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Sammanfattning 
 
 
Bakgrund: Diabetes typ-1 är en autoimmun sjukdom och en av de vanligaste 
kroniska sjukdomarna i Sverige. Diabetes typ-1 kan utvecklas i alla åldrar men bryter 
vanligen ut under barn- och ungdomsåren. Att leva med sjukdomen innebär även att 
individen ansvarar för sin egenvård.     

Syftet: Syftet med studien var att beskriva unga vuxnas upplevelser av att leva med 
diabetes typ-1 utifrån Orem’s egenvårdsteori.  

Metod: Denna studie är en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. Studien är 
baserad på tre bloggar. I denna studie användes Orem’s egenvårdsteori.  

Resultat: Gemenskapen med familj och andra diabetiker upplevs vara ett stort stöd 
och kan fungera som en hjälp i egenvården. Egenvården kan vara svår att lyckas med 
och ibland upplevs planering och struktur vara förgäves. Det upplevs som viktigt att 
inte låta sjukdomen begränsa det sociala livet. Det finns en stor okunskap i samhället 
om diabetes typ-1 vilket leder till otrygghet och brist på förtroende. Individerna med 
diabetes typ-1 upplever ensamhet trots en omgivning av stöttande personer.  

Slutsats: En förståelse för upplevelsen av att leva med diabetes typ-1 är viktig för 
sjuksköterskan. Förståelsen kan minska konflikter mellan sjuksköterskan och 
patienten samt förbättra förutsättningarna för en god egenvård.  

Nyckelord: Blogg, Innehållsanalys, Egenvård, Gemenskap, Utanförskap 



 

Summary 
 
Background: Diabetes type-1 is an autoimmune disease and one of the most 
common chronic diseases in Sweden. Diabetes type-1 can be developed at any age, 
but usually appears during childhood and adolescence. Living with the disease 
implicates being responsible for their self-care. 

Aim: The aim of the study was to describe the young adult’s experiences of living 
with diabetes type-1, based on Orem’s self-care deficit nursing theory.  

Method: This study is a qualitative study with deductive approach. The study is 
based on three blogs. Orem’s self-care deficit nursing theory was used in this study.  

Results: The relationship with family and other diabetics are perceived to be a great 
support and can serve as an aid in self-care. Self-care can be difficult to achieve and 
sometimes they can experience that planning and structure be in vain. According to 
the individuals, it is important not to let the disease limit the social life. There is a 
major ignorance of diabetes type-1 in the society which leads to insecurity and lack of 
trust. Despite an environment of supportive people, individuals with diabetes type-1 
can experience loneliness. 

Conclusion: An insight of young adult’s experiences of living with diabetes type-1 is 
important for the nurse because of the ability to reduce conflicts between nurse and 
patient and thereby improve conditions for a successful self-care.  

Keywords: Blog, Content analysis, Self-care, Togetherness, Alienation 
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Inledning 

I Sverige har cirka 300 000 personer diabetes, varav drygt en tiondel har diabetes typ-
1. Ungefär 40 av 100 000 barn under 15 år och 200 av 100 000 vuxna får diabetes varje 
år i Sverige. Diabetes är något vanligare bland män än bland kvinnor, cirka 3,5 % 
respektive 2,8 % (Eliasson & Boström, 2006). Den globala förekomsten av diabetes 
bland vuxna över 18 år uppskattades under året 2014 vara 9 % (World Health 
Organization, 2014). Antalet personer med diabetes förväntas i framtiden öka till det 
dubbla från år 2000 till 2030. År 2030 förväntas 366 miljoner personer leva med 
diabetes och denna ökning beror till största delen på att fler i befolkningen jämfört med 
tidigare kommer att ha en livslängd >65 år. Den största ökningen kommer att ske i 
Indien men även i Mellanöstern och subsahariska Afrika kommer antalet personer 
med sjukdomen att öka markant (Wild, Roglic, Green, Sicree & King, 2004). Denna 
studie görs med tanken att synliggöra unga vuxnas perspektiv av att leva med diabetes 
typ-1 samt att bidra till en ökad förståelse hos sjuksköterskor som är delaktiga i 
omvårdnaden. 
 

