att de har en blogg och talar öppet 

om sin diabetes är för att diabetiker inte skall behöva skämmas över sin sjukdom. De vill 

också sprida kunskap om sjukdomen så att samhället bättre skall förstå hur diabetes fungerar. 

Individerna i studien har valt att vara offentliga med sin sjukdom och de kan då innebära att 

de ser sjukdomen ur ett annat perspektiv än de som inte har valt att vara öppna med sin 

sjukdom. Ur ett livsvärldsperspektiv kan man se att ungdomarna i denna studie har en 

livsvärld som skiljer sig ifrån ungdomar i andra studier.  
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Wiklund-Gustin och Bergbom (2015) beskriver en persons livsvärld som ett historiskt, 

kulturellt och socialt sammanhang som tillsammans med individen bildar en enhet. 

Individerna i denna studie har både ett kulturellt, historiskt men framför allt socialt 

livsväldsperskpektiv skilt ifrån ungdomar i andra studier. De har själva har valt att vara 

offentliga och skriva om sina upplevelser för att öka förståelsen för sjukdomen. Enligt 

Dalberg och Segersten (2010) så är patientens livsvärld grundläggande för sjuksköterskan att 

utforska för att kunna ge den optimala vården. Då kan de nå fram till patienten och förstå hur 

just dennes hälsoprocesser på bästa sätt kan stödjas. Om en stor del i individens livsvärld med 

sjukdomen betonas av oro över andras fördomar, kan sjukvården bemöta detta med att hjälpa 

till med att informera samhället om sjukdomen. Att tillexempel som skolsköterska informera 

skolungdomar om vad typ 1 diabetes är, varför man drabbas och hur man ska agera mot en 

person med typ 1 diabetes skulle kunna vara ett stöd för individer med sjukdomen i 

skolåldern.  

 

Ett återkommande ämne i resultatet var att individerna ofta kände sig mentalt överväldigande 

av sjukdomen då de alltid kände sig sjuka och aldrig fick vila ifrån sjukdomen. King, King, 

Nayar och Wilkes (2017) menar att ungdomar med diabetes oroar sig både för de dagliga 

problemen med sjukdomen, så som lågt blodsocker och smärtsamma injektioner samt att de 

oroar sig för de potentiella framtida komplikationerna. De menar ett ungdomarna hade en 

konstant oro och att sjukdomen alltid fanns i bakhuvudet på dem, konceptet att sjukdomen 

skulle vara för alltid var svårt för ungdomarna att acceptera. Individerna i den här studien 

uttrycker vid flera tillfällen att de bryter ihop då de upplever att sjukdomen blir mentalt 

överväldigande, de uttrycker speciellt att de upplever att de är jobbigt när sjukdomen sätter 

gränser för dem. Babler och Strickland (2015) och Buchhorn-Cintra-Damaião och Marques-

Marconder-Pinto (2007) uttryckte att ungdomarna efter en tid med sjukdomen insåg hur svår 

den var att leva med. Att varje dag kunde kännas som en kamp, speciellt då blodsockret inte 

svarade som förväntat. Ungdomarna upplever ibland att livet med diabetes är ett svårt liv, ett 

liv som skadar och ett liv som gör ont. Att sjukdomen ibland upplevdes ta över deras liv och 

deras kroppar. De uttryckte att den mentala påfrestningen fick ungdomarna att ibland vilja ge 

upp.  

 

Dahlberg och Segersten (2010) menar att om kroppen förändras så förändras också vår 

tillgång till världen och livet. Detta blir tydligt om en människa drabbas av en kronisk 

sjukdom så som diabetes. Identitet, självkänsla och uppfattningen av vem jag är kan påverkas 

när kroppen påverkas. Individerna i studien upplever att hur andra ser på dem påverkas av 

deras sjukdom och att deras dagliga liv styrs av sjukdomen då kroppen ibland sätter gränser 

för dem. Dahlberg och Segersten (2010) säger vidare att vid svårare vårdsituation är det 

viktigt att som sjuksköterska hjälpa patienten att nyansera sin situation och reflektera över vad 

som ger individen välbefinnande. Som sjuksköterska kan man bidra med medicinsk kunskap 

som kan hjälpa patienten att förstå sin kropp och sjukdom. Samtidigt guida individen genom 

självreflektion och exempelvis kartlägga individens livskraft och livsmening. Det är 

grundläggande att informera och undervisa individer med typ 1 diabetes för att individens 

förståelse för sjukdomen skall öka.  

