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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Diabetes Melltius typ 1 är ett folkhälsoproblem som ökar kraftigt i världen och 
idag har cirka 50 000 människor i Sverige Diabetes Mellitus typ 1. Sjukdomen innebär 
förändringar i vardagen och även mycket egenvård. Egenvården är en viktig del av patientens 
behandling och därmed är det viktigt som sjuksköterska att ha förståelse hur patienten 
upplever sin sjukdom. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1. 
Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie baserad på fem självbiografier och analyserade 
med hjälp av en innehållsanalys. 
Resultat: Att leva med diabetes mellitus typ 1 upplevdes olika hos patienterna. Det framkom i 
resultatet att bland annat egenvården är en stor del av sjukdomen, men även att närstående och 
vårdens bemötande har en stor betydelse. En annan viktig del i behandlingen var även 
planering av sjukdomen. 
Slutsats: Egenvården är en stor del av patientens vardag och en viktig del i behandlingen. 
Motivationen ökar hos patienten ifall kommunikationen och relationen mellan patienten och 
vårdpersonal är bra. Patienten kan uppleva en god livskvalitet ifall sjuksköterskan har ett bra 
bemötande. 
Nyckelord: Diabetes Mellitus typ 1, egenvård, livsstilsförändringar. 
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ABSTRACT 
Background: Diabetes Mellitus type 1 is a public health problem that is increasing rapidly in 
the world and today about 50 000 people in Sweden have Diabetes Mellitus type 1. The 
disease involves changes in life and a lot of self-care. Self-care is an important part of the 
patient’s treatment and it’s important as a nurse to understand how the patient experiences his 
or her illness. 
Aim: The purpose of the study was to elucidate adult’s experiences of living with diabetes 
mellitus type 1. 
Method: The study is a qualitative literature study base on five autobiographies and analyzed 
with the help of a content analysis which resulted in three main categories and nine 
subcategories. 
Results: Living with type 1 diabetes mellitus was perceived as both positive and negative. 
Emotions such as uncertainty, loneliness and anger impede everyday life and risk performing 
proper treatment and self-care, failing. 
Conclusion: Self-care is a major part of the patient’s everyday life and an important part of 
the treatment. The motivation increases with the patient if the communication and the 
relationship between the patient and the healthcare staff is good. The patient can experience a 
good quality of life if the nurse has a good response. 
Keyword: Diabetes Mellitus type 1, self-care, lifestyle changes. 
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Inledning 
Diabetes mellitus typ 1 är ett stort hälsoproblem idag runt om i världen. Under utbildningens 
gång har författarna mött patienter med sjukdom och konstaterar att det är genom patienternas 
berättelse och historier, som vi kan lära oss om upplevelsen av att leva med en sjukdom. Varje 
berättelse är subjektiv och individuell, men det ökar kunskap som sjuksköterska att ha 
förståelse för patientens upplevelse. Vi hoppas väcka en fördjupad uppfattning om hur 
upplevelsen med att leva med diabetes mellitus typ 1 verkligen innebär. Författarna anser 
även att det är viktigt att studera människor upplevelse av sjukdomen då det har 
uppmärksammat vid arbetes inom vården att det finns brister och okunskap i hur diabetiker 
upplever sin sjukdom. 

Bakgrund 
Diabetes Mellitus typ 1 är ett stort folkhälsoproblem idag där sjukdomen har ökat hastigt de 
senaste decennierna och förekomsten av sjukdomen väntas öka ytterligare 
(Diabetesförbundet, 2017). Diabetes kan medföra stora och allvarliga komplikationer ifall 
åtgärder och behandling inte sätts in i tid (Ericson & Ericson, 2013). Därav är det viktigt att 
vården tar på sig ansvar och behandla individen utifrån personcentrerad omvårdnad. Även 
tillgodose och respektera individens behov och förutsättningar (svensk sjuksköterskeförening, 
2014). Som sjuksköterska har man som ansvar att se till det finns en bra kommunikation och 
relation mellan individen och vården. Även se till att ha tillräckligt med kunskap och 
erfarenhet för att på bästa sätt kunna utföra en säker vård. Det kan vara viktigt att som 
sjuksköterska erhålla ytterligare kunskap och uppfattning utifrån patientens upplevelse att 
leva med diabetes mellitus typ 1, för att kunna motivera patienten till att leva en sund livsstil 
(Svensks sjuksköterskeförening, 2014). 
 
 

Statistik 
År 2017 var det i världen beräknat att 425 miljoner mellan åldrarna 20-79 har diabetes, detta 
innebar en ökning från år 2015 med 11 miljoner (Diabetesförbundet, 2017). Miljö och 
livsstilsfaktorer är en stor orsak till att diabetes har ökat i världen. I Europa är beräknat att 58 
miljoner har diagnosen medan man i Sverige beräknar 499 000 som har diagnosen men 
diabetesförbundet har bara 455 000 registrerade (International Diabetes Federation, 2017). Av 
de 455 000 registrerade är det cirka 50 000 som har diabetes mellitus typ 1 
(Diabetesförbundet, 2017). 

Tidigare forskning 

Simmons, J et al. (2013) skriver att de flesta som bli diagnostiserade med diabetes typ 1, 
upplever känslor som ilska, ensamhet och ovisshet, speciellt i början av sjukdomen. Trots att 
sjukdomen har verkan på vardagen, lär sig patienterna att hantera sjukdomen. Med hjälp av 
vården, livsstilsförändringarna och egenvården är det enklare att utföra sina vardagar. Smith 
et al. (2017) visar i sin studie att om man baserar vården på upplevelsen från patienter med 
välbalanserad diabetes mellitus typ 1 sjukdom ökar chansen för acceptans till sjukdomen. De 
visar när patienter hittar balans i sjukdomen kommer det leda till frihet. Därför bör det 
uppmuntras till att man ska bemästra sjukdomen (ibid). 
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Diabetes Mellitus typ 1 
Diabetes Mellitus är en kronisk sjukdom i bukspottkörteln som gör det svårt att hålla 
blodsockernivån i blodet lågt (Puguliese, A. 2016). De förhöjda glukoshalterna, det vill säga 
hyperglykemi, kan bero på att det är sänkt sensitivitet i vävnaderna eller insulinbrist i blodet 
(Ericson & Ericson, 2013). För att cellerna i kroppen ska fungera behöver kroppen energi från 
glukos, vilket är detsamma som socker. För att sockret ska tas upp av cellerna behöver 
kroppen något som heter insulin och det är i bukspottkörteln som insulin produceras (Ericson 
& Ericson, 2013). 
 
Det finns två olika typer av diabetes mellitus, diabetes typ 1 och diabetes typ 2 (Alvarsson, 
M., Brismar, K., Viklund, G., Wolk, A., Örtqvist, E., & Östenson, C-G. 2013). Det finns 
skillnader mellan de olika typerna men dem har en gemensam nämnare vilket är den kroniska 
hyperglykemin (Ericson & Ericson, 2013). 
 
Vid diabetes mellitus typ 1 har de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln förstörts av 
kroppens immunförsvar. Detta innebär att kroppen inte kan hålla blodsockernivån tillräckligt 
lågt i blodet (Dave, Trivedi, Chooramani, & Chandra. 2013). Diabetes typ 1 kan till en viss 
grad vara ärftligt, men ärftliga faktorer har inte bevisats än. Det finns dock risker att man 
drabbas av sjukdomen om ett syskon eller släkting redan har sjukdomen (Grefberg, 2013). Det 
är mest vanligt att diabetes mellitus typ 1 utvecklas i början av puberteten, det vill säga runt 
12 år när det gäller tjejer och 14 år när det gäller killar. Sjukdomen kan även uppstå bland 
yngre barn och därför kallas den för barn- och ungdomsdiabetes (Grefberg, 2013). 