Bakgrund 

Webblogg 
 
En webblogg eller blogg är en webbplats som uppdateras som en personlig dagbok. En 
blogg kan antingen vara offentlig eller privat och kan bland annat innehålla bilder, 
texter och video (Ngwenya & Mills, 2014). Bloggen kan vara en plats för individen att 
uttrycka sig för världen, en plats där personen delar med sig av sina känslor samt 
tankar för läsaren. Läsarna kan då visa sin empati samt förståelse genom att 
kommentera i bloggen (Tan, 2008). Bloggaren kan även använda sin blogg som ett sätt 
att ge information, stödja andra personer som sitter i nästan likadan situation eller ett 
sätt att handskas med sin ilska (Ngwenya & Mills, 2014). Under de senaste årtionden 
har användandet av sociala medier för personliga skäl ökat. Att blogga om sin sjukdom 
har blivit allt vanligare, dels för att det kan vara ett sätt för dem att handskas med sina 
känslor och ge inblick i hur de lever med sin sjukdom samt dela med sig av sina 
upplevelser med läsarna (Ngwenya & Mills, 2014). 

Klassificering  

Den första klassificeringen av diabetes som blev accepterad kom 1980. Då delades 
diabetes in i insulinberoende och icke-insulinberoende diabetes. Efter den 
klassifikationen har kunskapen om diabetes ökat och en ny klassifikation av diabetes 
togs fram av American Diabetes Association (ADA) som senare ändrades av WHO år 
1999. Termerna insulinberoende och icke-insulinberoende har även modifierats, idag 
betecknas diabetes som diabetes typ-1, diabetes typ-2, graviditetsdiabetes och andra 
diabetestyper (Lindholm, 2009). 
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Diabetes typ-1   

Diabetes är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i Sverige. Diabetes typ-1 är en 
autoimmun sjukdom som vanligen bryter ut under barn- och ungdomsåren 
(Socialstyrelsen, 2009). Sjukdomen utvecklas när de insulinproducerande 
betacellerna i bukspottkörteln inte längre kan producera tillräckligt av hormonet 
insulin. Insulinet fungerar som ett transportmedel för glukos som i sin tur ska kunna 
ta sig från blodet och in i cellerna. Utan insulin kan inte betacellerna omvandla glukos 
till energi, detta leder då till att glukoshalten i blodet stiger och symptom på högt 
blodsocker utvecklas. Då krävs det att personen förses med insulin för att överleva 
(Munt & Hutton, 2012). De klassiska symptomen för diabetes typ-1 omfattar en 
överdriven urinproduktion, törst, viktminskning, hunger, trötthet och synstörningar. 
Hur sjukdomen uppstår är ännu inte klarlagt (Lindholm, 2009).  Munt och Hutton 
(2012) beskriver att en virusinfektion kan ha en stor roll i utvecklingen av diabetes typ-
1. Stress, miljögifter samt kost kan också ha en viktig roll för uppkomsten av 
sjukdomen. Vid behandling av diabetes typ-1 är målet att hålla blodsockret stabilt. 
Målsättningen för diabetesbehandling är individuellt, ett normalt blodsocker för en 
person kanske inte är normalt för en annan. Ludvigsson och Sjöblad (2008) menar 
dock att före en måltid bör blodsockret hållas mellan 4-6 mmol/l. Samspelet mellan 
kost, fysisk aktivitet och insulin är viktigt för att kunna upprätthålla blodsockret på en 
jämn nivå (a.a).  

