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SAMMANFATTNING 
Bakgrund  

Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som påverkar hela patientens vardag. Det krävs 

kontinuerliga kontroller och behandling för att hålla en stabil blodsockerhalt. Till hjälp finns 

det bland annat insulinpumpar och blodsockersensorer. Sjukdomen är en utmaning och kan 

leda till allvarliga följdsjukdomar, men också psykisk påverkan och lidande under hela 

sjukdomsperioden. Forskning har visat på att kvinnor upplever sin sjukdom lite annorlunda än 

män och därmed skulle det kunna förekomma individuella skillnader mellan könen inom 

diabetes också. 

Syfte 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med diabetes typ 1.  

Metod 

Studien gjordes med en kvalitativ ansats med ett vårdvetenskapligt perspektiv. En manifest 

innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) genomfördes på fem bloggar 

skrivna av kvinnor med typ 1 diabetes. 

Resultat 

Fyra kategorier och nio underkategorier framkom som belyste hur det är att leva med diabetes 

typ 1. Kategorierna var ”Positiva och negativa aspekter med diabetes”, ”För- och nackdelar 

med insulinpump och blodsockersensor”, ”Diabetes är ett heltidsjobb” samt ”Relationen till 

omvärlden”. 

Slutsats 

Diabetes är en ständig kamp för att uppleva hälsa. Även om sjukdomen inte behöver ta över 

vardagen så orsakar den stort lidande. Dagens teknik har inneburit en positiv utveckling mot 

större frihet och flexibilitet i vardagen. Samtidigt finns det brister i kunskapen hos både 

vårdpersonal och andra icke-diabetiker.   
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INLEDNING 
 

Forskning inom andra sjukdomar har påvisat skillnader mellan hur män och kvinnor upplever 

dem (Elert & Landén, 2007). Diabetes är en av våra vanligast förekommande 

folkhälsosjukdomar (Diabetesförbundet, 2017). Eftersom många är drabbade innebär det att 

vården alltid måste vara beredd på att möta patienter med diabetes. Den här studien fokuserar 

därför särskilt på hur kvinnliga diabetiker upplever sin diabetes. En sådan kunskap skulle 

kunna leda till en större förståelse hos sjuksköterskor för hur kvinnor med diabetes typ 1 

upplever sin sjukdom och därmed kunna bidra till förbättrad hälsa och välbefinnande för 

patienter med ett minskat lidande som följd. 

 

 

BAKGRUND 
 

Samspelet mellan glukos och insulin 

För att kunna utföra olika aktiviteter behöver människan energi, vilket bildas när olika ämnen 

i vår föda bryts ner och omvandlas. Kolhydrater som finns i föda omvandlas i kroppen till 

glukos som används som energi i kroppens celler. Insulinet fungerar som en nyckel som 

släpper in glukosmolekylerna i cellerna. Insulin bildas i bukspottkörteln (Braun & Anderson, 

2012).  

 

Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus är en grupp av sjukdomar som innebär att kroppen har en nedsatt förmåga 

att reglera glukoshalten i kroppen till följd av brist på insulin eller nedsatt insulinkänslighet i 

cellerna (Braun & Anderson, 2012). 

 

Brist på insulin kan leda till hyperglykemi vilket innebär en hög glukoshalt i blodet (ibid). 

Symtomen kan yttra sig från mindre allvarliga tillstånd som trötthet, törst och ökad urinmängd 

till livshotande tillstånd som medvetslöshet (Ericson & Ericson, 2012). Om hyperglykemi inte 

behandlas leder det till att den drabbade personen upplever att den svälter (ibid). Kroppen 

börjar då bryta ned fettvävnad för att få energi vilket leder till att patienten går ner i vikt 

(Braun & Anderson, 2012). När fettvävnaden bryts ned bildas ketoner som färdas genom 

cirkulationssystemet och används som energisubstitut (Mulder, 2012). Om frisättningen av 

ketoner är för hög drabbas patienten av hyperketonemi som kan leda till en metabol acidos 

(ibid). Metabol acidos till följd av hyperketonemi kallas oftast för ketoacidos. Symtomen vid 

ketoacidos liknar de som uppstår vid hyperglykemi (Ericson & Ericson, 2012). Ketoacidos är 

ett livshotande tillstånd som kan leda till organsvikt (Braun & Anderson, 2012). 

 

Diabetes mellitus klassificeras enligt Braun och Anderson (2012) som antingen 

graviditetsdiabetes, diabetes typ 1 eller diabetes typ 2. 

 

Diabetes typ 1 

Diabetes typ 1 är ett kroniskt tillstånd som innebär att patienten har stora brister på eller helt 

saknar egen insulinproduktion (Braun & Anderson, 2012). Sjukdomen drabbar huvudsakligen 

personer som är under 40 år (Sand, Sjaastad V., Haug & Bjålie G., 2007). Enligt Nationella 

Diabetesregistret (2017) lider 425 860 personer i Sverige av diabetes, varav 44 962 har 

diabetes typ 1. Det motsvarar en andel på 10,5 % av det totala antalet diabetiker i Sverige och 
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är en så stor patientgrupp att sjukvårdspersonal måste vara beredda på att möta patienter med 

diabetes på alla arbetsplatser inom vården (ibid). 

 

Utan behandling är diabetes typ 1 en dödlig sjukdom. Innan det fanns insulinbehandling levde 

patienterna 2–4 år efter diagnostiken (Sand, Sjaastad V., Haug & Bjålie G., 2007). Idag lever 

patienter med diagnosen kortare tid än andra på grund av allvarliga komplikationer som bland 

annat cirkulationsrubbningar, njurskador och nervskador (ibid). Orsaken till sjukdomen är ej 

helt klarlagd men det finns genetiska och miljömässiga faktorer som kan förorsaka diabetes 

typ 1 (Braun & Anderson, 2012).  

 

Symtomen vid diabetes typ 1 kan komma plötsligt även om insulinproducerande cellers 

funktion har avtagit under en lång tid. Patienter med diabetes typ 1 uppträder oftast med den 

klassiska symtombilden. Eftersom symtomen i första hand beror på hyperglykemi, alltså ett 

överskott av glukos i blodet tas alltid blodsockerhalten på en patient med misstänkt diabetes 

(ibid). En fastande patients blodsockerhalt ska vara över 7.0 mmol/L, alternativt ska en icke 

fastande blodsockerhalt vara över 11 mmol/L för att kunna fastställa diagnosen diabetes typ 1 

(Atkinson, Eisenbarth & Michels, 2014). 

 

Kontroller och behandling vid diabetes typ 1 

Patienten måste under en dag mäta sin blodsockerhalt flera gånger vilket kan innebära många 

stick i fingrarna under en och samma dag. När patienterna sticker sig i fingret använder de sig 

sedan av blodsockermätare som snabbt meddelar vad deras blodsockerhalt är (Braun & 

Anderson, 2012).  

 

Det finns flera olika blodsockersensorer som idag kan användas för att kontrollera 

patienternas blodsockerhalt. En av de vanligaste är Freestyle Libre. Sedan 2014 används 

Freestyle Libre i den svenska vården för att låta patienter kontrollera sin blodsockerhalt 

(Ólafsdóttir, et al., 2017). Den fungerar genom att en blodsockersensor sätts på patientens 

överarm och mäter glukosnivån i interstitialvätskan varje minut. Patienten kan då kontrollera 

sin blodsockerhalt genom att svepa med en handhållen avläsningsmonitor över 

blodsockersensorn. Freestyle Libre har dock en något negativ bias vilket innebär att den visar 

lägre blodsockerhalter jämfört med när patienten sticker sig i fingret och mäter på traditionellt 

sätt. Många patienter är dock nöjda eftersom de upplever sig ha större kontroll över sin 

blodsockerhalt när de använde Freestyle Libre (ibid).   

 

Behandlingen av diabetes typ 1 har som mål att patienten ska ha en stabil blodsockerhalt som 

ska ligga inom de normala gränsvärdena. Behandlingen kräver en balans mellan 

kolhydratintag i födan, motion och insulintillförsel. Insulintillförsel är ett måste vid typ 1 

diabetes, eftersom patienten helt saknar insulinproduktion. Insulin ges av den orsaken 

subkutant antingen via insulinpenna eller kontinuerligt genom en insulinpump. Det finns olika 

typer av insulin som kan delas in i tre huvudgrupper, snabb- och kortverkande, 

medellångverkande samt långverkande. Om en patient tar en för stor dos insulin kan 

hypoglykemi uppstå. Hypoglykemi är ett livshotande tillstånd där glukosnivåerna i blodet 

hamnar under 2,8 mmol/L, men individuella variationer kan förekomma. Patienten blir då 

muskelsvag, kallsvettig och blek. Hjärncellerna drabbas extra hårt eftersom de har ett större 

glukosbehov än övriga celler i kroppen. Om hypoglykemin blir långvarig och patienten inte 

tillför glukos leder det till störda hjärnfunktioner som kan yttra sig genom 

koncentrationssvårigheter, nedsatt synskärpa, yrsel, hunger, förvirring, talsvårigheter, 

bristande motorik och huvudvärk. Obehandlad hypoglykemi leder till medvetslöshet, kramper 

och slutligen död (Braun & Anderson, 2012). Det vanligaste sättet att tillföra insulin är med 
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en insulinpenna som innehåller patroner med insulin och som därför kan användas flera 

gånger (Tauschmann & Hovorka, 2018). Insulinpennorna började användas redan 1981 men 

idag har forskningen möjliggjort insulinpennor med bättre och smartare funktioner, som till 

exempel minnesfunktion för tidigare givna doser (ibid). 