Diagnos 
Vid diabetes mellitus typ 1 sätts diagnosen via ett blodprov, HbA1c, så kallat 
långtidssockerprovet, som visar hur sockerhalten i blodet har varit de senaste två månaderna 
(Sivaramn, Patel, & Weissman. 2016). Provet kan tas både venöst, det vill säga i ett blodkärl, 
eller kapillärt, i ett finger (Agardh & Berner, 2010). Om resultatet på HbA1c provet är högt så 
innebär det att blodsockernivån i blodet har varit högt de senaste två månaderna (H. Roma 
Levy, MS. 2019). För att säkerställa att en person har diabetes mellitus typ 1 och inte diabetes 
mellitus typ 2 så tar läkaren ett blodprov. Detta blodprov tas för att undersöka ifall blodet 
innehåller vissa specifika antikroppar, som kroppen producerar mot cellerna i bukspottkörtel 
som bildar insulin (Agardh & Berner, 2010). 

Behandling 
Behandling för diabetes mellitus typ 1 sker alltid med insulin eftersom bukspottkörteln helt 
har slutat att producera insulin och ingen människa kan överleva utan insulin (Grefberg, 2013 
& Hill, J. 2007). Insulin ges i hudens fettvävnad via antingen insulinpenna som idag är det 
vanligaste sättet som används för att ge insulin. Ett annat sätt att ge insulin på idag är med 
hjälp av en så kalls insulinpump som via en slang och nål sticks in i bukfettet, där sitter 
insulinpumpen under huden via en ampull och reglerar insulinet per automatik 
(Diabetesförbundet, 2017). Skillnaden mellan insulinpennan och insulinpumpen är att pumpen 
kan programmeras och ge små doser hela tiden dygnet runt vilket gör att blodsockret inte 
stiger och sjunker markant utan håller sig på en jämnare nivå (Diabetesförbundet, 2017). 
Detta medför mer frihet när det gäller mat eller sömn, eftersom nivån håller sig jämn. Genom 
att använda en insulinpump behöver man inte sticka sig dagligen med en nål vilket behöver 
göras vid användandet av en insulinpenna (Saarinen,T., Fermström, L., Brorsson, A-L., & 
Lindholm Olinder, A. 2013). Oftast ges insulinet i samband med måltid för att eftersträva 
kroppens normala blodsockerreglering, då blodsockret höjs i samband med måltid av bland 
annat kolhydrater (Diabetesförbundet, 2017). 
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Målet med insulinbehandlingen är att eftersträva kroppens normala blodsockerreglering i 
kroppen genom att cellerna ta upp sockret i blodet och sedan sträva efter en jämn 
blodsockernivå (Skafjeld & Graue, 2013). Fysisk aktivitet har visat sig vara nyttigt och 
hälsosamt för diabetiker, det kan inte förbättra själva blodsockret i kroppen men studier har 
visat att risken att drabbas av en hjärt- och kärlsjukdom minskar om en diabetiker med typ 1 
utför fysisk aktivitet (Keshawarz, A., Piropato R, A., Brown, T., Duca, L., Sippl, R., Wadwa, 
P., & Snell-Bergeon, J. 2018). Genom att ha kunskap om sjukdomen diabetes mellitus typ 1 
ökar förutsättningarna att leva ett mindre riskfyllt liv ifall patienterna har mer kunskap om till 
exempel symtom vid komplikationer (Skafjeld & Graue, 2013). 
 
Livsmedelsverket (2018) rekommenderar anpassad kost för diabetes mellitus typ 1, till 
exempel grönsaker, fullkornsprodukter, fisk, baljväxter och frukt. Att hålla vikten har inte 
bara en inverkan på blodsockret, utan även på blodtrycket och blodfetterna. Minska stress i 
vardagen kan göra stor skillnad på blodsockret men även för följdsjukdomarna och 
komplikationer under sjukdomsförloppet. Alvarsson et al. (2013) skriver att även rökning 
påverkar blodsockret och blodkärlen negativt, då blodkärlen dras ihop och det bildas ett högt 
blodtryck som sedan kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar som till exempel hjärtinfarkt. 

Komplikationer 
De allra vanligaste komplikationer som sker snabbt hos diabetiker är antingen för höga eller 
låga blodsockervärden. Höga blodsockervärden kallas för Ketoacidos vilket innebär att 
kroppen har för stor brist på insulin i kroppen. Symtom vid högt blodsocker kan vara trötthet, 
utmattning och törst. När blodsockret sjunker för lågt innebär det att kroppen har en 
insulinkänning och kallas även för hypoglykemi och symtomen är darrningar, svettningar och 
förvirring (Skafjeld & Graue, 2013). Andra komplikationer som kan uppkomma i senare 
stadie kan vara skador i både de små och stora blodkärlen. Skadorna i kärlen kan leda till 
bland annat nedsatt syn eller njurfunktion. 

Att leva med en kronisk sjukdom 
Kroniska sjukdomar berör patientens skicklighet att leva ett vanligt liv. Att bli diagnostiserad 
med Diabetes Mellitus typ 1 innefattar psykiska, psykosociala och fysiska förändringar i 
vardagen. Livsstilsförändringarna kan resultera i att patienten bland annat tappar hoppet helt 
och känner sig otillräcklig (Skafjeld & Graue, 2013). När en patientens funktioner i vardagen 
försämras kan det leda till att de känner sig begränsade. Detta medför att patienterna inte alltid 
kan utföra sin vardag som de borde. (Skafjeld & Graue 2013). För att lyckas leva ett så 
vardagligt liv som möjligt, trots en kronisk sjukdom, är det viktigt att som patient kunna 
hantera sin sjukdom. Alvarsson (2013) skriver att det är viktigt att patienten tar eget ansvar 
och insatser för att kunna utföra en bra egenvård. 

Sjuksköterskans ansvar 
International Council of Nurse skapades 1953 första versionen av den yrkeskod som präglar 
alla aspekter av att vara sjuksköterska; att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 
och lindra lidande (International Council of Nurses, 2012). Ytterligare ska sjuksköterskan 
säkerställa att patienten får korrekt och lämpligt anpassas information som grund för vård och 
behandling (ibid). Enligt lag (SFS, 2017:30) skall vård bedrivas med en god kontakt mellan 
patient och vårdpersonal, detta för att tillgodose trygghet, kontinuitet och säkerhet. I fall av 
diabetes mellitus typ 1 betyder det att säkerställa en fungerande god egenvård som till 
exempel fysisk aktivitet och nutritionen (Saylor, J., Hanna, K., & Calamaro, C-J. 2019). 
Vårdpersonal skall vara lätt åtkomliga för patienten. Till en början kommer patienten att ha 
vårdkontakt med flera olika professioner till exempel psykolog, sjukgymnast, dietist och 
fotterapeut men även närmast kontakt med läkare och diabetessjuksköterska. Patienten och 
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vårdaren kommer tillsammans att gå igenom de olika behandlingsmetoder och dos mängder 
(1177, 2019). Sjuksköterskan måste då vara vaksam för de behov patienten behöver då 
ansvaret för att tillgodose alla sidor kommer ligga hos vårdkontakten som är närmast, det vill 
säga sjuksköterskan (1177, 2019). 

Teoretisk referensram 
Författarna har valt att använda sig av Livsvärldsteorin utifrån ett vårdvetenskapligt synsätt. 
Vårdvetenskapen syftar till att hjälpa välbehag och hälsoprocesser genom att lindra lidande, 
bevara och förbättra hälsan. Författarna valde teorin för att kunna formulera de tankar och 
känslor hos patienter med diabetes mellitus typ 1. Med grundteorin kan man främja de 
hälsoprocesser och livsprojekt för att teorin i sin grund syftar till att skapa sammanhang på 
individnivån (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom livsvärldsteorin gör vårdaren sig öppen för 
att förstå och bejaka patientens hälsa, lidande, sjukdom och med livsvärldsteorin som stöd ger 
man kraft i begrepp som livskraft (Dahlberg & Segesten, 2010). Livskraft syftar till att 
optimera balansen mellan sårbarhet, frihet, rörelse och vila. Med detta får man 
patientfokuserad omvårdnad för att återställa balans i livet, vilket syftar till hur bra patienter 
med diabetes mellitus typ 1 kan ha en svajig sjukdomsbild och behöver balans i livet 
(Dahlberg & Segesten, 2010). 