Påverkan i det dagliga livet 

Diabetes typ-1 är en långvarig sjukdom som medför förändringar i vardagslivet och 
kräver egenvård samt behandlingsmässiga val flera gånger per dag. Sjukdomen ställer 
krav på individen att ändra sin livsstil och under den första tiden kan sjukdomen även 
bidra till rädsla och många frågor som rör det vardagliga livet (Kime, 2013). Enligt en 
studie av Rasmussen, Ward, Jenkins, King och Dunning (2011) uppgav även personer 
med diabetes typ-1 att det ibland kan vara svårt att anpassa sig till de stora 
förändringarna som sker när individen t.ex. flyttar hemifrån, blir förälder eller att våga 
ta klivet in i en ny kärleksrelation. Det krävs strategier och planering för en person med 
diabetes typ-1 att kunna arbeta och samtidigt undvika att ohälsofaktorer såsom stress 
uppstår (Rasmussen et al., 2011). 

Egenvård vid diabetes typ-1 

Egenvård vid diabetes typ-1 har en betydande roll i behandlingen och det är personen 
själv som ansvarar för sin behandling, hälso- och sjukvården har däremot en skyldighet 
att ge personen de rätta verktygen att hantera sin sjukdom. Personens egenvård är den 
största omfattningen i omvårdnaden vid diabetes typ-1. Egenvård av diabetes typ-1 
innebär val och beslut som personen själv måste besluta på daglig basis. Detta innebär 
att individen ska ha möjlighet att förena sina värderingar, resurser och preferenser när 
det gäller motion, hälsosam kost, lågt alkoholintag, rökning, glukoskontroll samt 
medicinering. Att själv sköta sin diabetes typ-1 kan vara besvärligt för individen då 
individens förmåga att delta i den dagliga rutinen av sin egen diabetesvård grundas i 
psykologiska och motiverande faktorer, likaså utbildningsfaktorer (Rosenbek Minet, 
Lønvig, Henriksen & Wagner, 2011). Vid en bristande egenvård och behandling kan 
diabetes typ-1 leda till både akuta och sena komplikationer. Diabetisk ketoacidos är ett 
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exempel på ett akut tillstånd som innebär en allvarlig insulinbrist och kan leda till bl.a. 
höga blodsockernivåer, trötthet, illamående, kräkningar och om behandling inte ges 
kan även koma uppstå. De sena komplikationerna som kan uppstå till följd av 
bristande kontroll av blodsockernivå är påverkan på det mikrovaskulära systemet 
d.v.s. skador på de små blodkärlen i njurar (nefropati), näthinnor (retinopati) och 
nerver (neuropati). Därav är regelbundna måltider, regelbundna glukosmätningar, 
motion samt uppföljningar på diabetesmottagning ytterst viktigt som förebyggande 
åtgärder (Gillibrand & Stevenson, 2006). 

Orem’s egenvårdsteori 

Orem började sitt arbete 1959 med att utforma en omvårdnadsmodell. Hennes modell 
har sedan utvecklats över tid och kompletterats med nya delar. Det officiella namnet 
på modellen är the Self-Care Deficit Nursing Theory. Omvårdnadsmodellen är en 
generell teori och innefattar tre delar: teorin om egenvård, teorin om egenvårdsbrist 
och teorin om omvårdnadssystem (Orem, 2001). I denna studie ligger fokus på delarna 
om egenvård samt teorin om egenvårdsbrist. 
 
Teorin om egenvård 
Enligt Orem (2001) är sociala, fysiska, psykologiska och mellanmänskliga 
interaktioner oskiljaktiga delar i en människas hälsa. Samtliga delar lägger en viktig 
grund och är förutsättningar för individens möjlighet att kunna delta i och utföra en 
effektiv egenvård. Hälsa och egenvård är integrerade och beroende av varandra. 
Egenvård är ett inlärt beteende som lärs in via kommunikation och interaktion inom 
olika sociala grupper, det varierar utifrån individens kulturella och sociala 
erfarenheter. En stor förutsättning för egenvård är att individen har utvecklat en 
förmåga att ta hand om sig själv i den miljön och situationen som denne befinner sig i. 
För att kunna utföra egenvårdsåtgärder förutsätts att individen har rätt kunskap och 
förstår betydelsen av de åtgärder som utförs.  
 