   

Vissa patienter får idag tillgång till en insulinpump som tillför insulinet istället för att behöva 

använda insulinpenna. En insulinpump underlättar för patienten då de slipper sticka sig själva 

flera gånger dagligen (Diabetesförbundet, 2016). Insulinpumpen tar bort alla stickningar med 

insulinpennan men ersätter däremot inte alla stickningar i fingret (ibid). Insulinpumpen 

underlättar därmed insulintillförseln. Det insulin som används i insulinpumpar är 

direktverkande istället för långtidsverkande (Tauschmann & Hovorka, 2018). En insulinpump 

underlättar patientens liv och hjälper även patienten att hålla en stabil blodsockerhalt i 

sömnen vilket minskar risken för hypoglykemi nattetid (Elleri, Dunger & Hovorka, 2011). 

 

Diabetespatienters vardag och de utmaningar de lever med 

En studie av Saarinen, Fernström, Brorsson och Olinder (2014) visar hur patienter som 

använder Freestyle Libre och/eller insulinpump upplever skillnaden mot att sticka sig själva. 

De beskriver det som en lättnad att vid till exempel måltider inte längre behöva sticka sig 

bland folk eller planera sina måltider (ibid). Dock finns det även problem med hur diabetiker 

hanterar sin kost (Kay, Davies, Gamsu & Jarman, 2009). Vissa diabetikers förhållningssätt till 

kost skulle kunna relateras till det mönster av att patienter med diabetes typ 1 även drabbas av 

psykisk påfrestning (Watts, O’Hara & Trigg, 2015). Kronisk sjukdom som diabetes typ 1 har 

ett påvisat samband med psykiska besvär som då kan yttra sig som en konflikt mellan att 

tillfredsställa sig själv och uppfylla de krav som sjukdomen ställer (ibid). Diabetiker som 

drabbas av till exempel ätstörningar behöver snabbt få hjälp för att inte drabbas av andra 

komplikationer relaterade till diabetes typ 1 (Kay et al., 2009). Självklart förekommer även 

andra typer av psykiska besvär och påfrestningar (Watts et al., 2015). Dock behövs förståelse 

för att olika lösningar fungerar olika bra från patient till patient (ibid). 

 

Den tekniska utvecklingen har inneburit att patienter idag har fler behandlingsalternativ som 

till exempel insulinpump och Freestyle Libre som kan ge dem mer frihet i vardagen, men 

även mer kontroll över sin egen behandling beroende på hur de själva vill ha det (Ólafsdóttir, 

et al., 2017). Det finns dock även negativa konsekvenser då det kan vara svårt att reglera den 

vid träning (Saarinen, Fernström, Brorsson & Olinder 2014). Många tycker dock att det är 

skönt att blodsockerhalten är lägre och jämnare. Freestyle Libre underlättar mycket under 

nattetid och gör även användarna lugnare då de inte längre är rädda för att få för låg 

blodsockerhalt när de sover. Diabetesen blir mer synlig när patienten använder Freestyle 

Libre och insulinpump vilket kan upplevas som problematiskt bland annat i badhus och vid 

klädval (ibid). 

 

Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness (u.å.) tar upp andra viktiga aspekter av hur det är att 

leva med diabetes. Diabetes kräver att den sjuke individen strävar mot en hälsosam livsstil för 

att minimera risken för komplikationer och följdsjukdomar senare i livet (ibid). Många 

försöker dock göra något positivt av sin sjukdom (Watts et al., 2015). Det uppstår blandade 

känslor kring diabetes (Kay et al., 2009). En del upplever att det kan vara positivt att andra 

frågar och undrar om ens mående, samtidigt som andra patienter upplever det som något 

negativt (ibid). Kvinnors upplevelser skiljer sig lite ifrån mäns upplevelser (Elert & Landén, 

2007). Kvinnor som har mycket tankar om sin kroppsform kan frestas att med hjälp av sin 

diabetes gå ned i vikt. De gör då detta genom att låta bli att ta sina insulininjektioner, varpå 

diabetesen går obehandlad (Kay et al., 2009). När diabetesen inte behandlas drabbas 
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kvinnorna av hyperglykemi, som bland annat leder till snabb viktnedgång (Braun & 

Anderson, 2012). Tidigare forskning visar också att det kan handla om biologin och hormoner 

som styr olika upplevelser och känslor och därmed kan skillnader mellan könen uppkomma 

(Elert & Landén, 2007). Skillnader finns vidare i bland annat hjärnan, hörseln och 

psykologiska gensvar på stress. Forskningen visar också på att det behövs mer studier inom 

området för att sjuksköterskan ska få förståelse för de olikheter som finns mellan kvinnor och 

män (ibid). 

 

 

Sjuksköterskans roll 

Som sjuksköterska är det viktigt att ha en förståelse för sina patienters liv och vardag 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Det krävs också en medvetenhet hos icke-diabetiker om att det 

inte går att veta exakt hur en diabetiker upplever sin vardag (ibid). För att sjuksköterskan ska 

kunna uppfylla sina ansvarsområden enligt ICN:s professionsetiska kod och främja hälsan hos 

patienter, hjälpa dem att förebygga framtida sjukdom och komplikationer eller återställa dem 

till hälsa efter att de redan drabbats av komplikationer samt lindra lidande är en kunskap om 

patienters upplevelser och sätt att hantera sjukdomen på helt nödvändiga (Swenurse, 2017). I 

och med att diabetes typ 1 är en så pass vanlig sjukdom krävs det att alla sjuksköterskor är 

beredda på att möta den här patientgruppen, oavsett var i vården de arbetar (Nationella 

Diabetesregistret, 2017). Det handlar både om att ha en kunskap om de akuta komplikationer 

och symtom som drabbar patienten, men även att veta hur patienters livsstil ser ut och vilka 

utmaningar som möter dem i deras vardag (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

De råd som diabetiker får av vården är på många sätt råd som alla människor borde följa 

såsom att äta en balanserad och varierad kost, äta regelbundet, minska alkoholintaget och att 

göra motion till en daglig vana (Diabetes Wellness, u.å.). Dessa råd kan förstås ses som 

självklara sätt att leva hälsosammare, men för en diabetiker är de nödvändiga för att kunna 

kontrollera sjukdomen. För att diabetiker ska klara av att leva upp till de här råden krävs dels 

god självdisciplin men också stöd från sjukvården och omgivningen (ibid). Det är 

sjuksköterskans arbete att se till att patienten kan utföra den egenvård som krävs men även få 

känna sig delaktig i sin vård (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Uppsatsen utgår från vårdvetenskapen och fokuseras på patientens livsvärld och syn på den 

egna hälsan och vårdandet. Vårdvetenskap beskriver människan som en helhet med kropp och 

själ. Sjuksköterskans arbete ska utgå från vårdvetenskapen och belysa patientens lidande, 

välbefinnande och livssituation (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Begreppen välbefinnande och lidande är grundläggande begrepp för att beskriva och måla upp 

hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Även levd kropp är ett viktigt fenomen inom hälso- och 

sjukvården, det är av betydelse att förstå att kroppen är mer än bara en kropp (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Därför utgår denna studie från begreppen levd kropp, lidande, hälsa och 

välbefinnande. 

 

Levd kropp 

Människans kropp är både biologisk och existentiell. Kroppen och själen hänger samman 

vilket innebär att till exempel en sjukdom inte bara drabbar människans kropp utan hela 

människans existens. Det är genom levd kropp människan upplever hälsa och ohälsa. 
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Patientens egen upplevelse av välbefinnande och förmåga att genomföra livsprojekt ska 

därför ligga till grund för hur vårdandet utformas (Ekebergh, 2015a). Eftersom diabetes och 

dess behandling tar upp så stor del av en diabetikers vardag kan det för en icke-diabetiker vara 

svårt att förstå de erfarenheter och upplevelser som patienter har (Watts et al., 2015). Det är 

därför viktigt att som vårdpersonal vara medveten om vilka upplevelser en patient med 

diabetes typ 1 bär med sig. 

 

Lidande 

Begreppet lidande är ett grundbegrepp och motiv inom vårdandet (Arman, 2015a). Inom 

vårdvetenskapen anser begreppet att uppmärksamma människan som en helhet (Arman, 

2015b). Hela människan lider, med andra ord innebär det att inte bara sjukdomen, 

behandlingen eller det kroppsliga ska framhävas. Hela människan ska ses tillsammans med 

sitt lidande, även om sjukdomen oftast är orsaken (ibid). Vidare påverkar lidande patientens 

livssituation och gör patienten ömtålig (Ekebergh, 2015b). Därav kan patienten mista 

upplevelsen av välbefinnande och drabbas av livslidande (Arman, 2015a). Av den orsaken är 

det av betydelse att se patienten som en helhet i sitt sammanhang (Ekebergh, 2015b). Diabetes 

typ 1 är en kronisk sjukdom och kräver livslång behandling. Patienterna kan uppleva negativa 

aspekter och därmed sjukdomslidande i samband med diagnosen (Atkinson et al., 2014). 