Livsvärld 
Dahlberg & Segesten (2010) skriver att varje individ har sin egen uppfattning och upplevelse 
om världen genom olika tankar, minne, känslor, erfarenheter och intryck. Trots att människan 
påverkas av omvärlden så är det människan själv som tolkar och förstår sina egna tankar och 
upplevelser. Det är viktigt att se patienten som ett subjekt och inte objekt, det vill säga att se 
personen med känslor och tankar och inte bara se personen som en människa (Dahlberg & 
Segesten, 2010). 
 
Dahlberg & Segesten (2010) menar att det inte är genomförbart att utföra omvårdnad ifall 
kärnan inte ligger i livsvärlden. Det är därför viktigt som sjuksköterska att förstå en individs 
livsvärld för att kunna utföra en god och säker omvårdnad. Med god och säker omvårdnad 
menas att utifrån patientens perspektiv kunna hantera och bemöta patientens behov. Även att 
omvårdnaden är evidensbaserad, vilket innebär att utifrån flera pålitliga kunskapskällor drar 
en slutsats som bedöms främja individen bäst, och att vårdaren ska möta patienten med 
respekt, moral och etik (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Dahlberg & Segesten (2010) 
beskriver att livsvärlden kan ses genom lidande, välbefinnande, sjukdom och hälsa. Genom att 
som vårdare ta del av patientens individuella historia och på det sättet har vårdaren möjlighet 
att lära känna patienten och deras livsvärld. Varje individs livsvärlds är individuell och unik 
för individen i sig och det är därför viktigt att ge vård utifrån livsvärldsperspektivet (Dahlberg 
& Segesten, 2010). 
 
Hos en patient med diagnosen diabetes mellitus typ 1 förändras inte bara vardagen utan 
livsvärlden också (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärlden förändras genom att sjukdomen 
inverkar på livet och vardagen på så sätt att egenvård, daglig planering och vanor måste ha ett 
stort fokus i livsförändringar. Även nya situationer och komplikationer uppstår i vardagen och 
patienten måste anpassa sig till sin nya livsstil till den nya livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 
2010). Eftersom patienten får en ny livsförändring som innebär behandlingar i form av insulin 
och egenvård blir det en ny vardag för den som har sjukdomen. Detta innebär att det är en helt 
ny situation som även kan innebära komplikationer som uppstår. Med komplikationer menas 
till exempel för höga eller för låga blodsockervärden (Ericson & Ericson, 2013). 
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Egenvård 
Att kunna utföra egenvård är centralt för patienter med diabetes mellitus typ 1. Människans 
behöver kontinuerlig anpassning till sig själva och sin miljö för att fungera. Möjligheten till 
att agera medvetet för att ta hand om sig själva och andra. Samt att kunna utveckla, upptäcka 
och anpassa sig till olika sätt att identifiera behövs målen för människan. Allt detta är i behov 
för att människan ska kunna utföra egenvård. Centralt för teorin om egenvård är att egenvård 
är en förmåga hos individen är att medvetet kunna reglera för sig själv eller få reglerat åt sig 
de behov som krävs för att behålla liv, fysiskt som psykiskt och utvecklas i form med normer 
som är livsnödiga. Egenvård är något en individ aktivt måste lära sig att utöva (Orem, 2001). 
 
I denna studie är det kopplat till diabetes mellitus typ 1 och då förknippas egenvården med att 
patienten ska kunna sköta sina insulinsprutor själv exempelvis. Egenvård innebär inte bara 
rent medicinskt i form av olika mediciner och behandlingar (Socialstyrelsen, 2019 & 
International Council of Nurses, 2012). Egenvård innefattar även att en patient ska ha kunskap 
om sin sjukdom men även känna till olika komplikationer. Varför det är viktigt är för att 
patienten ska kunna känneteckna och veta när den ska söka vård, om någonting avviker och 
komplikationer uppstår ska en patient känna igen symtom och då kunna vända sig till vården 
(Socialstyrelsen, 2019). 

Problemformulering 
Diabetes mellitus typ 1 är en vanlig folksjukdom som ökar för varje dag. Idag lever cirka 50 
000 människor i Sverige med diabetes mellitus typ 1 och forskning har visat att orsaken till 
diabetes fortfarande är oklart. Inom vården träffar sjuksköterskan på patienter med diabetes 
typ 1 då sjukdomen blir allt vanligare. Egenvården är en stor del av behandlingen och det är 
viktigt att patienten tar på sig ansvar för att utföra rätt egenvård vilket hos många kan 
upplevas som en börda. Tidigare forsknings har visat att människor som har diabetes upplever 
att det är ett motstånd att leva med sjukdomen men att med hjälp av sjukvården så blir det 
enklare för patienten att ge rätt behandling och utföra korrekt egenvård. Genom att inte ha 
kunskap om hur patienten upplever sin sjukdom är det svårt för vården och sjuksköterskans 
att veta hur upplevelsen är hos patienten. För att vården ska kunna utvecklas och hjälpa 
människor krävs det förståelse och att kunna sätta sig in i människans situation. Kunskap om 
hur patienter upplevelser sjukdomen hjälper sjuksköterskan att stötta och underlätta för 
patienterna, likaså att utföra personcentrerad vård. Förståelse för hur människor upplever sin 
sjukdom och kunskapen kring det, gör det lättare för sjuksköterskor att förstå människors 
upplevelse. Därmed är människors upplevelse av sjukdomen viktigt att upplysas då det har 
uppmärksammats vid arbete inom vården att det finns brister och okunskap i hur diabetiker 
upplever sin sjukdom och för att belysa livskvalitet hos patienten. Genom att sjuksköterskan 
har mer kunskap i om hur patienten upplever sin sjukdom, så kan sjuksköterskan främja en 
god hälsa och livskvalitet. Genom uppsatsen kan vården få mer information om hur det är att 
leva med diabetes typ 1. 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ 1. 
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Metod 

Design 
För att svara på syftet har en litteraturstudie gjorts med en kvalitativ ansats baserad på 
självbiografier (Kristensson, 2014). Kvalitativ metod används främst för att analysera 
intervjuer och dagböcker. Studiens syfte är att studera självbiografier för att kunna svara på 
syftet vilket gör att kvalitativ metod är mest lämpad (Dalen, 2011). För att redogöra för 
patientens händelser och upplevelse, bedöms denna design vara i högst grad passande 
(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2004). 

Datainsamling 
Relevant litteratur hittades med hjälp av bibliotekarien på Linneuniversitetets 
universitetsbibliotek där författarna av studien blev visade bibliotekets bästa tips för att hitta 
rätt litteratur, till exempel att vara specifik med sökningen med att använda rätt ord som till 
exempel Diabetes typ 1 och Biografi. 
 
Författarna började deras första litteratursökning med att söka i den nationella bibliotekets 
sökmotorn libris.se. Att söka i libris sågs användbart då dem har ett stort utbud av böcker. 
Författarna använde sökorden ’’Diabetes’’ och ’’Biografi’’ vilket resulterade i nio resultat. Av 
dessa nio biografier valdes en efter att ha läst inledningen av biografierna. De böcker som 
exkluderades var böcker där författaren själv inte hade diabetes eller att det var mer fakta i 
böckerna än själva upplevelsen. 
 