Teorin om egenvårdsbrist  
Begrepp som behandlas i Orem’s (2001) teori om egenvårdsbrist är egenvårdsbehov, 
terapeutiska egenvårdskrav, egenvårdskapacitet, egenvårdsbrist samt 
omvårdnadskapacitet. Hon beskriver en individs egenvårdsbehov i tre olika premisser: 
universella egenvårdsbehov, utvecklande egenvårdsbehov och egenvårdsbehov 
relaterat till hälsoproblem. Universella egenvårdsbehov innebär att uppfylla livsviktiga 
behov som att andas, inta föda och vätska, ha en balans mellan ensamhet och kontakt, 
motverka fara samt att ha en balans mellan vila och aktivitet. Utvecklingsrelaterade 
egenvårdsbehov syftar till individens utvecklingsprocesser från spädbarnsåldern till 
döden. Förutsättning för utvecklingsprocessen är att förhållanden tillrättaläggs så att 
utveckling kan ske i varje fas av livet. Vid hälsoproblem kan den normala 
utvecklingsprocessen hotas och individen måste då sätta in åtgärder för att förhindra 
skadlig utveckling samt negativa konsekvenser som den nya situationen kan medföra. 
Egenvårdsbehov relaterat till hälsoproblem kan innebära observation och bedömning 
av hälsotillståndet, att uppsöka sjukvård, följa den ordinerade medicinska 
behandlingen eller att hantera eventuella biverkningar. Individen har ett behov av att 
anpassa sig till situationen oavsett om hälsoavvikelsen är kort- eller långvarig. Kronisk 
sjukdom eller skada innebär ett behov för individen att utveckla sin självbild så att 
fortsatt personlig utveckling kan ske. Individer har även behov av att kunna ta emot 
hjälp från hälso- och sjukvården. När universella egenvårdsbehov, utvecklande 
egenvårdsbehov och egenvårdsbehov relaterade till hälsoproblem förenas och 
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tillgodoses uppnås faktorer som stödjer liv, hälsa och välbefinnande. Egenvårdsbrist 
kännetecknas av att en individ hamnar i en livssituation som gör att egenvårdsbehoven 
inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Om det terapeutiska egenvårdskravet 
är större än individens egenvårdskapacitet är dennes förmåga att uppfylla kravet 
begränsad och en brist i egenvårdkapaciteten uppstår. Egenvårdsbrist kan bero på en 
mängd olika faktorer exempelvis kunskapsbrist, miljön, bristande självkännedom eller 
nedsatt psykisk och kognitiv förmåga. Omvårdnadskapacitet beskrivs som en persons 
förmåga och kraft att uppfylla en annan individs egenvårdsbehov när 
egenvårdskapaciteten är begränsad. Utvecklingen av omvårdnadskapaciteten är 
beroende av uppväxt, utbildning, livserfarenhet och den mänskliga mognaden. Det kan 
handla om att hjälpa en närstående att uppfylla egenvårdsbehoven eller när en 
sjuksköterska hjälper patienter att möta deras terapeutiska egenvårdskrav (Orem, 
2001). 

Diabetessköterskans upplevelse av att vårda  

Diabetessköterskans omvårdnadskapacitet visas genom att stärka patientens egenvård 
och resurser samt genom att förebygga komplikationer. Detta kräver att patienten 
bistås med både information och undervisning för att sedan kunna medverka och ta 
egna säkra beslut kring sin egenvård (Gabbay et al. 2006).  Enligt Hörnsten, Lundman, 
Almberg och Sandström (2008) upplever diabetessköterskor i Sverige mötena med 
patienterna som konfliktfyllda. De upplever även svårigheter med att uppnå de 
medicinska målen samtidigt som individens personliga livserfarenheter och önskemål 
ska uppfyllas. Detta leder till svårigheter att utföra en god personcentrerad 
omvårdnad. Diabetessköterskan kan uppleva svårigheter i patientutbildningen. De 
upplever att patienterna har en begränsad kunskap om en lämplig egenvård. De 
försöker då ge mer adekvat kunskap om lämpliga blodsockernivåer samt behandling 
men upplever istället att patienterna ofta ignorerar deras råd om hälsa och gör sina 
egna val. Detta skapar i sin tur frustration hos diabetessköterskorna (Hörnsten, 
Lundman, Almberg och Sandström, 2008). Ibland kan det ses som ett personligt 
misslyckande bland diabetessköterskorna om de inte lyckas motivera patienten till en 
förändring som är positiv för deras tillstånd. Att som sjuksköterska ta del av patienters 
egna upplevelser av sjukdomen och egenvården som tillhör kan medföra att förståelsen 
för patienternas egna val ökar och att sjuksköterskan upplever en bättre kontakt vid 
mötena (Boström, Isaksson, Lundman, Sjölander & Hörnsten, 2012). 
 