Sjukdomslidande är det lidande som direkt orsakas av sjukdomen eller behandlingen (Arman, 

2015a). Vad patienten själv uppfattar som lidande kan variera stort från patient till patient. För 

vissa är behandlingen det största lidandet medan det för andra kanske är kraven som ställs på 

kosthållning och regelbunden motion (Atkinson et al., 2014). Det kan också hända att 

patienter drabbas av vårdlidande. Detta sker när vårdpersonal till exempel har ett dåligt 

bemötande eller en för stor okunskap om sjukdomen (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Hälsa och välbefinnande 

Med begreppet hälsa avses välbefinnande och känslan av att ”vara i stånd till”, det vill säga 

möjligheten att ”må bra” trots sjukdom och att kunna genomföra aktiviteter trots sjukdomen 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Att kunna genomföra livsprojekt kan därmed tolkas och 

upplevas som hälsa. För att personen ska kunna uppleva välbefinnande krävs dock att 

personens tillvaro känns meningsfull (ibid). En diabetiker som sköter sin sjukdom bör kunna 

uppleva hälsa och välbefinnande i samma utsträckning som en person som inte har diabetes. 

Värt att ha i åtanke är dock den psykiska påfrestning som sjukdomen kan innebära. Det är 

också viktigt att komma ihåg att hälsa och välbefinnande precis som lidande kan betyda olika 

saker för olika personer (Watts et al., 2015). 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Att leva med diabetes leder till stora utmaningar i vardagen där patienten konstant måste ha 

sin sjukdom i åtanke. Sjukdomen leder ibland till psykiska påfrestningar och präglas av 

individuella sätt att hantera, eller inte hantera sjukdomen och sjukdomslidandet på. Det är 

därför viktigt att beakta levd kropp. En del personer engagerar sig mer i att sköta sin diabetes 

på bekostnad av andra delar av livet vilket leder till ett livslidande. Andra missköter sin 

diabetes till förmån för att inte vara annorlunda, kunna delta i aktiviteter som vem som helst 

eller till och med för att gå ned i vikt. Som sjuksköterska är en medvetenhet om individuella 

förhållningssätt till sjukdomen viktigt för att kunna bemöta patienten utifrån dess livsvärld 

och ge god omvårdnad anpassad efter patientens behov. På grund av hur vanlig sjukdomen är 

krävs en grundläggande kunskap om diabetes typ 1 och diabetesvård oavsett arbetsplats. God 

omvårdnad kan hjälpa patienten att bevara hälsa och välbefinnande samt bidra till ett minskat 
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lidande. Tidigare studier om andra sjukdomar har påvisat tydliga könsskillnader i hur 

sjukdomen upplevs. För att kunna förbättra vården av patienter med diabetes typ 1 och 

förhindra att patienten utsätts för vårdlidande krävs en förståelse för hur olika sjukdomen 

upplevs av olika patienter. Därmed kan en studie som belyser kvinnors upplevelser av att leva 

med diabetes typ 1 vara berättigad och leda till en fördjupad förståelse för de unika problem 

som kvinnliga patienter med diabetes typ 1 upplever. En sådan kunskap skulle kunna leda till 

en bättre relation mellan vårdtagare och vårdgivare samt också bidra till bättre hälsa och 

välbefinnande hos patienten med ett minskat lidande som följd.  

 

SYFTE 
 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med diabetes typ 1.  

 

 

METOD  
 

Design 

En kvalitativ studiedesign som utgick från att utforska en eller flera personers levda 

erfarenhet. I denna form av studie finns det varken något rätt eller fel resultat, eftersom denna 

studiedesign fokuseras på erfarenheten och upplevelsen (Billhult & Henricson, 2012). Studien 

var induktiv då bloggarna lästes förutsättningslöst och resultatet utgick från bloggförfattarnas 

erfarenheter (Priebe & Landström, 2012). 

 

Målet med studien var att se varje berättelse som en helhet som var en del av ett större 

sammanhang (Skott, 2012). Studien var induktiv och förförståelsen gjordes medveten då 

syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med diabetes typ 1. Denna metod 

rekommenderas av Priebe och Landström (2012) och Friberg (2012) som också skriver att det 

är en lämplig metod för studier där syftet är att ge ökad förståelse. Den insamlade datan 

analyserades med en manifest innehållsanalys, vilket innebar att det tydliga innehållet 

användes samt att det hölls på en beskrivande nivå bestående av kategorisering enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012).  

 

Datainsamling 

För att samla in data valdes, lästes och analyserades fem bloggar skrivna av kvinnor med 

diabetes typ 1. Bloggarna var skrivna av kvinnor mellan 25–36 år som levt med diabetes typ 1 

i 10–28 år. Inläggen som användes i innehållsanalysen var skrivna mellan november 2013 och 

december 2018. 

 

Urval och urvalsförfarande 

Ett bekvämlighetsurval gjordes eftersom det kan användas om de valda bloggarna motsvarar 

studiens syfte (Polit & Beck, 2016). För att hitta bloggar om diabetes typ 1 gjordes en sökning 

på Google på ”bloggar om diabetes typ 1”. Sökningen gav 612 000 träffar. Sökningen ledde 

till diabetesförbundets hemsida och Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness hemsida. På deras 

hemsidor länkar de vidare till fem respektive tio olika bloggar som författas av patienter med 

diabetes typ 1. Av dessa var det 2 bloggar som länkades till från båda hemsidorna. De 13 

bloggarna granskades enligt Internetguidens riktlinjer från 2016 (Bilaga 1) samt utifrån de 

inklusions- och exklusionskriterier som fanns. De fem bloggar som uppfyllde 
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inklusionskriterierna och upplevdes som mest relevanta för studiens syfte utifrån svaren på 

frågorna i kvalitetsgranskningen valdes ut (Bilaga 2). Studien baserade därmed sitt resultat på 

den information som inhämtats från fem olika bloggar. Bloggarna lästes under en period på 

ungefär tre veckor (Bilaga 3).  

 

Inklusionskriterier: Bloggarna skulle vara skrivna av vuxna kvinnor med diabetes typ 1. 

Bloggarna skulle fortfarande vara aktiva och skrivna på svenska. Inläggen på bloggarna skulle 

handla om kvinnornas upplevelser av att leva med diabetes typ 1. Den som skrivit bloggen 

skulle vara över 18 år. 

 

Exklusionskriterier: Bloggar skrivna av män och bloggar skrivna av kvinnor med diabetes typ 

2 valdes bort. Bloggar där förhållandevis få av inläggen handlade om diabetes valdes också 

bort. 

 

Analys 

Två separata manifesta innehållsanalyser genomfördes. Blogginlägg lästes i ordning från 

senast skrivna inlägg och sedan bakåt i tiden. Citat och meningsenheter urskildes allteftersom 

ur de inlägg som lästes tills 15 meningsenheter urskilts från varje blogg. De två 

innehållsanalyserna och de sammanlagt 150 meningsenheterna jämfördes. Dessa 

meningsenheter kondenserades och benämndes sedan med en kod. Koderna sattes i 

underkategorier utifrån meningsinnehåll och de underkategorier som visade liknande 

meningsinnehåll grupperades sedan i kategorier (Bilaga 4). Kategorierna byggdes upp av 

texternas helhet, tolkning, samt koderna och underkategorierna (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Innehållsanalysen mynnade ut i 4 kategorier med sammanlagt 9 

underkategorier (Tabell 1). 

 

 

I och med att bloggarna lästes separat och separata innehållsanalyser genomfördes som sedan 

jämfördes och kritiskt granskades av respektive författare erhölls en högre trovärdighet än om 

innehållsanalysen gjorts gemensamt. Inläggen på bloggarna lästes utan att försöka dra egna 

slutsatser. Dock anser Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att förförståelsen inte går att 

åsidosätta i och med att de flesta tolkningar görs omedvetet. Detta innebär att förförståelsen 

aldrig kan sättas inom parantes. Istället bör förförståelsen ses som en tillgång som möjliggör 

tolkningar utifrån den tidigare kunskap som finns (ibid). Förförståelse i form av kunskap om 

diabetes från föreläsningar samt tidigare arbetsplatser där behandling av diabetiker 

förekommit har därför inte åsidosatts utan enbart hafts i åtanke under analysen av 

meningsenheterna. 

 

 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
 

Helsingforsdeklarationen innehåller riktlinjer för forskning. Den beskriver tydligt att 

människan alltid ska gå före forskning och därför ska syftet med forskningen noggrant 

övervägas (Kjellström, 2012). De fyra forskningsetiska principerna, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet har tagits i beaktning enligt de 

direktiv som beskrivs i Vetenskapsrådet (2002). Eftersom det inte fanns några 

försökspersoner i studien behövde inget informerat samtycke erhållas. Eftersom bloggtexterna 

fanns publicerade på internet kunde de användas så länge upphovsrätten togs i beaktning. 

Bloggförfattarna tillfrågades ej heller om de ville medverka i studien eftersom läsandet av 
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bloggarna inte ses som aktiv medverkan till studiens resultat (ibid). Meningsenheterna från 

bloggarna har inte på något vis ändrats och beaktades i den kontext de förekom så att 

bloggförfattarnas mening och avsikt inte förvrängdes (Kjellström 2012). Det här har försökt 

uppnås genom att utgå från grundbegreppet ärlighet och genom att återge citat som styrker 

resultatet (ibid). 