Författarna fortsatte andra sökningen på Adlibris.se för att få ett större utbud av 
självbiografier. På adlibris.se använde författarna sig av ord ’’Diabetes’’ vilket gav 9597 
alternativ. Författarna avgränsade sedan dem det med att bara ha med ’’Biografier & 
memoarer’’ vilket visade 54 alternativ. Tillsammans skrevs det ner insklusion och 
exklusionskriterier för att kunna avgränsa utbudet av självbiografier. Författarna valde att 
både ha med engelska och svenska självbiografier för att få större urval av självbiografier. 
Efteråt läste författarna var för sig recensionerna på böckerna och valde bort böcker där 
personen själv inte var drabbad av diabetes mellitus typ 1 eller där boken handlade om fakta, 
vilket resulterade i 22 böcker (Bilaga 1). Efter att författarna läst recensionerna var för sig, 
valde dem själva vilka dem tyckte var bäst för att svara på studies syfte. Författarna gick 
sedan gemensamt igenom de 22 böcker de hade valt och tog fram fördelar och nackdelar med 
varje bok de hade valt. De jämförde sedan böckerna och fick fram fyra gemensamma böcker. 
De andra böckerna som exkluderas var inriktat på barns eller anhöriga upplevelse, även 
böcker som handlade om diabetes typ 2. De läste sedan igenom de fem valda självbiografierna 
recensioner ännu en gång för att kunna säkerställa att böckerna kunde ge svar på studiens 
syfte. 
 
Författarna hade även med självbiografier med fler författare där alla författare hade 
diagnosen diabetes mellitus typ 1. Författarna valde dem för att dem är drabbade av det som 
studerats och anses att det är den bästa informationen man kan få är att få det av någon som 
har upplevt det. Fem självbiografier valdes ut i förhållande till författarnas studies syfte 
(Bilaga 2). 

Urval 
För att inte få för stort urval av självbiografier använde dem sig av inklusion- och 
exklusionskriterier. 
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Inklusionskriterierna för denna studie var litteratur som var skriven av vuxnas egna 
upplevelser av att drabbas av diabetes typ 1 och som var baserat på självbiografier. För att nå 
ett tillförlitligt och aktuellt resultat gjorde en ålderbegränsning på självbiografierna till över 
18 år. Studien baseras enbart på vuxnas upplevelser, kravet var att man skulle vara minst 18 
år. Detta för att man dels kan uppleva saker olika om man är barn eller vuxen, (Agardh & 
Berner, 2010) men också för att självbiografierna är skriva av vuxna personer som själva 
återberättar sin livssituation. Författarna har valt att använda sig av författare som är både 
manliga och kvinnliga, detta för att få en så bred studie som möjligt men även för att se om 
det skulle förekomma någon skillnad beroende på om man är man eller kvinna? 
 
I exklusionskriterierna har författarna valt att exkludera faktaavsnitt för att få fokus på 
upplevelser vilket fakta inte kan ge. Även barns, det vill säga personer under 18 år, tankar och 
upplevelser har exkluderats. Genom studiens gång upplevdes att många självbiografier 
innehöll tankar från patientens närstående och hur dem upplever sjukdomen. Författarna har 
aktivt valt bort dem anhörigas upplevelser då dem anser att det inte kan likställas med 
patientens egna upplevelser. 
 
Författarna har valt ut fem stycken självbiografier som är skrivna på svenska eller engelska, 
av personer som själva är drabbade av diabetes mellitus typ 1. Författarna valde att inte 
använda mer än fem stycken självbiografier, då dem ansåg att dem efter dessa fem hade 
tillräckligt med material för att kunna dra en slutsats, men även i förhållande till tiden dem har 
på sig att utföra deras studie. Detta har gjort att självbiografierna är skrivna utifrån personerna 
som i detta faller själva är patienter och deras perspektiv på sjukdomen och hur den påverkar 
dem i deras liv. Författarna valde medvetet ut denna typ av självbiografier för att få en 
realistisk bild av en person som själv har upplevt sjukdomen. Detta gör att självbiografierna 
upplyser om hur dem upplever sjukdomen, deras känslor och hur man lär sig att leva med den. 
Om författarna hade valt att studera barns upplevelser hade dem inte kunnat använda sig av 
självbiografier i den bemärkelsen, eftersom barn endast kan återberätta sin historia men en 
vuxen framför den. När författarna letade efter litteraturen upptäckte dem just detta, i barns 
fall var det oftast en närstående som skrev litteraturen medan de vuxna själva berättade. 
 
Författarna hade kunnat välja ut litteratur som är skriven av en författare som själv inte lever 
med diabetes men valde att inte göra det, dem anser att det är skillnad i när en person berättar 
om sin livssituation gentemot när en person faktiskt upplever det själv. De andra litteraturerna 
hade troligtvis också fungerat men i deras studie ansåg dem att denna typen är mest lämplig 
för att få första källan och inte sekundärkälla då dem baserar deras studie på just upplevelse 
av sjukdomen, vilket gör det extra viktigt att det baseras på första källan. 
För att styrka trovärdigheten av de valda självbiografierna användes Segesten (2017) 
kvalitetsgranskningsmall (bilaga 4). 

Analys 
Samtliga fem självbiografier lästes enskilt av båda författarna för att få en möjlighet till 
individuella tolkningar inom ämnet. För att författarna själva skulle bilda sin egna uppfattning 
strök dem under relevant och viktigt innehåll som skulle kunna vara väsentlig till deras studie. 
På det sättet kunde författarna se att materialet var lagom stort för att genomföra studien. 
För att analysera materialet användes Graneheim & Lundmans (2004) manifesta 
innehållsanalys. Med en manifest innehållsanalys menas att man analyserar materialet på nära 
håll utan tydning. Även att författarna läser texten och inte har med egna tankar och 
tolkningar, alltså inte ha med sin egna förförståelse (Graneheim & Lundman, 2004). 
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Innehållsanalysen består av fem delar, meningsenheter, kondensering, kodning, kategorier och 
underkategorier. Författarna gick igenom de understrukna meningarna som blev till 
meningsenheter från självbiografierna. Med meningsenheter menas de viktiga meningar som 
kan svara på syfte genom att korta ner texten men fortfarande ha med det viktiga innehållet. 
Sedan samlade båda författarna meningsenheterna och jämförde dem för att sedan smala ner 
dem ännu mer och dela in dem i koder. Att dela in dem i koder innebär att de kondenserade 
meningsenheterna får en beteckning utifrån vad de meningsenheterna handlar om (Graneheim 
& Lundman, 2004). Författarna sorterade likheter och skillnader på de namngivna koderna 
tillsammans. Koderna gavs utifrån till exempel historier och upplevelser genom att ha en 
koppling till sammanhanget. Koderna delades sedan i olika högar för att hitta underkategorier 
för att kunna dela in dem i kategorier. En kategori beskriver Graneheim & Lundman (2004) är 
en tydlig rubrik där det skrivna innehållet reflekteras. Resultatet av analysen blev tre 
kategorier och sju underkategorier (Bilaga 3). 

Förförståelse 
Båda författarna har träffat på personer med Diabetes Mellitus typ 1, både privat med 
närstående och på praktiker. Utifrån det sågs det att upplevelsen med diabetes mellitus typ 1 
inte uppmärksammades tillräckligt, med tanke på hur stor och allvarlig sjukdom det är. De 
kan uppstå problem när forskare har en förförståelse/förkunskap eftersom de medför en större 
ignorans mot ny förståelse. Under studiens gång höll författarna en medvetenhet om deras 
förståelse för att minimera konsekvenserna och risken för att utesluta viktiga data som kan 
påverka resultatet. 