 

Syfte 

Syftet var att beskriva unga vuxnas upplevelser av att leva med diabetes typ-1 utifrån 
Orem’s egenvårdsteori. 
 

Material och metod 

Design 
En kvalitativ design användes i studien då denna design syftar till att beskriva 
individers upplevelser och erfarenheter av en viss situation (Marshall & Rossman, 
2011).  Data som samlas in vid en kvalitativ studie har som syfte att skapa förståelse 
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och ge inblick i personens naturliga miljö (Rossman & Rallis, 2003; Henricson & 
Billhult, 2012).  I studien användes bloggar som analysmaterial. Studien gjordes med 
en deduktiv ansats, dvs. med en teori eller modell som utgångspunkt (Priebe & 
Landström, 2012). I denna studie användes Orem’s (2001) teori ’’The Self-Care Deficit 
Nursing Theory’’. 

Urval och datainsamling 
Bloggarna söktes fram via sökmonitorn google.se med sökordet ”diabetesbloggar”, 
sökordet fick 12 000 träffar och därigenom hittades hemsidan diabeteswellness.se som 
är en förening som ger information om diabetes samt stödjer diabetesrelaterad 
forskning. Hemsidan har även en portal där personer med diabetes kan blogga om hur 
de lever med sin sjukdom i vardagen. Sökresultatet blev totalt 10 bloggar varav tre av 
dessa valdes ut då innehållet i dessa ansågs vara av störst omfattning och mest relevant 
mot syftet. Enligt Henricson och Billhult (2012) bör fokus ligga på att finna ett fåtal 
personer som kan bidra med stor erfarenhet av upplevelsen och ett innehållsrikt 
textmaterial istället för att söka fram ett stort antal källor med bristfällig mängd data. 
Textmaterialet som analyserades omfattades i blogg 1 av cirka 6 sidor, blogg 2 av cirka 
15 sidor och blogg 3 av cirka 10 sidor. I denna studie definierades "unga vuxna" som 
personer mellan 18 och 26 år gamla. Bloggarna som valdes ut är skrivna av personer i 
åldrarna 22 och 24. Av de som deltog i studien var två av bloggarnas författare män 
och en kvinna. Inklusionskriterierna för att vara med i studien var att bloggaren hade 
diagnostiserats med diabetes typ-1 och hade haft diagnosen i minst tre år. Genom ett 
strategiskt urval inkluderades både män och kvinnor i studien med syfte att få ett 
bredare perspektiv och variationsrikt innehåll (Henricson & Billhult, 2012). Bloggar 
skrivna av anhöriga, lösenordskyddade bloggar samt bloggmaterial som var äldre än 3 
år gammalt exkluderades i studien. Alla 3 bloggar innehöll material som var äldre än 3 
år gammalt därför gjordes en brytning vid denna tidpunkt.   

Förförståelse 
 
En av författarna till denna studie har diabetes typ-1 och har därmed även en 
förförståelse av sjukdomen och hur livet påverkas av denna. Olika förförståelse mellan 
författarna har bidragit till att analysmaterialet har setts ur flera perspektiv. Det har 
därav varit viktigt att författarna har diskuterat med handledare och studiekamrater 
för att medvetandegöra förförståelsen samt reflektera över denna.  