 

Bloggförfattarna har publicerat sina inlägg offentligt och är skyddade av upphovsrätten. De är 

fritt tillgängliga för allmänheten men upphovsrätten gäller, vilket fastlås i Lagen om 

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729). 

 ” När verket överförs till allmänheten. Detta sker när verket på trådbunden eller trådlös väg 

görs tillgängligt för allmänheten från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av 

verket. Överföring till allmänheten innefattar överföring som sker på ett sådant sätt att 

enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.” (2 

§). Alla citat från bloggarna i studien har därför källhänvisats till. 

 

 

RESULTAT 
 

Resultatet belyser kvinnors upplevelser av att leva med diabetes typ 1 (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Resultatets kategorier respektive underkategorier. 

Kategori Underkategori 

 

Positiva och negativa aspekter med 

diabetes typ 1 

Känslor och tankar om diabetes 

 

Begränsningar i vardagen 

 

Diabetes är inte alltid ett hinder 

 

 

För och nackdelar med 

insulinpump och blodsockersensor 

Teknik som underlättar 

 

Nackdelar med teknik 

 

 

Diabetes typ 1 är ett heltidsjobb 

Hålla blodsockerhalten på en jämn nivå 

 

Kost och förhållandet till maten 

 

Relationen till omvärlden 

 

Bristande kunskap om diabetes 

 

Relationen till vården 

 

 

Positiva och negativa aspekter med diabetes typ 1 

Alla kvinnorna tog upp både positiva och negativa aspekter av att leva med diabetes typ 1. De 

hade många blandade tankar och känslor om sjukdomen och hur det är att leva med den. 

Dessutom fanns det tydliga mönster av att känna sig begränsad i vardagen, samtidigt som 

diabetes inte alltid upplevdes som ett hinder då den också fört med sig positiva upplevelser 

och aspekter. 

 



 9 

Känslor och tankar om diabetes 

 

Kvinnorna hade många negativa tankar kring diabetesen och skrev om de negativa känslor de 

upplevde till följd av sjukdomen. Det kunde handla om daglig ångest och den psykiska 

påfrestning som sjukdomen medförde. 

 

”Prestationsångesten. Framtidsångesten. Den dagliga ångesten. Det jag gör idag avgör hur 

jag mår imorgon, om ett år, om femtio år... Diabetes är så mycket mer än en fysisk sjukdom. 

Det drabbar psyket minst lika mycket som kroppen” (Sofia, 2018-01-30) 

 

Det var också vanligt att kvinnorna skrev om oron över följdsjukdomar och hur det påverkade 

deras vardag. Att leva med vetskapen om att det inte är en självklarhet att få vara frisk oavsett 

hur mycket de kämpade orsakade lidande. Lidandet yttrade sig främst genom oron över 

framtiden. 

 

Begränsningar i vardagen 

Lidande kunde också orsakas av de begränsningar i vardagen som diabetesen ledde till. 

Diabetesen ställde ibland till besvär för kvinnorna och gjorde att de inte kunde genomföra 

saker de planerat vilket ledde till stor frustration och ilska. 

 

”Jag har dagar då jag förbannar min sjukdom och önskar den dit pepparn växer. Dagar då 

den sinkar mig och mina planer och jag hatar den mer än något annat på jorden, men i det 

stora hela mår jag ändå alldeles, alldeles utmärkt” (Maria, 2018-10-28). 

 

Begränsningarna handlade ofta om att bli tvungen att lägga tid och energi på skötseln av 

diabetesen när de egentligen skulle gjort något annat. Det kunde också handla om att inte 

kunna ha vilka kläder som helst på sig, eller att inte kunna äta vad de ville. Att resa och hitta 

på saker krävde alltid planering för att få med sig all medicinsk utrustning. Kvinnorna 

upplevde ibland att de behövde välja bort saker i vardagen till följd av hur begränsade de var 

av diabetes typ 1. 

 

Diabetes är inte alltid ett hinder  

Det fanns även positiva aspekter av att leva med sjukdomen. Till exempel kunde tankarna 

kring diabetesen förändras över tid. Kvinnorna uttryckte att det inte alltid kändes som att 

diabetesen var ett hinder i deras vardag och att de kunde leva sina liv hur de ville trots 

sjukdomen. Det kunde dock till exempel krävas ett förändrat synsätt på sjukdomen och hur 

den fick påverka deras vardag, vilket krävde mycket tid.  

 

”Att leva med en kronisk sjukdom är inte alla gånger lätt. Men det som jag vet är att det 

kommer inte bli mer enkelt om man har en inställning som enbart äter upp den positiva 

energin. Så, jag har valt och beslutat att min Diabetes inte ska få äta upp mig och förstöra” 

(Sara, 2018-10-30). 

 

Det fanns också helt och hållet positiva sidor och effekter som diabetesen förde med sig, till 

exempel personlighetsdrag de inte annars haft, men också vänskaper som annars inte hade 

uppstått. Flera av kvinnorna hade fått möjlighet att engagera sig i spännande projekt och 

evenemang relaterat till diabetes typ 1 som de uppgav att de var glada och tacksamma över att 

ha fått delta i. 
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För- och nackdelar med insulinpump och blodsockersensor 

Alla de fem kvinnorna använde eller hade använt insulinpump och blodsockersensor. Därav 

kom många av inläggen att handla om deras upplevelser kring tekniken och dess för- och 

nackdelar. Alla kvinnorna hade tidigare använt insulinpennor och kontrollerat blodsockret 

genom att sticka sig själva, något som upplevdes som mer begränsande än den nya tekniken. 

Det fanns dock också tillfällen där den nya tekniken upplevdes störande eller orsakade andra 

problem. 

 

Teknik som underlättar 

Kvinnorna uttryckte hur skönt det var med insulinpump då deras blodsockerhalt hölls mycket 

mer stabil, vilket innebar att de kände förtroende för tekniken. Deras upplevelse var även att 

det är en stor fördel att ha insulinpump jämfört med att ta regelbundna insulininjektioner i och 

med att insulinpumpen kunde stoppa insulintillförseln innan blodsockerhalten blev för låg. 

Det minskade därmed risken för hypoglykemi och kvinnorna behövde inte oroa sig lika 

mycket för att drabbas av låg blodsockerhalt. Detta ledde till att de kände sig mindre 

begränsade i vardagen. 

 

”Men en sak är säker är att blodsocker sjunker under shopping MEN pumpen stannar innan 

jag blir för låg och kan shoppa vidare utan att behöva fundera på vart närmsta affär ligger ! 

Det om något är jäkligt härligt” (Sara, 2018-11-18) 

 

Att använda insulinpump istället för insulinpennor ledde också till en större frihet som innebar 

en högre livskvalité och förbättrat välbefinnande. Det fanns förstås också fördelar med 

insulinpennorna, men överlag var kvinnorna överens om att insulinpump och blodsockersensor 

var bättre. 

 

”Inte en gång har jag ångrat valet att övergå från pennor till pump. 

Livet blev så mycket friare. Det är svårt att förklara eller att sätta fingret på vad det är, men 

jag känner att jag blev en gladare och framförallt en friskare diabetiker med lilla pumpen” 

(Nina, 2017-02-02). 

 

Nackdelar med teknik 

Kvinnorna upplevde också nackdelar med tekniken, som ibland strulade och gick sönder. Det 

hände också att den kliade eller satt dåligt. Det innebar ett visst krav på planering och 

beredskap för eventuella tekniska fel. Även om insulinpumpen upplevdes fungera bättre än 

insulinpennor var kvinnorna tvungna att ha insulinpennor hemma för säkerhets skull om ifall 

att tekniken skulle krångla eller gå sönder. 

 

”I onsdags efter simningen betedde sig pumpen konstigt så jag tänkte byta batteri och ut 

forsar vatten! Ser en spricka på pumpen… Den blev helt vit. En röd lampade blinkade och sen 

sa den något om kritiskt fel och att jag skulle överväga annan behandling” (Insulina, 2018-

09-30). 

 

Blodsockersensorn upplevdes ha egna problem då den satt kvar över lång tid på patienten. 

Kvinnorna hade bland annat upplevt att huden där blodsockersensorn suttit blivit irriterad. De 

bytte därför plats för blodsockersensorn vid varje blodsockersensorbyte. Ett annat problem 

som flera av kvinnorna upplevde var att tekniken behövde underhållas, fyllas på eller bytas ut 

vid tider när de egentligen var upptagna med annat. Kvinnorna upplevde det som ett 

problematiskt störningsmoment, men det fanns också insikt om att det kanske inte var ett så 

stort problem egentligen. 
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”Idag när min insulinpump började pipa på arbetstid, suckade jag högt över att insulinnivån 

var låg och att jag därför var tvungen att fylla på. Det är en liten procedur som kanske tar 2–

3 minuter, men det var irriterande att det skulle störa mig mitt i det jag höll på med. Det 

kommer alltid olägligt liksom” (Sofia, 2018-05-29). 

 

Slutligen hände det även att kvinnorna upplevde att de inte alltid kunde använda de kläder de 

hade velat eftersom tekniken inte var anpassad för att kunna bäras med vilka klädesplagg som 

helst. Även om det ofta gick att lösa upplevdes det av flera av kvinnorna som problematiskt. 

 

Diabetes är ett heltidsjobb 

Kvinnorna skrev ofta om hur mycket jobb, tid och energi de lade ner på att sköta sin diabetes. 