Forskningsetiska aspekter 
Enligt vetenskapsrådet (World Medical Association, 2018) skall en riskbedömning göras 
innan arbetet påbörjas. Olika typer av forskning har olika risker ska de identifieras och 
minimeras. Risker för att arbeta från självbiografier är att författarna inte kan ställa frågor 
direkt till författaren av självbiografin, varav feltolkningar och vår förförståelse behöver 
bejakas. För att minimera detta har författarna återgått till datamaterialet under arbetets gång, 
samt att båda författarna har läst allt datamaterial. Utgivna litterära verk anses vara offentliga 
för allmänheten, vilket innebär att det är tillåtet att citera efter god sed och korrekt sätt då 
författarens syfte med verkan är motiverat. Helsingsforsdeklarationen är ett sammansatt 
manifest kring vilka etiska principer som ska följas och beaktas vid forskning tillhörande 
mänskliga subjekt. Enbart när alla etiska aspekter är påtänkta kan forskningen påbörjas 
(World medical association, 2018). Studien behöver inte söka etiskt godkännande då datan 
kommer från självutgivna biografier, studien kommer utgå från helsingforsdeklarationen 
(World Medical Association, 2018) för att säkra en etisk god kvalité i artiklarna. Trots att 
studien inte behöver ett etiskt godkännande är det viktigt att självbiografierna och artiklarna 
som författarna har valt ut har fått med forskningsetik som innebär att forskaren har utfört 
studien utifrån etiska principer (World Medical Association, 2018). 

Resultat 
Analysen av det lästa materialet kom att resultera i tre övergripande kategorier och sju 
underkategorier. 
Kategori Underkategori 
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Livsstilsförändringar påverkar 
vardagslivet 

Förändringar i kosten 
Insulinbehandling 
Blodsockerkontroll 

Omgivningen har betydelse Bemötandet av närstående 
Mötet med vården 

Begränsningar i vardagen Egenvård 
Planering 

 

Livsstilsförändringar 
Livsstilsförändringar skedde många gånger under livets gång, men att under en kort tid 
förändra hela livsstilen var ytterst tufft. På grund av diabetes var det väldigt svårt att återgå till 
sitt förra liv. 
 

Förändringar i kosten 
 
Förändringarna i kosten i samband med sjukdomen sågs som både en positiv och negativ 
förändring. De positiva med förändringen var att de var tvungna att leva en hälsosammare 
livsstil än vad de gjort förut (Fairbanks, 2013., Jihde, 2016., Graaf, 2017., Sjöberg & Larsson-
Stern, 2016). Detta kunde ses som något positivt då det upplevdes att många levde en osund 
livsstil innan sjukdomen. Trots att patienterna vardag gör sitt bästa för att förändra och leva 
ett sund liv uppkom det många gånger motgångar. Kosten är en del av egenvården och det var 
viktigt att patienten själv hade tillräckligt med motivation för att utföra kostförändringen 
(Fairbanks, 2013., Jihde, 2016., & Graaf, 2017). 
 
De negativa med förändringar i kosten var att det framkom bland annat okunskap och 
osäkerhet. Det upplevdes att det var svårt att hitta balans med kosten och det åts bara kost som 
inte påverkade blodsockret som till exempel kokt mat, vilket många förstod inte var en 
lösning i längden. I detta fallet kunde det ses att patienterna hade för lite kunskap och att det 
än idag kan vara svårt att veta exakt vad som är bra eller mindre bra för kroppen och deras 
hälsa. Därav upplevde många patienterna att dem hade velat ha mer kunskap och rådgivning 
angående kosten från vården (Fairbank, 2013 & Motturi, 2018). 
 
Trots sjukdomen och alla dess strikta konstruktioner gällande kost, gick det med rätt 
inställning att leva ett vanligt liv som möjligt. Även med hjälp av bland annat dietist var det 
enklare att förstå förändringen i kosten. Desto mer information patienterna fick angående 
kosten, desto mer var patienterna motiverade. Många hittade intresse i kosten med till 
exempel familjen och provade på att laga nya och hälsosamma recept (Fairbanks, 2013., 
Jihde, 2016., Graaf, 2017., Motturi, 2018., Sjöberg & Larsson-Stern, 2016). 
 

Insulinbehandling 
Något av det jobbigaste med insulinbehandlingen upplevdes vara själva insulinsprutorna, där 
rädslan för nålar fanns. Även om insulinet gavs på rätt ställe och rätt mängd. Att ge rätt 
mängd insulin kunde upplevas som en stort kämpande. Det var inte alltid lätt att veta hur 
kroppen reagerade och på vilket sätt insulinbehandlingen blev korrekt (Sjöberg, 2016 & Jihde, 
2016). 
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Trots att sprutorna inte upplevdes som en favorit moment i behandlingen har det blivit en 
acceptans ändå, då patienterna inte kommer att klara sig utan insulinbehandlingen. 
’’Det är dags för en insulinspruta. Jag har vant mig redan. Det är inte alls så krångligt som 
jag först trodde det skulle bli’’ – Aleksander Motturi (2018. S:162). 
 

Blodsockerkontroll 
Ingen dag är sig andra lik. Detsamma gällde blodsockret och blodsockerkontrollen. Vissa 
dagar kunde stort fokus ligga på blodsockerkontrollerna medan andra dagar mindre. Detta 
berodde på övning med sjukdomen. Blodsockerkontrollerna kunde bero på bland annat på vad 
som hade ätits under dagen, hur mycket fysisk aktivitet som utfördes men även hur bra man 
kände till kroppens signaler (Jihde, 2016, Graaf, 2017, Sjöberg & Larsson-Stern, 2016). 
 
Det som upplevdes mest skrämmande med blodsockerkontrollerna var resultatet. För att 
resultatet speglade på hur patienten hade tagit hand om sin sjukdom och egenvård. Utifrån det 
kunde patienten uppleva antingen besvikelse eller nöjdhet med sin insats (Jihde, 2016). 
 

Omgivningen har betydelse 

Bemötandet av närstående 
Att leva med diabetes förändrade inte bara patienternas liv utan även närståendes. Till en 
början var det väldigt svårt för patienten att prata och öppna upp sig för sina närstående 
angående sjukdomen, för att patienten kände skam och ensamhet då patienten skämdes för sin 
sjukdom. Detta resulterade även i vissa fall att även anhöriga tog ett steg tillbaka och gav 
patienten mer utrymme och ville inte delta i patientens sjukdom eller dess behandling. 
Patienten upplevde att närstående inte förstod patientens situation och på det sättet tyckte inte 
patienten att samtala med närstående om sjukdomen skulle hjälpa. Patienten kunde många 
gånger känna att dem ville dela med sig sina tankar och funderingar kring sjukdomen men att 
det var svårt för att patienten var rädd för hur närstående skulle reagera (Fairbanks, 2013, 
Jihde, 2016, Graaf, 2017, Motturi, 2018, Sjöberg & Larsson-Stern, 2016). 
 
Det som upplevdes positivt hos patienterna var det sociala nätverket via internet. Där kunde 
de hitta många människor som hade samma sjukdom som dem och på det viset kunde dem 
prata och diskutera sjukdomen och känna gemenskap (Jihde, 2016). 
 
Trots att det var svårt för närstående att prata om sjukdomen med patienten försökte dem ändå 
på andra vis att genom till exempel laga diabetes anpassad kost visa att dem bryr sig och vill 
finnas där för dem och ge dem emotionellt stöd (Jihde, 2016 & Graaf, 2017). 
 

Mötet med vården 
För att främja en god hälsa är vikten av att ha en god relation med vården oerhört viktigt. 
Möte med vården visades sig vara en positiv inverkan på patienten och personalen kunde visa 
empati och förståelse för patienten vilket var en trygghet för patienten. Det var viktigt för 
patienten att verkligen bli bemött med respekt och vara säker på att vårdpersonal lyssnade på 
det dem hade och berätta. Detta resulterade även i att när patienten fick bekräftelse av 
vårdpersonalen, så var patienten mer motiverad i att utföra en god egenvård. De upplevde 
heller ingen ensamhet längre då de v 
  



 

14(28) 
 

isste att dem kunde vända sig till vården dygnet runt ifall dem ville eller behövde. Patienten 
upplevde att kommunikationen mellan patienten och vården var väldigt värdefull (Fairbanks, 
2013, Jihde, 2016, Sjöberg, 2016). 
 
’’Den vårdpersonal jag har haft kontakt med under åren har visat stor kunskap och 
erfarenhet.’’ (Jihde, 2016. S:195). 
 