Dataanalys 
Bloggarna analyserades utifrån Elo och Kyngäs (2008) analysprocess. Bloggarna 
numrerades från 1-3 under analysen för att lättare kunna skilja dem åt under 
bearbetningen. Enligt Elo och Kyngäs (2008) ska följande frågeställningar besvaras 
under analysens gång: Vem är det som berättar? Vart händer detta? När händer det? 
Vad händer? Varför? Den deduktiva analysen utgjordes av tre faser: förberedelse, 
organisering och rapportering. Under förberedelsefasen lästes texterna ett flertal 
gånger för att göra innehållet välbekant. Analysmaterialet av bloggarna delades i viss 
mån mellan författarna. Efter att ha läst materialet upprepade gånger inleddes 
organiseringsfasen genom att meningsenheter i texten markerades, dvs. de delar av 
innehållet som svarade mot studiens syfte. Därefter togs alla överflödiga ord bort, 
texten kondenserades för att bli mer lätthanterlig och koder skapades ur texten för att 
göra det möjligt att se meningsenheterna från ett nytt perspektiv. Skillnader och 
likheter i materialet identifierades i en kategorimodell för att skapa underkategorier 
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och huvudkategorier (Elo & Kyngäs, 2008). Vid analysen framkom 3 huvudkategorier: 
Betydelsen av gemenskap, en beständig kamp och utanförskap. Sista steget i 
analysprocessen var rapporteringsfasen där resultatet presenterades utifrån studiens 
syfte (Elo & Kyngäs, 2008). 
 
Tabell 1. Presentation av exempel ur analysprocessen 

Analysenhet Kondenserad 
analysenhet 

Initial 
kodning 

Kod Subkategori Huvudkategori 

När man 
lyckas få alla 
symtom vid 
sjunkande 
blodsocker… 
Då är det 
riktigt 
obehagligt. 
Jag kan inte 
kontrollera 
det som 
händer. Får 
panik och vet 
inte vad jag 
ska göra. 

Vid symtom på 
lågt blodsocker 
upplevs panik 
och bristande 
kontroll över 
situationen. 

Egenvårdsbrist Panik och 
bristande 
kontroll vid 
lågt 
blodsocker. 

Att förlora 
kontrollen 

En beständig 
kamp  

 

Etiska överväganden 

Av etiska skäl samt för att svara till syftet var författarna till bloggarna i studien över 
18 år. För att studien skulle bli etiskt korrekt skickades ett mail till de tre bloggarna 
med en förfrågan om tillstånd att få använda innehållet i deras blogg i studien. De fick 
information om studiens syfte och tillvägagångssätt, alla tillfrågade bloggare gav sin 
tillåtelse (Salzmann-Eriksson & Eriksson, 2012). Materialet i studien har inte 
förvrängts, förfalskats eller plagierats för att dessa ska passa bättre in i studiens syfte 
(Polit & Beck, 2012). För att förhindra att data påverkades eller styrdes mot en viss 
riktning ställdes inga frågor till bloggarna under analysens gång, enbart det material 
som redan fanns skrivet i texterna användes vid bearbetningen (Salzmann-Eriksson & 
Eriksson, 2012). Det finns enligt Kozinets (2010) en stark linje mellan att ”passivt 
observera” vad som sker och att ”aktivt interagera” t.ex. genom att själv låtsas vara 
medlem, ställa frågor eller kommentera i olika sammanhang på nätet. Kozinets (2010) 
menar även på att denna linje som skiljer mellan passivt och aktivt förhållningssätt är 
det viktigaste för att sträva mot den forskningsetiska lagstiftningen ur ett 
internationellt perspektiv. En etisk egengranskning utfördes enligt anvisningar från 
Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 1). 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) är 
syftet med lagstiftningen att ’’skydda den enskilda människan och respekten för 
människovärdet vid forskning’’. I denna studie skrivs inga namn eller personuppgifter 
ut, detta för att enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) ’’skydda människor mot att 
deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter’’. I studien 
har de tre etiska grundläggande principerna varit en utgångspunkt såsom att göra gott, 
visa respekt för personer samt rättviseprincipen (Belmontrapporten, 1979). Göra-gott-
principen omfattar två delar, den första är att inte orsaka skada hos deltagarna och den 
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andra är att maximera möjliga fördelar och minimera skada hos deltagarna. Respekt 
för personer omfattar två etiska överväganden såsom respekt för deltagarnas autonomi 
och den andra delen är att de med en minskad autonomi ska beskyddas. 
Rättviseprincipen innebär att samtliga deltagarna ska behandlas lika 
(Belmontrapporten, 1979). Med syfte att skydda deltagarnas integritet har alla citat 
formulerats om, men med utgångspunkt från att innebörden i citaten bevarats.  