Det handlade dels om den ständiga kampen för att hålla blodsockerhalterna inom rätt nivåer 

och gränsvärden, men även om relationen till kosten och vilka problem det kunde orsaka i 

vardagen. Det framkom tydligt att kvinnorna upplevde att livet med diabetes är en sjukdom 

som kräver jobb och uppmärksamhet resten av livet, dygnet runt, varje timme, varje dag. 

 

”Vår dag må vara över, men vår sjukdom sover aldrig. Vårt jobb fortsätter. Vi kanske bara 

har en dag att fira, synas extra i TV och höras extra i radio - men vår diabetes lever rövare 

under alla veckans och årets dagar” (Sofia, 2016-11-15).  

 

Hålla blodsockerhalten på en jämn nivå 

Oavsett om kvinnorna främst upplevde sjukdomen och behandlingen som något negativt eller 

positivt så var det tydligt att samtliga lade ner mycket tid på sin diabetes. Det som framstod 

som mest tid- och energikrävande var just att hålla blodsockerhalterna på rätt nivåer. 

Kvinnorna kunde inte alltid finna en förklaring till varför deras blodsockerhalter låg på de 

nivåer de gjorde, vilket upplevdes som tungt. De gånger de visste varför blodsockerhalten inte 

låg på en önskvärd nivå kändes det inte lika tungt psykiskt, även om den fysiska påfrestningen 

var densamma. 

 

”De senaste dagarna har jag haft ett litet helvete i min blodsockerkamp. Ibland vet jag 

ungefär vad det beror på, ibland inte alls. Psykiskt känns det lite bättre att veta vad svängiga 

blodsockervärden beror på – fysiskt är det precis lika tungt oavsett” (Maria, 2018-01-19). 

 

Att konstant kunna kontrollera blodsockerhalten kunde också upplevas jobbigt när man inte 

hade någon förklaring till varför värdet var högt. Detta ledde då till ökad oro. Hur mycket tid 

kvinnorna lade på att kontrollera blodsockerhalterna och hålla dem jämna varierade från 

person till person, dag till dag. Vissa hade perioder då väldigt mycket energi och tid gick åt 

till att sköta och kontrollera diabetesen. 

 

Kost och förhållandet till maten 

Utöver medicineringen och kontrollerna så var det kosten som tog mest tid för kvinnorna att 

hantera och planera. Samtliga kvinnor hade upplevt att deras omgivning hade fördomar om 

vad diabetiker får och inte får äta. De var därför noga med att påpeka skillnaden på att äta 

nyttigt och att äta blodsockervänligt. Den kost som av allmänheten tänks på som nyttig är inte 

alltid det för en diabetiker, och den kost som tänks på som onyttig är inte nödvändigtvis 

blodsockerovänlig. 
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”Du äter ju bara nyttigt, eller hur?” Det är många som tror att jag gör det, men så är inte 

fallet. Vad jag däremot så gott som alltid äter är blodsockervänligt, och det kan vara en 

väldigt stor skillnad” (Maria, 2018-09-28). 

 

Eftersom kvinnorna också hade en ständig oro över hypoglykemi krävdes det också att de 

hade med sig mat eller andra livsmedel som snabbt kunde höja blodsockerhalten ifall de blev 

låga. Under nattetid såg de till att ha något blodsockerhöjande nära sängen om de skulle bli 

låga under natten. 

 

En del livsmedel höjer blodsockerhalten mer än andra vilket ledde till att flera av kvinnorna i 

princip valde bort dem helt och hållet. Utöver att kräva tid, energi och upplevas begränsande 

kunde fokuset på kosten även få andra konsekvenser. Att fokusera så mycket på vad de åt 

kunde bli problematiskt och flera av kvinnorna beskrev att de själva eller andra diabetiker de 

kände hade drabbats av ätstörningar till följd av sin diabetes. Eftersom så många val kring 

kosten görs på grund av diabetesen upplevde kvinnorna det svårt att själva avgöra om deras 

val egentligen berodde på en ätstörning. 

 

”Som en del av sin diabetes-vardag måste en person med diabetes fokusera på matintag vilket 

ibland kan leda till ett problematiskt förhållande med just mat och ätande.  

Det finns en okunnighet och en svårighet att veta om det är en ätstörning. Just av den 

anledningen. Gör vi vissa val utifrån sin diabetes och blodsocker hantering eller finns det ett 

annat syfte med att plocka bort en del typ av livsmedel?” (Sara, 2018-10-24). 

 

Relationen till omvärlden 

Kvinnorna upplevde också att sjukdomen påverkade deras relation till omvärlden, samt hur 

omvärldens relation till diabetes påverkade dem. Samtliga hade upplevt att det fanns fördomar 

kring diabetes. De upplevde frustration över den okunskap de ofta mötte bland icke-

diabetiker. Frustrationen var ännu större när okunskapen fanns hos vårdpersonal, då den även 

ledde till oro över huruvida de skulle få rätt behandling eller inte. 

 

Bristande kunskap om diabetes 

I bloggarna uttryckte kvinnorna sig om omvärldens bristande kunskap kring diabetes. 

Okunskapen ledde till trötthet och andra negativa känslor när personer som kvinnorna 

upplevde som okunniga kommenterade deras sjukdom och livsstil. Fördomarna kunde till 

exempel handla om vad diabetiker får äta eller vad som orsakar diabetes. Kvinnorna kände att 

de inte ville bli särbehandlade eller upplevas som gnälliga, vilket blev jobbigt när omvärlden 

saknade så mycket kunskap om sjukdomen. 

 

”Till slut var man så trött och nästan illamående efter såna kommentarer från en person som 

inte vet ett skvatt om diabetes och hur jag har det att leva med det. Men som sagt så många 

gånger; diabetes är en sjukdom som många ”viktig-pettrar” tycker till och kan allt om…” 

(Insulina, 2018-11-17). 

 

Relationen till vården 

Kvinnorna skrev också en hel del om sina kontakter med vården. Oftast upplevde de möten 

med diabetesläkare och diabetessköterskor i positiva ordalag. Kvinnorna hade stort förtroende 

för sina diabetes-team och kände tacksamhet för vården de fick hos dem. 

 

Flera kvinnor upplevde dock också negativa erfarenheter av vården där de till exempel mötts 

av okunskap hos vårdpersonal som inte dagligen arbetar med diabetes. De kände sig hjälplösa 
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och kunde till exempel känna att de själva behövde ta ansvar för att rätt kontroller togs så att 

de fick rätt vård. Detta var en uppenbar konsekvens av att icke specialiserad vårdpersonal 

upplevdes ha alldeles för otillräckliga kunskaper om diabetes typ 1. 

 

”I vilket fall var det en kämpig och jobbig dag. Så fort jag kommer ihop med den ”vanliga 

sjukvården” känner jag mig väldigt ensam och hjälplös. De saknar så mycket kunskap och 

hjälp att ge till typ 1 diabetiker att det är skrämmande! Så numera ska jag faktiskt ha en 

ketonmätare med mig i handväskan. Kanske kan skaffa en kombinerad som mäter blodsocker 

och ketoner. Tips?? För vi med diabetes reder oss nog allt bäst själva tyvärr…” (Insulina, 

2015-01-27). 

 

Ett annat problem som kvinnorna hade upplevt i sina kontakter med vården var hur det 

hierarkiska vårdsystemet tycktes placera dem själva på botten i rangordningen. Istället för att 

känna sig delaktiga och som en lika viktig röst i rummet kände kvinnorna att maktförhållandet 

mellan de och vårdgivaren blev ett problematiskt inslag i vården. 

 

 

DISKUSSION 
 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med diabetes typ 1. Syftet anses uppnått 

då resultatet visar på fyra kategorier som kvinnorna utryckte sig om. Kategorierna var 

”Positiva och negativa aspekter med diabetes”, ”För- och nackdelar med tekniken”, ”Diabetes 

är ett heltidsjobb” och ”Relationen till omvärlden”. Studien har i och med de kategorier som 

tagits fram belyst hur kvinnor med typ 1 diabetes uttryckt sina upplevelser av sjukdomen.  

 

Metoddiskussion  

Valet av en kvalitativ studiedesign är lämpligt eftersom syftet var att belysa upplevelser som 

inte kan mätas. En kvantitativ studie ger inte samma möjligheter till fördjupning och 

förståelse (Billhult & Henricson, 2012). Därför valdes och analyserades bloggar där 

bloggförfattarna skrev om sina upplevelser och känslor. Självbiografiska böcker och 

intervjuer hade också kunnat vara alternativa datainsamlingskällor. Det ansågs dock kräva en 

större kunskap om området som skulle studeras för att kunna utforma passande intervjufrågor. 

Att göra studien induktivt var lämpligt eftersom resultatet utgick från kvinnornas upplevelser 

som observerades förutsättningslöst för att kunna beskriva deras upplevelse av diabetes typ 1. 

Priebe och Landström (2012) menar att induktiv studie är lämplig att göra om observationer 

av upplevelserna beskrivs korrekt. Därefter kunde en slutsats formuleras utifrån de 

observationer som gjordes.  

 

Studiens urvalsmetod resulterade i fem bloggar som stämde överens med studiens syfte. De 

utvalda bloggarna kunde med hjälp av Internetguiden (2016) kvalitetssäkras. 