 

Att diabetes påverkar vardagen är något som kan ses i King, King, Nayar och Wilkes (2017) 

och Malaspina och do Socorro Magalhães Franco do Espirito Santo (2015), som menar att 

ungdomarna hela tiden blev påminda om sin sjukdom till exempel då de hela tiden var 
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tvungna att tänka på när de skulle äta nästa gång. Detta fick dem också att känna sig 

annorlunda gentemot sina vänner och ungdomarna upplevde att det var svårt att behöva 

förtycka sina impulser att äta sånt de inte borde. Ungdomarna upplevde att det var svårt att 

reglera insulin efter den dagliga fysiska aktiviteten för att undvika lågt blodsocker. Denna 

svårighet blir större i tonåren då blodsockret kan bli mer svårhanterat då det påverkas av 

hormoner och stress.  

 

Individerna i den här studien verkar uppleva att diabetesen styr deras vardag ännu mer än 

ungdomarna i studierna ovan. De upplever diabetesen mer påtagligt som ett hinder i vardagen 

och att detta påverkar dem psykiskt. Babler och Stickland (2015) menar att diabetes 

upplevdes inte som en så stor börda i vardagen när ungdomarna kände att de hade tillräckligt 

mycket kunskap om sjukdomen. Då var det bara att ta sitt insulin och leva som vanligt. 

Ungdomarna i den här studien upplever och uttrycker att sjukdomen är så mycket mer än bara 

insulindoser och blodsockerkontroller. Ungdomarna i studien upplevs ha en bra förståelse av 

sin egen diabetes och dess begräsningar, men en viss medicinsk kunskap om sjukdomen kan 

ibland skymtas. Om individerna fick mer utbildning om hur sjukdomen fungerar och kunde 

lära av varandra så kunde deras förståelse och hanteringsförmåga öka. Att som sjuksköterska 

anordna stödgrupper och informationsträffar där typ 1 diabetiker kunde träffas och diskutera 

vad de upplever som svårt, samtidigt som de kan rådfråga läkare och sjuksköterskor skulle 

kunna vara en utvecklingspunkt i diabetesvården.  

 

Sjuksköterskans roll i diabetesbehandlingen är mycket viktig, då en av sjuksköterskans 

uppgifter i diabetesvården är att kunna ge stöd i och handleda personer med diabetes, för att 

genom en dialog komma fram till den bästa individanpassade vården  (Svensk förening för 

sjuksköterskor i diabetesvård och Svensk Sjuksköterskeförening, 2013) om individen bättre 

han förstå sin sjukdom och varför och när den reagerar på olika sätt, så kunde det bli lättare 

för individen att planera sin vardag och på så sätt kunna uppleva en större frihet. Att som 

sjuksköterska kunna vara ett stöd i vardagen för sin patient kan vara svårt att åstadkomma, då 

man inom diabetesvården inte träffar sin patient på en daglig basis. De nya verktygen med 

trådlös blodsockeravläsning, som visar en graf över det dagliga blodsockerkurvorna och som 

delas med sjuksköterskan är ett steg i rätt riktning. Då kan sjuksköterskan se hur individen 

ligger i blodsocker och vilka problem som finns i vardagen. Det skulle vara önskvärt om 

sjuksköterskan även fanns som ett mentalt stöd för individen i vardagen, detta stöd skulle 

kunna vara i form av Chat, mail eller videomeddelande för att vara mest tidssparande. 

 

Slutsats 

 

Hur väl individen hanterar sin sjukdom mentalt speglar hur väl sjukdomen hanteras fysiskt. 