Det framkom även dåliga möten med vården där till exempel diabetessjuksköterskan inte ville 
visa empati eller vara lyhörda. Patienterna i sig blev väldigt tillbaka dragna och kände att dem 
inte var välkomna. Detta kunde göra att patienterna gick runt och tänkte på det länge och 
kände sig då omotiverade till att fortsätta kämpa med sjukdomen. Patienten kände inte 
koppling till vårdpersonalen och hade därmed svårt att uttrycka sina känslor eller tankar 
(Graaf, 2017, Sjöberg & Larsson-Stern, 2016). 
 

Begränsningar i vardagen 
För att kunna uppnå en bra hälsa och kunna vara delaktig i sin egna vård är det väsentligt att 
personer med diabetes mellitus typ 1 har tillräckligt med lärdom och insikt om sin sjukdom. 

Egenvård 
Egenvården är en stor del av en diabetikers liv. Allt från läkarbesök, insulinhantering, träning 
och kost innefattar egenvården. När komplikationer som till exempel för låga 
blodsockervärden uppkom, uppstod besvikelse och brist på motivation hos patienten för att 
fortsätta utföra sin egenvård. Detta påverkade patientens livsvärld på ett negativt sätt genom 
de negativa förändringarna i vardagen. 
 
Det upplevdes att desto mer kunskap det fanns kring sjukdomen och egenvården desto större 
chans fanns det att undvika komplikationer och följdsjukdomar. De ökade kunskaperna om 
sjukdomen medförde att självförtroende ökades och de kunde utföra egenvård på ett bättre 
sätt. Genom att minska komplikationerna är det även en mindre risk att patienternas livsvärld 
förändras på ett negativt sätt men även att självförtroendet ökade och egenvården kunde 
utföras på ett bättre och säkrare sätt (Fairbanks, 2013., Jihde, 2016., Graaf, 2017., Sjöberg & 
Larsson-Stern, 2016). 
 
’’Det börjar redan bli rutin det här. Jag svävar nu igen. Lyfter. Allt är så lätt. Det finns 
ingenting. Som. Tynger mig. Just. Nu.’’ Aleksander Motturi (2018. S:92) 
 
Trots motstånd av sjukdomen i vardagen av bland annat stress, upplevdes egenvården som 
något positivt. Det var skönt att kunna ha kontroll om sin sjukdom och veta vilka åtgärder 
som skulle sättas in ifall det uppstod komplikationer (Jihde, 2016., Graaf, 2017., Sjöberg & 
Larsson-Stern, 2016). 
 

Planering 
Genom planering underlättade det oerhört mycket med alla rutiner i vardagen. Vissa kände 
mer stress genom att behöva vara så punktliga och alltid ha allting under kontroll, medan 
andra upplevde det bara som en lättnad (Graaf, 2017 & Jihde, 2016). 
 
Det som kunde upplevas negativt med att inte planera sin dag, var till exempel att det 
slarvades med kosten eller att sjukdomen inte togs på fullaste allvar. Detta resulterade i att 
osäkerhet och besvikelse uppkom hos patienten då de kände att det var faktorer som bland 
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annat trötthet och kunskapsbrist som var orsaken till planering inte utfördes. Planering av 
dagarna upplevdes även som en begräsning av dagen (Graaf, 2017 & Larsson-Stern, 2016) 
 
’’Man är inte fri, det är alltid kontroll.’’ (Jihde, 2016. S:206) 
 
Att planera dagen kunde även ses hos många patienter att det påverkade, både livet och 
sjukdomen, på ett positivt sätt. Genom att planera vardagen medförde det även i att 
egenvården utfördes bättre och livsvärlden påverkade på ett positivt sätt. När positiva resultat 
visades, ökade det motivation för patienten att vilja fortsätta med planering och struktur i 
vardagen (Sjöberg & Larsson-Stern, 2016). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
En kvantitativ metod valdes att inte användas eftersom det inte ansågs kunna svara på 
studiens syfte. Med en kvantitativ studie är det svårt att gå in på djupet, det går ofta inte att 
ställa följdfrågor, få förståelse eller upplevelser då oftast kvantitativ studie görs i form av 
enkät exempelvis (Ejlertsson, 2009). En kvantitativ metod hade inte kunnat uppfylla studiens 
syfte eftersom författarna inte hade kunnat gå in på djupet gällande förståelse, känsla och 
upplevelse. Genom en kvalitativ studie kan man få fram erfarenheter, tankar och känslor 
bland annat (Dalen, 2011). 
 
I denna studie ansåg en kvalitativ design grundad på självbiografier vara mest passande, för 
att besvara studiens syfte om upplevelsen att leva med diabetes mellitus typ 1 hos vuxna. För 
att ge svar på människans subjektiva livserfarenheter, ansåg en kvalitativ metod väsentligt för 
studien och stärker där med studiens design (Kristensson, 2014). Självbiografier är en bra 
metod för att ta del av personens privata upplevelser. Det finns även nackdelar med att 
använda sig av självbiografier. En nackdel kan vara att en viss del i självbiografin är svag och 
författarna i studien inte kan göra fullständig analys. Därav skriver Dalen (2011) att en 
intervjustudie hade varit en fördel. För att utföra en intervjustudie krävs kunskap inom ämnet 
som ska frågas om och även en bra samverkan med personen man intervjuar. Det krävs tid 
och övning för att utföra en bra intervju skriver Kristensson (2014). Författarna av studien 
ansåg att en intervjustudie inte var aktuell vid deras studie då tiden för att utföra deras arbete 
var för kort, därav valde studiens författare att använda sig av en kvalitativ ansat grundad på 
självbiografier. 

Inledningsvis innebar kriterierna att självbiografierna som användes i studien skulle vara 
skriva av en person med diabetes typ 1 för att de skulle vara lämpliga för studien. Däremot 
fick kriterierna ändras under studiens gång för att ge ett bredare resultat. En annan kriterier 
var även att självbiografierna skulle vara skrivna på svenska och engelska, vilket medförde 
både fördelat och nackdelar. Självbiografier på ett flertal språk skulle resultera i ett bredare 
resultat men kunde även lämna plats för misstolkning vid översättning. Trots att det finns risk 
för feltolkningar av de engelska självbiografierna så ökar studiens trovärdighet genom att 
använda sig av flera språk och kan generaliseras i en större population (Henricson, 2012. S). 
Studiens författare avgränsade inte några år på självbiografierna då författarna hade svårt att 
hitta självbiografier som de skulle kunna använda för att svara på studiens syfte och blev 
därmed begränsade med de självbiografier som dem hittade. Kvalitetsgranskning gjorde på 
självbiografierna med hjälp av Segesten (2017) granskningsmall. 
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När sökningen på libris.se gjorde, framkom det inte tillräckligt med material för att utföra vår 
studie då självbiografierna som kom upp var antingen ren fakta eller inte hade någon koppling 
till diabetes typ 1. 