Kvalitetsgranskningen stärker studiens resultats tillförlitlighet eftersom bloggarna som var en 

grund till resultatet blev noggrant granskade och bloggarnas trovärdighet beaktades (ibid). 

Vidare stärks studien av att innehållsanalyserna genomfördes separat, vilket innebar högre 

trovärdighet (Kristensson, 2014).  

 

Att genomföra separata analyser var ett sätt att tillvarata de olika förförståelser som fanns. 

Eftersom olika tolkningssätt omedvetet då kunde leda till olika resultat ansågs det som 

lämpligt istället för att göra analysen gemensamt. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) kan åsidosättande av förförståelse leda till att budskap grundade på igenkännande går 
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förlorade. I och med den induktiva studiedesignen har förvisso så lite igenkännande 

beaktningar som möjligt tagits, men omedvetna tolkningar av kvinnornas bloggtexter är 

omöjliga att undvika. Det innebar att det förekom vissa skillnader i vilka meningsenheter som 

valdes ut och vilka kategorier som innehållsanalysen mynnade ut i beroende på skillnader i 

förförståelse. Efter att ha läst igenom båda innehållsanalyserna syntes dock liknande mönster 

som innebar att kategorierna kunde revideras till gemensamma kategorier för båda analyserna. 

 

Att göra en manifest innehållsanalys på bloggar istället för till exempel en intervjustudie har 

både för- och nackdelar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En intervjustudie hade 

kunnat ge möjligheter att ställa utforskande frågor. Att läsa bloggar har dock andra fördelar då 

innehållet inte på något sätt kunnat färgas eller påverkas av studiens syfte eller den 

förförståelse som fanns. Bloggar finns även tillgängliga för alla som läser studien. Det innebär 

att granskande läsare själva kan läsa bloggarna och bilda sig en uppfattning om huruvida 

studiens resultat överensstämmer med det material som finns på bloggarna till skillnad från en 

intervjustudie. Det är också fördelaktigt att bloggarna utgör redogörelser över lång tid. Även 

om informationen samlades in under bara några få veckor användes inlägg som skrivits över 

flera års tid. Bloggarna utgör också en källa för information som inte kan glömmas bort, till 

skillnad från information som hämtas via en intervju där intervjupersonen kanske inte minns 

allt den skulle vilja ha sagt. Det här medför att resultatet har stor tillförlitlighet. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) beskriver att giltighet för en studie vill belysa hur sant resultatet 

är, vilket bedöms genom hur resultatet beskriver de utmärkande kategorierna med tanke på 

studiens syfte. Bloggförfattarna skrev om sina egna erfarenheter vilket anses som sanning, 

vidare gjordes en manifest innehållsanalys där sanningen bevarades. Därför anses studien ha 

en hög tillförlitlighet (ibid).  

 

Bloggstudien gav också möjlighet att studera personer från ett större geografiskt område som 

inte är i nära kontakt med varandra. Om intervjuer hade använts som datainsamlingsmetod så 

hade studien blivit begränsad till ett begränsat geografiskt område. Även ur ett 

forskningsetiskt perspektiv fanns det fördelar med metodvalet då en intervjustudie hade krävt 

större beaktningstagande av deltagarna i studien. I och med att bloggarna låg publicerade på 

internet kunde de ses som fritt tillgängliga. Så länge upphovsrätten togs i beaktning behövde 

inte kvinnorna informeras eller på annat sätt kontaktas då användandet av bloggarna inte var 

att betrakta som aktivt deltagande i studien, vilket fastslås i Lagen om upphovsrätt till litterära 

och konstnärliga verk (SFS 1960:729, 2 §).  

 

En svaghet var dock att det fanns ett ganska snävt urval av bloggförfattare som passade 

studiens syfte och inklusionskriterier. Bekvämlighetsurvalet användes för att hitta bloggar 

som motsvarade studiens syfte (Polit & Beck, 2016). Det är svårt att säga om en så liten 

urvalsgrupp är representativ för kvinnliga diabetiker i allmänhet. Flera av bloggförfattarna är 

engagerade i att till exempel föreläsa om diabetes eller på andra sätt minska fördomar och 

hjälpa andra diabetiker. Det innebär att det till exempel saknas representation för diabetiker 

som inte arbetar med diabetesfrågor. Genom att istället använda intervjuer som metod hade 

det kunnat vara lättare att få en mer representativ urvalsgrupp för alla diabetiker. Med 

överförbarhet avses hur väl resultatet av studien kan överföras till andra grupper eller 

situationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Överförbarheten till andra kvinnliga 

diabetiker kan därför ifrågasättas. Överförbarheten till manliga patienter och patienter som 

inte vårdas inom den svenska sjukvården är också begränsad. 
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Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att även om det finns individuella variationer mellan kvinnorna så går det 

att urskilja övergripande kategorier som karakteriserar typ 1 diabetikers liv. Kvinnorna har 

både positiva och negativa upplevelser relaterade till sin diabetes. De negativa upplevelserna 

är ofta kopplade till oro över framtiden, psykiskt lidande i form av till exempel ångest och 

eventuella komplikationer av diabetes typ 1. Liknande negativa upplevelser beskrevs i 

Freddete, Mawn, Hood och Fain (2016) som i sin studie fanns samma tendens till oro över 

följdsjukdomar och komplikationer. De ständiga besvär med ett svängande blodsocker som 

kvinnorna beskriver och oron över komplikationer som kommer att uppstå förr eller senare är 

konsekvenser av diabetes typ 1 som orsakar lidande för kvinnorna. Livet med diabetes 

innebär därmed ett livslångt sjukdomslidande där sjukdomen både orsakar psykiskt lidande 

men även ett fysiskt lidande när patienten drabbas av komplikationer. Arman (2015a) 

beskriver att sjukdomslidande kan yttra sig fysiskt så som psykiskt, beroende på hur patienten 

upplever sin hälsa, sjukdom eller behandling (ibid). I resultatet framkom det att samtliga av de 

studerade kvinnorna upplevt symtom på hyperglykemi som orsakat ett fysiskt 

sjukdomslidande. Minst en av dem beskrev även upplevelsen av en ketoacidos som för henne 

inneburit ett stort sjukdomslidande, och som genom den oro hon bär på över att drabbas igen 

innebär ett fortsatt psykiskt sjukdomslidande. Arman (2015a) menar att sjukdomslidande är 

bland annat rädslan och oron av vad sjukdomen kan orsaka och föra med sig (ibid). Detta 

innebär förstås också att patienternas upplevelser av hälsa och välbefinnande blir negativt 

påverkat. När kvinnorna uttrycker oro över framtiden och berättar om dagar som gått 

förlorade på grund av ett svängande blodsocker kan det tolkas som en förlust av 

välbefinnande. Dahlberg och Segesten (2010) menar att sjukdom kan påverka känslan av 

välbefinnande, det kan vara svårt att ens tänka på hälsa och välbefinnande när en sjukdom 

finns närvarande och gör sig påmint. Att ständigt känna sig sjuk och nedsatt av sin diabetes 

kan därför leda till att kvinnorna upplever att deras hälsa blir påverkad negativt. Om 

professionell hjälp finns tillgänglig från sjuksköterskan kan det hjälpa patienten till att 

uppleva hälsa och välbefinnande trots sjukdom. För att hjälpa patienten behöver 

sjuksköterskan stödja och stärka patienten men framförallt skapa en förståelse för hur 

sjukdomen kan upplevas av den enskilda patienten (ibid).  

 

Studien påvisar även att kvinnorna känner sig begränsade i vardagen av sin diabetes. 

Sjukdomen blir ibland tidskrävande och förhindrar kvinnorna från att genomföra livsprojekt 

eller hindra deras dagliga planer, vilket leder till stor frustration och ilska. Även detta mönster 

påvisades i Fredette et al. (2016). Det skulle kunna tolkas som ett livslidande när kvinnorna 

beskriver de begränsningar de upplever. Att ständigt behöva ha sin sjukdom i åtanke och inte 

alltid kunna genomföra de livsprojekt som de önskar innebär med den tolkningen att de på 

grund av sin sjukdom drabbas av ett livslångt livslidande. 

 

Upplevelserna är dock inte enbart negativa, till exempel förändrades kvinnornas relation till 

sin diabetes över tid till något mer positivt. Resultaten i studien visar även positiva aspekter i 

form av ett positivt förhållningssätt och att inte känna sig begränsad. Det skiljer sig från 

resultatet av Fredette et al. (2016) som i sin studie dels fann stöd för samma resultat som i 

föreliggande studien men också lade stor vikt vid patienternas mer hälsosamma och 

ansvarsfulla livsstil jämfört med icke-diabetiker, något som inte framkom i föreliggande 

studie. Detta skulle kunna bero på att kvinnorna själva inte tänker på eller skriver om vad som 

skiljer dem från andra människor. Självklart är det så att en hälsosammare livsstil med bra 

kost och träning som regel leder till förbättrad hälsa och välbefinnande, vilket enligt Dahlberg 

och Segesten (2010) i sin tur minskar risken för att drabbas av lidande. Som sjuksköterska är 

det därför viktigt att bemöta patienten utifrån dess levda kropp där patienten ses tillsammans 
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med sin sjukdom. Om både kropp och själ beaktas kan patienten motiveras till den 

hälsosammare livsstil som i sin tur skulle innebära större hälsa och välbefinnande samt 

minskat lidande (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Resultatet visar även att kvinnornas tankar och känslor kring diabetesen förändrades med 

tiden. Det som till en början kändes svårt och ogripbart blev med tiden lättare att hantera. Det 

medförde att diabetesen i mindre utsträckning kändes som hinder i vardagen. Samma 

förändring hos patienternas tankar och känslor konstaterades av Freeborn, Dyches och Olsen 

Roper (2017). Även de såg mönster som tydde på att patienternas förhållningssätt till 

sjukdomen förändrades över tid till något mer positivt. Att patienter över tid försonas med sin 

sjukdom kan enligt Nurminen (2012) tolkas som att tiden ger möjligheter. Genom vårdande 

kan patienter känna av nuet och därmed få en blick mot framtiden (ibid). Kvinnorna som lider 

av diabetes typ 1 försonas med sin sjukdom över tid påvisades i föreliggande studien. 