Om det finns obearbetade känslor kring sjukdomen ka detta försvåra acceptansen av 

sjukdomen och att finna en acceptans känns grundläggande för att kunna leva ett bra liv med 

typ 1 diabetes. Unga individer upplevs behöva mer stöd än barn och vuxna. Framförallt 

ungdomar som insjuknar i ungdomsåren men även individer som insjuknar som barn. Att få 

bra blodsockervärden kan vara svårt när kroppen genomgår hormonella förändringar, de 

dåliga värdarna kan ungdomen koppla till ett personligt misslyckande. Diabetesvården bör 

därför inriktas mer mot att öka kunskapen och hjälpa individen hantera de mentala 

påfrestningarna som sjukdomen medför. Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden 

är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande, att implementera 
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detta inom diabetesvården kan ses som särskilt viktigt, då sjukdomen påverkar individen på så 

många olika sätt. Tillsammans med sjuksköterskan kan individen lära sig förstå sin sjukdom, 

finna strategier och slutligen finna en balans i vardagen där sjukdomen är en del av livet.   

Framtida forskning inom diabetes för syfta både till att framställa preventionsläkemedel men 

också på att bättre försöka förstå hur den unga individen lättare kan acceptera sin sjukdom.  
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Bilaga 1. Bloggöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel Författarens 

födelseår 

Bloggen 

duration  

Bloggens syfte  Tillgänglig information 

Blogg 1 1993 Mars 2014 – 

Pågående  

Bloggen syftar till att sprida 

information om diabetes och att 

hjälpa andra med diabetes genom 

att författaren delar med sig av sin 

vardag med sjukdomen. Bloggen 

används även i terapeutiskt syfte 

för författaren. Författaren vill 

vara en bra förebild för andra 

diabetiker. 

Hur vardagen med Diabetes 

kan se ut. Handfasta tips på 

hur vardagen kan 

underlättas.  

Blogg 2 1990 April 2009 – 

pågående  

Bloggen syftar till att motverka 

fördomar mot diabetes. 

Författaren vill visa upp hur svår 

sjukdomen kan vara och skyr inte 

att berätta om höga värden och 

komplikationer. Bloggen 

innehåller också många 

fotografier och mode. Författaren 

har inte kommit till en acceptans 

av sin sjukdom. 

Vardagen med en 

svårinställd och svår 

accepterad diabetes. Vilka 

mentala påfrestningar som 

tillkommer när diabetesen är 

svår.     

Blogg 3 2001 Mars 2016 – 

pågående  

Att berätta om sin vardag med 

diabetes, och förmedla till läsarna 

att diabetes inte är något hinder. 

Författaren skriver om träning och 

hur ett ”vanligt” tonårsliv med 

diabetes kan se ut.  

Vardagen för en tonåring i 

skolåldern med diabetes.  

Blogg 4 1996 Augusti 2012 – 

pågående  

Att berätta om vardagen med 

diabetes och träning och kost. 

Författaren hade redan bloggen då 

hen drabbades av diabetes, därför 

får man en inblick i författarens 

process att lära sig om sin nya 

sjukdom och att komma till en 

acceptans.  

Hur processen ser ut för en 

ny diagnostiserad diabetiker 

kan se ut.  
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Bilaga 2. Exempel på kvalitativ innehållsanalys. 

 

Texten Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

2 Jag vet inte om jag ska 

skratta, gråta eller bli arg. 

Det här är en av 

anledningarna till varför 

jag faktiskt bloggar – att ta 

död på fördomar och 

nästintill myter om 

diabetes. ”Många kör lchf 

och blir friska sin 

diabetes” löd en 

kommentar häromdagen. 

Det går INTE att bli frisk 

från diabetes typ 1 

Jag vet inte om 

jag ska skratta, 

gråta eller bli arg. 

Det här är en av 

anledningarna till 

varför jag faktiskt 

bloggar – att Ta 

död på fördomar 

och nästintill 

myter om 

diabetes. 

Anledningarna 

till varför jag 

bloggar – att ta 

död på 

fördomar och 

myter om 

diabetes 

2,7 fördomar Fördomar om 

sjukdomen 

Andras 

åsikter spelar 

roll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 