Resultat 

Tabell 2. Översikt av huvudkategorier och underkategorier 
Huvudkategori Underkategori 
Betydelsen av gemenskap Att ha familjen som stöd 

Att dela tankar och erfarenheter 
 

En beständig kamp  Att förlora kontrollen 
Att anpassa livet  
Att känna meningslöshet 
Att inte begränsas 
 

Utanförskap Att uppleva okunskap i samhället 
Att uppleva ensamhet 

 

Betydelsen av gemenskap 
Betydelsen av gemenskap är ett ämne som ofta återkommer och lyfts fram som viktigt 
i bloggarnas texter. Detta resulterar i två underkategorier: Att ha familjen som stöd 
samt att dela tankar och erfarenheter. 
 
 
Att ha familjen som stöd 
Familjen upplevs vara ett stort stöd och en trygghet. Att bli stöttad av föräldrar och 
syskon beskrivs som en viktig faktor till att kunna hantera sjukdomen och de 
svårigheter som kan uppstå i samband med denna. Familjen kan även fungera som en 
hjälp i egenvården och genom att involvera en eller flera familjemedlemmar minskar 
oron hos personen med diabetes typ-1. Hjälp med egenvården kan innebära att få hjälp 
att mäta sitt blodsockervärde under natten, att någon snabbt hjälper till att hämta 
något ätbart vid känningar av lågt blodsocker eller att få hjälp med vardagssysslor för 
att kunna ägna mer tid till sin egenvård.  

 
"Under mina besök hemma hos familjen har mitt blodsocker en tendens att ligga lite 
bättre i värde. Jag känner mig lugnare och när vi hjälps åt med matlagning, tvätt 

och städ kan jag ägna mer tid till att ta hand om min diabetes." 
 
Det upplevs som skönt för personerna som bor själva att ibland få komma hem och ha 
familjen runt omkring sig, att ha någon i närheten att prata med. 
 
Att dela tankar och erfarenheter 
Kontakten med andra personer som har diabetes typ-1 ökar upplevelsen av 
samhörighet. Att respektera varandra och samarbeta som ett team i kampen mot 
diabetes typ-1 ger en känsla av att tillsammans kunna vinna. Trygghet och en 
medkänsla för andra människor uppstår av att umgås med andra personer i samma 
situation utan att det nödvändigtvis behöver innebära samtal om sjukdomen. 
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Vetskapen i sig att den du umgås med också har diabetes typ-1 gör skillnad och har stor 
betydelse. Diabetes typ-1 upplevs vara en individuell sjukdom vilket försvårar 
egenvården men samtidigt ger en möjlighet till att dela med sig av sina unika 
erfarenheter och utbyta tankar med varandra.  
 
"Vi är alla unika i vår sjukdom. Det kan vara väldigt irriterande men ibland också 

bra eftersom vi därmed kan bolla idéer med varandra. Det som jag är lite sämre på 
är någon annan bra på, och tvärtom." 

 
Skrivandet och bloggen har stor betydelse för personernas välmående. Det upplevs 
stärkande och viktigt att få dela med sig av egna erfarenheter och tankar till andra 
människor, både personer med diabetes typ-1 och personer som inte vet vad 
sjukdomen innebär. Att genom bloggen hjälpa, stötta och undervisa andra är ett sätt 
att känna ansvar och bidra till att förändra samhällets inställning gentemot sjukdomen 
samt de förutfattade meningarna som finns om egenvården vid diabetes typ-1. 
 