Sjuksköterskan kan i det fallet inte påtvinga eller påskynda försoningen mellan patienten och 

sjukdom (Gustafsson, 2012). Det som vårdaren möjligen kan bidra med är att stödja, se och 

lyssna till patienten. Patienterna lär sig så småningom att känna sig själva och därmed 

försonas med sig själva (ibid). För kvinnor med diabetes typ 1 handlar försoning om att det 

vardagliga hindret minskar eller avtar. Gustafsson (2012) beskriver försoningens betydelse för 

kvinnliga patienter som är drabbade av hjärtinfarkt som att återfå sin hälsa. Därmed kan en 

slutsats dras om att kvinnor kan uppleva sjukdomar olika samt att olika sjukdomar kan 

upplevas olika. 

 

Eftersom diabetes typ 1 är en sjukdom som kräver kontinuerlig behandling var också just 

behandling och behandlingsmetoder en av de stora kategorierna som framkom i studien. 

Samtliga av de kvinnor vars bloggar granskades hade insulinpump och någon typ av 

blodsockersensor, vilket ledde till att många inlägg handlade om upplevelsen av för- och 

nackdelarna med insulinpump och blodsockersensor. Precis som Grose et al. (2018) 

resulterade den här studien i en bild av insulinpumpen som en behandlingsmetod som ger 

ökad flexibilitet i vardagen. I kombination med en blodsockersensor som till exempel 

Freestyle Libre känner sig kvinnorna mindre oroliga och kunde ha en högre livskvalité som 

innebar minskat livslidande och sjukdomslidande. Denna slutsatsen kunde dras eftersom flera 

av kvinnorna även skrev om skillnaden på deras liv nu när de fått tillgång till insulinpump och 

blodsockersensor. De jämförde då med när de använde sig av insulinpenna och stack sig i 

fingrarna för att kontrollera blodsockerhalten. Alla kvinnorna som skrev om skillnaden 

uppger att de har både ett mer stabilt blodsocker nu samt att de känner sig mer fria och 

flexibla. Därmed kan det tolkas som att de upplever mindre livslidande och sjukdomslidande 

tack vare den mer moderna tekniken. Samma resultat framkom i Todres, Keen och Kerr 

(2010). Grose et al. (2018) och Todres, Keen och Kerr (2010) lägger dock ingen stor vikt vid 

vad det fanns för nackdelar med tekniken, något som framkom i den här studien. Kvinnorna 

upplever ibland tekniken som störande då avbrott uppkommer på opassande tider. Det händer 

också att tekniken sitter dåligt, är svår att ha på sig eller kliar och ger hudutslag. De problem 

som tekniken orsakar kan anses utgöra en form av sjukdomslidande för patienterna. Arman 

(2015a) menar att det i ett sådant här fall handlar om just sjukdomslidande och inte 

vårdlidande eftersom sjukdomslidande bland annat avser lidande orsakat av behandling. Med 

vårdlidande avses snarare lidande som orsakas av kontakt med vården och vårdpersonal 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskan bör enligt Arman (2012) visa kärleksfull 

omsorg när hon uppmärksammar lidande. En förutsättning för att kunna bidra till lindrat 

lidande är att medmänniskan ser och ger omsorg till den lidande människan (ibid).  
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En annan övergripande kategori var bilden av diabetes typ 1 som ett heltidsjobb. Kvinnorna 

lägger ner mycket tid och stora delar av sin vardag på att försöka hålla blodsockerhalterna på 

rätt nivåer. I deras inlägg yttras det främst i beskrivningar av behandling med insulin samt vad 

de äter och inte äter. Något som också framkommer relaterat till kosthållningen är hur flera av 

kvinnorna själva upplever eller oroar sig över ätstörningar och ätstörda beteenden. I Powers, 

Richter, Ackard och Cronemeyer (2016) hade just diabetes och ätstörningar studerats. De kom 

fram till att de rutiner som diabetiker behöver lära sig kan bidra till ett ätstört beteende (ibid). 

I föreliggande studie framkommer att kvinnorna i vissa fall är medvetna om att de har ett 

förhållningssätt till kosten som skulle kunna ses som ätstört, men är osäkra på om det 

verkligen är det. Alla kvinnorna skriver på sina bloggar om de erfarenheter av sjukdom och 

vård som de bär med sig. Vissa hade upplevt ätstörningar och reflekterade kring det, vilket är 

något som vårdgivare bör beakta i sitt möte med patienten och dennes kropp (Ekebergh, 

2015a). I resultatet framkom även flera andra upplevelser som kan kopplas till den levda 

kroppen, till exempel kvinnornas erfarenheter av ett svängande blodsocker, deras upplevelser 

av behandlingar samt hur de blivit bemötta av både vårdgivare och andra människor. 

Ekebergh (2015a) menar att upplevelser som dessa kan kopplas till levd kropp eftersom 

kroppen genomgår en förändring som samtidigt drabbar hela människan och dess liv (ibid). 

Alla dessa exempel är viktiga att ha i åtanke i mötet med patienten eftersom en vårdgivare 

som också är icke-diabetiker inte bär på samma upplevelser och därmed behöver vara 

medveten om skillnaderna som kan finnas mellan vårdgivare och patient. Dahlberg och 

Segesten (2010) styrker detta och de menar att som vårdgivare göra sig medveten om vilken 

kunskap som saknas för att kunna ta till sig hur patienten mår är av stor betydelse. Vårdandet 

underlättas om vårdgivaren reflekterar över hur den levda kroppen erfars (ibid). 

 

Alla fem kvinnor har blandade upplevelser av hur omvärlden reagerar på deras diabetes. 

Många har mött fördomar om hur de borde leva sina liv, personer som har åsikter om vad de 

borde äta eller kommenterar på deras vikt. Powers, Richter, Ackard och Cronemeyer (2016) 

lyfter hur just den här typen av reaktioner från omvärlden kan bidra till en negativ självbild 

hos patienter, samt hur det kan leda till utvecklingen av ätstörningar. Omvärlden kan alltså 

både orsaka livslidande och ha en negativ inverkan på patientens hälsa och välbefinnande. 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver vikten av omgivningen runt den sjuka patienten. Det 

som idag läggs mer vikt på är sjukhusmiljöerna, det ska vara lugnt och stilla och utsikt mot en 

grön trädgård (ibid). För de kroniskt sjuka som går utanför sjukhusets väggar är omgivningen 

något annat än tråkiga sjukhuskorridorer. Det är lika viktigt för de att ha det lugnt och stilla. 

Sjuksköterskan har dock inte lika stort inflytande i hur omgivningen utanför sjukhuset ser ut. 

Däremot lägger Dahlberg och Segesten (2010) stor vikt i att sjuksköterskan kan erbjuda stöd 

och lyssna på patienten och besvara hennes frågor för att leda patienterna mot hälsa och 

välbefinnande och minskat lidande.  

 

Kvinnorna i studien skriver också en del om sina möten med sjukvården. De är överlag 

positivt inställda till själva diabetesvården men har även mött vårdgivare som saknar kunskap 

om diabetes typ 1 vilket leder till oro och bristande förtroende för sjukvården. Den okunskap 

om diabetes typ 1 som kvinnorna har upplevt kan tolkas som ett vårdlidande. De beskrev 

känslor av hjälplöshet och kände sig illa bemötta. Någon av kvinnorna hade till och med känt 

att hon själv behövt ta ansvar för att hon skulle få rätt vård eftersom hon upplevde att 

vårdpersonalen saknade tillräcklig kunskap om diabetes typ 1 för att ge henne den vår hon 

behövde. Det här kan därmed tolkas som att samtliga kvinnor hade upplevt vårdlidande med 

anknytning till vårdgivare som inte var specialiserade på diabetes typ 1. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att vårdlidande specifikt avser det lidande som orsakats av kontakt 

med vårdpersonal. Det kan handla om patientens upplevelse av maktlöshet, men också det 



 18 

lidande som uppstår hos den patient som inte får tillräckligt med information. De menar att 

vikten måste ligga på att se den enskilda personens behov för att förhindra att mötet mellan 

vårdgivare och patient ska leda till vårdlidande (ibid). Det var dock inte något som 

diskuterades i någon av de artiklar som refereras till i den här resultatdiskussionen, vilket 

skulle kunna tyda på en bristande kunskap kring den här problematiken. Det skulle i sin tur 

kunna innebära att det finns en risk att fler patienter kommer att drabbas av ett onödigt 

vårdlidande. 