Kristensson (2014) beskriver att en innehållsanalys är ett bra tillvägagångssätt för nybörjare 
och därav utfördes studien enligt Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys och ses 
som en styrka med metoden. En innehållsanalys beskrivs i enkla steg som till exempel hitta 
skillnader och likheter, vilket gjorde det enkelt att utföra metoden. Det negativa med att utföra 
en analys av självbiografier är att mycket texter ska läsas och det medför därmed en risk att 
viktig information uteblev (Kristensson, 2014). För att undvika att viktig information uteblev, 
läste båda författarna av studien var för sig flera gånger och själva plockade meningsenheter, 
vilket bedömdes som en styrka. Författarna resonerade meningsenheter de hade plockat ut och 
sammanställde meningsenheterna för att få en överensstämmelse. De meningsenheter som 
skulle svara på studiens syfte, kondenserades och kodades tillsammans mellan författarna. 
Detta ansågs som en styrka i metoden då författarna kunde resonera och jämföra 
meningsenheternas betydelse. Det är viktigt att inte ha med egna tolkningar och upplevelser, 
det vill säga förförståelsen, i analysprocessen och resultatet. Det var viktigt att 
meningsenheternas sedan skulle kondenseras i koder var så textnära som möjligt. Under 
analysen framkom det flera gånger att kategoriseringen ändrades för att på bästa möjliga sätt 
inte exkludera någon viktig text, vilket gjorde att mycket tid lades ner på kategoriseringen för 
att uppvisa ett trovärdigt resultat i den mån det går. I resultatet framkom det att flera av 
självbiografierna hade många likheter med upplevelsen av att leva med sjukdomen. Detta 
innebär inte att alla människor med diabetes mellitus typ 1 upplever samma sak då varje 
enskild individ har sin egna uppfattning (Kristensson, 2014). Trots detta ansågs resultat kunna 
generaliseras till andra individer då det framkom likheter i individernas upplevelser. 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att belysa upplevelsen att leva med diabetes mellitus typ 1. Analysen av det 
lästa materialet kom att resultera i tre kategorier; Livsstilsförändringar påverkar vardagslivet, 
omgivningens betydelse och begräsningar i livet. 
 
 
Livsstilsförändringar påverkar vardagslivet 
Upplevelsen av livsstilsförändringar i vardagen är både positiv och negativ hos personer med 
diabetes typ 1. Utifrån resultatet kunde det ses att förändringar i livet kan vara en normal 
process i livet, men i samband med en kronisk sjukdom upplevdes det som en jobbigare 
process. Precis som Whittemore (2017) skriver, så upplevs livsstilsförändringarna mycket 
svårare hos en patient med en kronisk sjukdom än hos en frisk individ. Trots att 
livsstilsförändringen är tuffare, så beskriver Whittemore (2017) att förändringen är livsviktig 
och nödvändig. 
 
På grund av diabetessjukdomen var de tvungna att ändra kostvanor till mer hälsosammare. 
Detta visades hos många vara en positiv påverkan, även i tidigare forskning (Miller & 
DiMatteo, 2013), att förändra sin livsstil mot en positiv förändring. Suseelal och John (2018) 
skriver att utföra livsstilsförändringar kan påverkas av bland annat okunskap och tidsbrist, 
vilket även sågs i studiens resultat. Utifrån livsvärldsteorin förändras livsvärlden i anknytning 
till en sjukdom, därav beskriver Dahlberg et al (2003) att livsvärldens förändras genom att 
vardagen innehåller nya utmaningar, omställningar och rutiner. 
 
Omgivningens betydelse 
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I resultatet framkom det att vårdens bemötande av patienten hade en stor påverkan på 
patientens liv och hantering av sjukdomen. Dåliga möten och situationer med vårdpersonalen 
medförde att patienten hade det svårare att öppna upp sig vilket gjorde att mycket känslor och 
tankar behölls inombords vilket styrks av Papaspurou et al. (2015) som också visar att genom 
att sjuksköterskan visar empati och förståelse kan egenvården hos patienten förbättras. Precis 
som Carlton et al. (2017) beskriver så har vårdens bemötande en stor del påverkan av 
patientens hälsotillstånd. För att sjuksköterskans ska kunna ge en felfri vård är det viktigt att 
se patienten ur ett holistiskt perspektiv. Dahlberg och Segesten (2010) förklarar även att det är 
viktigt att sjuksköterskan lyssnar på patientens egna berättelse då varje patient är unik på sitt 
sätt och att livsvärldsperspektivet är väsentligt för att utföra en god omvårdnad. 
 
Det fanns även vårdtillfällen där vårdpersonal som var välkomnande och visade intresse för 
patienten gjorde att patienten slappnade av och öppnade upp sig direkt. Det påverkar även hur 
patienten sedan utför sin egenvård och hur patientens livsvärld förändras. Orem (2001) 
beskriver att en av de viktigaste uppgifterna en sjuksköterska ha är att skapa en trygg relation 
med patienten och ansvara för patientens egenvård. I resultatet visade det sig att patienter som 
har blivit bra bemötta av sjuksköterskan utförde en bättre egenvård än patienten som inte hade 
blivit bra bemött. På det sättet styrker Orems (2001) med att sjuksköterskan har en stor 
påverkan på patienten. Därav är det viktigt att som sjuksköterska ha ett personcentrerat och 
individanpassat förhållningssätt för att få med patientens upplevelse och livsvärld (Dahlberg 
& Segesten, 2010). 
 
Begräsningar i livet. 
I resultatet framkom det att kunskap om sin sjukdom ökar självförtroendet hos patienten. 
Murrels, Ball, Maben, Ashworth & Griffiths (2015) stärker även faktumet att genom att ha 
kunskap om sin sjukdom, finns det större chans att utföra en god egenvård. Enligt Orems 
(2001) egenvårdsteori påverkas hälsa från ett sociala, fysiska och andliga betydelse. Precis 
som Dorothea Orem (2001) beskriver så är egenvården något patienten själv måste lära sig att 
utföra och utvecklas med och med hjälp av vården och närstående är det fullt möjligt. 
 
Eriksson & Szum (2015) hävdar i deras studie att patienter som har drabbats av en 
livsförändring försöker att hitta tillvägagångssätt att leva meningsfulla dagar vilket även sågs i 
uppsatsens resultat. De med mer planering i vardagen upplevde positiva förändringar i livet. 
 

Slutsats 
Vid diabetes mellitus typ 1 sågs både positiva och negativa upplevelser. Livet med diabetes 
innebär vardagliga förändringar, komplikationer och utmaningar. I studiens resultat framkom 
det att patienten påverkas på olika sätt och att egenvården har en stor betydelse för att uppnå 
en god och säker vård. Med hjälp av vården och vårdpersonal ökar chanserna till motivation 
hos patienten till att utföra egenvård. Genom sjuksköterskans bemötande och patientens 
livsstilsförändringar upplever patienten en god livskvalitet. 

Förslag till fortsatt forskning 
Efter vi studerat vårt material till uppsatsen har en tanke för vidare forskning kom på tal. Vi 
hade tyckt att det hade varit intressant att studera upplevelsen hos en närstående till en person 
med Diabetes Mellitus typ 1 för att se det ur närståendeperspektivet och på vilket sätt dem 
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påverkas. Under vår uppsats har vi konstaterat att även närstående påverkas av när en patient 
insjuknar i diabetes typ 1. Det framkom olika synsätt på hur de närstående reagerar och hur 
dem tänker och känner angående sjukdomen. För att öka upplevelses hos en patient med 
diabetes på ett positivt sätt, är det viktigt att även inkludera närstående som har en stor 
påverkan på patienten och därmed studera upplevelsen hos närstående. 

Klinisk implikation 
Studiens resultat har betydelse för klinisk implikation till att sjuksköterskan kan utföra en 
bättre vård genom patientens individuella behov, genom att sjuksköterskan har en förståelse 
för patientens upplevelse. Patienter med diabetes mellitus typ 1 är en grupp människor som 
kräver information, kunskap och bra bemötande av vården för att kunna utföra en god 
egenvård och livsnödiga livsstilsförändringar. Alla patienter upplever deras sjukdom olika och 
därav är det viktigt för sjuksköterskan att ha ett professionellt förhållningssätt för varje individ 
för dig och utföra individanpassas omvårdnad. Om sjuksköterskan har en förståelse för 
patienten angående sin sjukdom, kan sjuksköterskan utifrån det uppmuntra patienten till att få 
rätt med vård och tillräckligt med stöd i sin sjukdom och vardag. Det är därmed viktigt att 
förstå patientens livsvärld och utgå från den när patienten vårdas. Genom denna studie så 
hoppas författarna att sjuksköterskor ute i vården uppmärksammar patientens upplevelse med 
sjukdomen. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Sökschema för självbiografier. 
 
Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Antal lästa 
sammanfattningar 

Antal valda 
självbiografier 

Libris.se Diabetes 
och 
Biografi 

 9 
stycken 

9 stycken 1 styck 

      
Ablibris.se Diabetes  9597 

stycken 
0 stycken 0 stycken 

  Biografier & 
memoarer 
+ engelska & 
svenska 

54 
stycken 

22 stycken 4 styck 

 
 

Bilaga 2. Självbiografierna: 
Titel Utgivningsår Författare Sammanfattning av bok 
’’Vi kan, vill 
och vågar’’ 

2016 Anna Sjöberg & 
Sofia Larsson-
Stern 

Anna & Sofia berättar om 
dagarna dem fick 
diagnosen Diabetes 
Mellitus typ 1. Hur det kom 
som en chock för båda två 
och att det var overkligt att 
det skulle drabba just dem. 
Även hur sjukdomen 
förändrade deras liv och 
mål i livet. 

Diabetikern 2018 Aleksander 
Motturi 

När Aleksander fick 
diagnosen diabetes mellitus 
typ 1 blev hans reaktion av 
diagnosen annorlunda än 
vad som författare hade 
förväntats. Han blev fylld 
av glädje och hopp när han 
fick diagnosen. Han kände 
sig speciellt och ’’utvald’’, 
som om han var menad till 
att få diagnosen. Han 
tycker inte att sjukdomen 
förändrade honom utan mer 
att det ’’bara’’ blev en ny 
livsstil. 

Ensam är stark 2017 Leena Graaf Leena har haft diabetes 
mellitus typ 1 i 38 år och 
berättar om livets upp och 
nedgångar kring att hantera 
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psykiska och fysiska 
svårigheter. 
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Jihdes diabetes – 
en match för 
livet 

2016 Peter Jihde & 
Karin Jihde 

Peter fick diabetes mellitus 
typ 1 för 4 år sedan. I 
boken berättar han om 
resan från kärnfrisk till 
diabetes mellitus typ 1 och 
hittat tillbaka till 
livsglädjen. 

What didn’t kill 
me made me 
stronger: How I 
found hope 
while surviving 
diabetes, vision, 
loss and 
organtransplant 

2013 Jim Fairbanks Efter år och år av kämpade 
med diabetes mellitus typ 1  
fick Jim en njur- och 
bukspottkörteltransplatation 
som han då trodde skulle 
vara slutet på sjukdomen 
men det det blev mer än ett 
slut. Med stora upp- och 
nedgångar beskriver Jim 
resan med den tuffa 
diabetes mellitus typ 1. 

 

 

Bilaga 3. Exempel på kvalitativ innehålls analys. 
Meningsenheter Kondensering av 

meningsenhet 
Kod Underkategor

i 
Kategori 

’’Men även som 
vuxen lever i en 
ständigt pågående 
diabetesmatch, har 
förmågan att 
hantera det 
förutsägbara blivit 
min största 
utmaning’’. 

Men även som 
vuxen lever jag i 
en ständig match 
med diabetes, 
förmågan att 
hantera det 
oförutsägbara är 
svårast. 

Diabetes är 
inte något 
man får ta 
paus ifrån. 

Egenvård Begräsningar i 
vardagen 

’’Det är svårt för 
oss att göra något 
spontant då 
planeringen av 
insulinintag 
kräver planering 
av den dagliga 
verksamheten.’’ 

Insulinintaget 
begär stor 
planering utifrån 
daglig verksamhet 
och spontaniteten 
är begränsad. 

Spontanitet
en är 
begränsad 

Planering Begränsningar i 
vardagen 

’’Själv rörde jag 
knappt julbordet, 
livrädd för att 
göra fel med 
mattider, 
kolhydrater och 
insulin.’’ 

Själv rörde jag 
knappt julbordet, 
rädd för att göra 
fel. 

Rädd för 
att utföra 
fel 
egenvård 

Egenvård Begränsningar i 
vardagen 
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’’Får jag till en 
perfekt doserad 
insulindos känns 
det faktiskt som 
en strike. Men det 
är sällan det 
händer. Ofta blir 
jag glad om en 
ynka kägla faller, 
så länge klotet 
inte hamnar i 
rännan. Då 
riskerar jag att 
dö.’’ 

Perfekt mängd 
insulin känns som 
en strike, men det 
händer inte ofta. 
Blir glad om jag 
är i närheten. 
Sålänge jag inte är 
helt fel. Då kan 
jag dö. 

Riskerna 
med insulin 
är stora om 
det blir fel. 

Insulinbehandli
ng 

Livsstilsförändrin
gar påverkar 
vardagslivet 

’’Jag tänkte på 
något som min 
diabetessjuksköter
ska skulle sagt, 
om att jag skulle 
hitta mitt eget sätt 
att leva med 
sjukdomen, och 
att det skulle bli 
meningsfullt.’’ 

Min 
diabetessjuksköter
ska säger att man 
får hitta sitt liv 
med sjukdomen 
och göra det 
meningsfullt. 

Att göra 
något 
vettigt med 
mitt liv 
trots 
sjukdomen 

Planering Begränsningar i 
vardagen 

 
 

Bilaga 4. Kvalitets granskning (källkritisk granskning enligt Segesten (2017). 
Titel 
Författ
are 

Litteratur
form 

Ansvar
ig 
utgivar
e 

Författaren Boken
s 
tryckn
ing 

Kvalitetsgran
skning 
genom 

Bokens 
innehåll 
som 
bidrar till 
akademis
k 
utvecklig i 
vårdveten
skap 

Jihdes 
Diabete
s 
’’En 
match 
för 
livet’’ 

Självbiogr
afi 

Bokförl
ager 
Volante 

Författaren Peter 
diagnostiserades 
2012. Sedan 
diagnosen har han 
kontinuerligt 
blivit kontaktad av 
personer som 
känner sig 
ensamma i sin 
diagnos, varav det 
blev starten för 
boken. 

2016 Bokförlaget Peter 
Beskriver 
sin resa 
med 
relativt 
nyupptäck
t diabetes 
mellitius 
typ 1 vad 
som har 
varit 
personligt 
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tufft för 
honom 

Ensam 
är stark 
– ett liv 
med 
diabetes 
och 
envishe
t 

Självbiogr
afi 

Bokförl
aget 
Book 
on 
Deman
d 

1980 kom Leenas 
diagnos, det gör 
att vid släppet av 
boken har Leena 
levt 38 år med 
Diabetes Mellitus 
typ 1. 

2018 Bokförlaget Leena 
Beskriver 
betydelsef
ulla 
händelser 
i hennes 
livslånga 
kamp med 
diabetes 
mellitius 
typ 1. 

What 
didn’t 
kill me 
made 
me 
stronger
: how i 
found 
hope 
while 
survivn
g 
diabetes
, vision 
loss, 
and 
organ 
transpla
nt. 

Självbiogr
afi 

Stronge
r 
Publishi
ng 

Författaren Jim 
berättar om livet 
med diabetes typ 
1 och hur han fick 
en njur- och 
bukspottkörteltran
splation. 

2013 Bokförlaget Jim 
beskriver 
de alla 
komplikat
ioner och 
behandlin
gar han 
har fått 
under 
resans 
gång med 
diabetes 

Vi kan, 
vill och 
vågar 

Självbiogr
afi 

 Anna & Sofia 
berättar om 
kampen att 
drabbas av 
diabetes i ung 
ålder där livet 
drastiskt ändra 
riktning 

2016 Bokförlaget Genom att 
engagera 
och 
intressera 
sig i 
sjukdome
n så valde 
anna och 
sofia att 
ha 
diabetes 
som sitt 
yrke 

Diabeti
kern 

Självbiogr
afi 

 Aleksander 
berättar om de 
positiva tankar 
kring sjukdomen 
och hur 

2018 Bokförlaget Aleksande
rs positiva 
inställning 
i livet 
med att 
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sjukdomen inte är 
så hemsk som de 
flesta tror  

leva med 
diabetes 
har lett till 
att han har 
uppnått 
stora mål i 
livet trots 
sjukdome
n 

 