 

Förslag för framtida forskning  

Resultatet visar tydligt att kvinnors upplevelser av diabetes typ 1 innebär unika problem och 

utmaningar som vården bör ta till sig kunskap om. Det behövs fler och större studier som 

kartlägger till exempel ätstörningsproblematik i samband med diabetes, men också 

produktutveckling av insulinpumpar och blodsockersensorer som inte begränsar vardagen i 

samma utsträckning. Vidare studier bör förslagsvis inrikta sig på vårdgivares kunskap om den 

vardag som kvinnor med diabetes typ 1 lever med. Även liknande studier för män behövs, 

samt studier som jämför skillnaden för manliga och kvinnliga diabetiker. 

 

 

SLUTSATS 
 

Livet som typ 1 diabetiker tycks vara präglat av en daglig kamp för att få må bra och få 

genomföra sina livsprojekt. Sjukdomen behöver inte ta över hela vardagen och utgöra hinder, 

men innebär samtidigt begränsningar som kan få skötseln av sjukdomen att kännas som ett 

heltidsjobb. Den teknik som finns tillgänglig idag har inneburit att kvinnorna blivit friare i sin 

vardag samt upplevt mindre negativa konsekvenser av sin diabetes. Kvinnorna uttrycker stor 

frustration kring omvärlden och hade önskat att både vårdpersonal och andra icke-diabetiker 

hade kunnat mer om deras sjukdom. Den okunskap som finns leder ofta till oro och otrygghet. 

Som sjuksköterska och vårdgivare krävs kunskap om den vardag patienter med diabetes typ 1 

lever med. För att kunna få patientens förtroende och ge den bästa möjliga omvårdnaden 

krävs en medvetenhet om hur patientens vardag och tidigare upplevelser kan se ut. Detta 

kräver också att sjukvårdspersonal är beredda att sätta sin förförståelse och eventuella 

fördomar inom parantes för att kunna ta in patientens berättelse.  
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BILAGA 1 
Kvalitetsgranskning av bloggarna 

 

Eftersom bloggar har använts som den huvudsakliga källan till studiens resultat har alla 

bloggar prövats enligt den kvalitetsgranskning som föreslås i Internetguiden (2016). Följande 

frågor har tagits i beaktning vid urvalet av samtliga bloggar: 

 

• Äkthet. Är källan vad den utger sig för? Är källan ett original eller en kopia? Är den 

äkta eller falsk? 

• Tid. Är informationen aktuell eller kan det finnas nyare rön? Hur långt efter det som 

inträffat upprättades källan? Källor som skapats närmare i tiden i förhållande till det 

som de vittnar om anses vara mer trovärdiga. 

• Beroende. Är källan fristående eller hör den ihop med andra källor? Är informationen 

från källan beroende av andra källor? På vilket eller vilka sätt? 

• Tendens. Finns det värderingar i informationen från källan? Vems intressen företräder 

källan? Finns det motstridig information från andra källor? Hur trovärdig är den 

motstridiga informationen? 

  



 

BILAGA 2 
Resultat på kvalitetsgranskning av bloggarna 

 

Maria 

Att vara etta. Skrivs av Maria som är 35 år gammal. Hon har levt med diabetes sedan 1992 

och har bloggat aktivt sedan november 2015. Bloggen är fristående och uppgifterna om hur 

det är att leva med diabetes typ 1 bedöms som trovärdiga.  

 

Sofia 

Diabetesia. Skrivs av Sofia som är 25 år och levt med diabetes sen 2008. Hon har uppdaterat 

bloggen kontinuerligt sedan mars 2014. När hon skriver om sina känslor och erfarenheter är 

texterna fristående men det förekommer inlägg om produkter där hon har blivit sponsrad av 

företag för att skriva om de. Beskrivningarna av hur det är att leva med diabetes typ 1 är 

trovärdiga.  

 

Nina 

Ninasdiabetes. Bloggen är skriven av Nina som är 36 år gammal. Hon drabbades av diabetes 

julen 1990 och startade sin blogg november 2010. Nina har uppdaterat bloggen kontinuerligt. 

Inläggen om känslor och erfarenheter kring diabetes är fristående men det förekommer några 

sponsrade produkter från företag. Bloggen är trovärdig. 

 

Insulina 

Insulina. Skrivs av en kvinna från Göteborg som är 29 år gammal. Bloggen startades upp 

september 2011 och har uppdaterats kontinuerligt sedan dess. Texterna om diabetes typ 1 och 

hur det är att leva med sjukdomen är fristående och trovärdiga.  

 

Sara 

Diabeteskvinnan. Skrivs av Sara som är 29 år gammal och fick sin diagnos 2003. Sara började 

blogga juli 2015 och bloggar sedan dess kontinuerligt. Det förekommer sponsrade inlägg där 

företag sponsrar Sara, men texter om upplevelsen av att leva med diabetes typ 1 är fristående 

och trovärdiga.  

 

  



 

BILAGA 3 
Bloggöversikt 

 

Fem bloggar användes till studiens resultat, dessa bloggar lästes och analyserades under en 

tidsperiod. Länkar och datum från tidsperioden är sparade (Tabell 3).  

 

Tabell 3. Tabellen visar vilka bloggar som användes med länkar samt under vilken tidsperiod 

de användes.  

Bloggarens webbsida Namn Tidsperiod för datainsamling 

https://attvaraetta.com  

 
Maria 20-11-2018 – 10-12-2018 

http://diabetesia.se  

 
Sofia 20-11-2018 - 10-12-2018 

https://ninasdiabetes.com 
 

Nina 20-11-2018 - 10-12-2018 

https://insulinadiabetes.wordpress.com 
 

Insulina 20-11-2018 - 10-12-2018 

http://www.devote.se/Diabeteskvinnan/diabetesgalan-

2018-31208726 
 

Sara 20-11-2018 - 10-12-2018 

 

  

https://attvaraetta.com/
http://diabetesia.se/
https://ninasdiabetes.com/
https://insulinadiabetes.wordpress.com/
http://www.devote.se/Diabeteskvinnan/diabetesgalan-2018-31208726
http://www.devote.se/Diabeteskvinnan/diabetesgalan-2018-31208726


 

BILAGA 4 
Exempel på Innehållsanalys 

 

Tabell 2. Tabellen visar ett exempel över analyseringsmetoden som användes under studiens 

analysprocess.  

Meningsenhet Kondensering Koder 

 

Subkategori Kategori 

 

Diagnosen kom att förändra 

mitt liv, men idag försöker 

jag fokusera på de positiva 

sidor 

(Maria, 2016-02-19) 

Jag fokuserar på 

de positiva 

sidorna trots 

livsförändring. 

 

fokuserar på 

positiva saker 

 

Diabetes är inte 

alltid ett hinder 

 

Positiva och 

negativa aspekter 

med diabetes typ 

1 

Jag strävar efter att inte låta 

min diabetes hindra mig från 

att göra det jag vill i livet, 

(Maria, 2018-02-19) 

 

diabetes får inte 

hindra mina mål i 

livet 

 

diabetes får inte 

hindra mig 

 

 

Diabetes är inte 

alltid ett hinder 

 

Positiva och 

negativa aspekter 

med diabetes typ 

1 

”Du äter ju bara nyttigt, eller 

hur?” Det är många som tror 

att jag gör det, men så är inte 

fallet. Vad jag däremot så 

gott som alltid äter är 

blodsockervänligt, och det 

kan vara en väldigt stor 

skillnad. 

(Maria, 2018-09-28) 

Det är många som 

tror att jag bara 

äter nyttigt, men 

så är det inte. Jag 

äter dock så gott 

som alltid 

blodsockervänligt, 

och det kan vara 

stor skillnad. 

Jag äter inte 

nyttigt, utan 

blodsockervänligt 

Kost och 

förhållandet till 

maten 

Diabetes är ett 

heltidsjobb 

Igår hade jag ingen sensor 

påkopplad, och mätte 

blodsockret enbart med stick 

i fingret. Då kan jag mötas av 

så här roliga värden. 15,9 är 

ingenting jag gillar att ha i 

blodsocker, men när jag inte 

har min CGM kan det gå fort 

både upp och ner och jag kan 

inte gasa eller bromsa med 

insulin och/eller mat – för att 

jag inte är medveten om på 

vilken nivå mitt blodsocker 

ligger. 

(Maria, 2018-02-17) 

 

utan insulinpump 

och 

blodsockersensorn 

kan blodsockret 

snabbt gå upp och 

ner utan att jag 

ska kunna 

kontrollera 

 

 

lättare med 

insulinpump och 

blodsockersensor 

 

 

Teknik som 

underlättar 

 

För och 

nackdelar med 

insulinpump och 

blodsockersensor 

För min egen del var jag 

väldigt emot att folk skulle 

tycka synd om mig när jag 

fick diabetes. Ingen jädra 

offerkofta skulle på tänkte 

jag, och vara som alla andra 

vill man vara. Så jag själv sa 

ofta saker som att bara ta en 

Jag var emot att 

folk skulle tycka 

synd om mig när 

jag fick diabetes. 

Ville inte vara 

som folk förväntar 

sig att man ska 

vara. 

Vill inte vara 

som folk tror att 

en diabetiker ska 

vara 

Bristande 

kunskap om 

diabetes 

Relationen till 

omvärlden 



 

spruta till maten så är det 

bra. 

(Insulina, 2018-11-17) 

 