En beständig kamp  
Diabetes typ-1 är en sjukdom som du aldrig får tillfälle att vila ifrån, egenvården pågår 
ständigt. Det upplevs vara en svår kamp som du inte vill förlora men inte heller kan 
vinna. En beständig kamp beskrivs i underkategorierna: Att förlora kontrollen, att 
anpassa livet, att känna meningslöshet samt att inte begränsas.  

Att förlora kontrollen 
Ett högt eller lågt blodsocker bidrar till många negativa känslor så som panik, rädsla, 
frustration, ilska och förlust av kontroll. Känslan av att förlora kontrollen över sin 
diabetes typ-1 blir påtagligt stark vid tillfällen då kroppen inte vill samarbeta och 
istället "lever sitt egna liv" oavsett hur mycket du anstränger dig för att påverka 
situationen. Stress och andra sjukdomar i samband med diabetes typ-1 upplevs som 
tillfällen då blodsockret ibland kan tyckas vara omöjligt att hålla på rätt nivå, men 
ibland behövs inte några yttre omständigheter för att kontrollen skulle förloras. Ibland 
kan blodsockret skena iväg uppåt eller neråt helt utan någon förklaring till varför det 
blir så. 

"Som i dag, då vaknade jag på 23,1. Halvtimmen efter visar mätaren högt 
blodsocker trots att jag tog en rejäl dos insulin, drack mängder av vatten och gick 
en promenad på 2-3 km. Diabetes är, för mig, väldigt ofta oförståelig. Min kropp 

samarbetar inte alltid och jag har verkligen ingen aning om varför det blir som det 
blir ibland. Det gör mig rädd!" 

Egenvården kan vara svår att lyckas med eftersom att ingen kan säga exakt hur mycket 
insulin som behövs och vid vilken tidpunkt. Det finns ingen manual att följa eftersom 
ingen vet hur kroppen kommer att agera, de måste därför hitta sina egna lösningar som 
fungerar bäst i stunden. 

 
Att anpassa livet 
Att sköta sin egenvård kan ibland upplevas som kämpigt, sjukdomen kräver mycket 
ansvar och planering för att kunna leva ett normalt liv. Eftersom egenvården vid 
diabetes typ-1 kräver struktur för att vardagen ska fungera upplevs det vid vissa 
tillfällen nästan omöjligt att vara spontan. Personerna med diabetes typ-1 upplever 
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även att de ständigt måste vara ett steg före i planeringen för att kunna förhindra 
negativa konsekvenser och fatta beslut som är egenvårdsrelaterade. 

”Detta är ett jobb som jag inte kan ta ledigt ifrån eller ignorera, inte ens för en enda 
kväll. Det är en sjukdom som aldrig vilar.” 

Denna struktur och ansvaret som egenvården innebär upplevdes dock även ha en 
positiv påverkan på individen. Personerna med diabetes typ-1 upplever sig själva som 
mer motiverade till en livsstilsförändring, bl.a. motiverade till fysisk aktivitet samt att 
börja äta en mer regelbunden och hälsosam kost. Detta eftersom att 
livsstilsförändringen gynnar både deras hälsa och välbefinnande. Kampen mot 
diabetes typ-1 och all anpassning som den innebär har fått dem att mogna som 
människor och ta mer ansvar. 

Tekniska hjälpmedel upplevs gynna hälsan samt underlätta vardagen för personerna 
med diabetes typ-1. Ett hjälpmedel såsom kontinuerlig blodsockermätare och 
insulinpump kan öka självständigheten och resultera i en mer noggrann egenvård. 
Upplevelsen av frihet ökar vid tillgång till effektiva hjälpmedel. Att mäta 
blodsockervärden samt ta insulin upplevs inte vara det jobbiga i egenvården, det svåra 
är däremot att anpassa livet till sjukdomen. 

Att känna meningslöshet 
Det framkommer att en känsla av meningslöshet kan uppstå när sjukdomen inte tycks 
vilja samarbeta. Samma utförda egenvård ger olika resultat beroende på hur kroppen 
samarbetar, vilket kan få individen att känna sig maktlös och underlägsen. Att då 
kämpa för att uppnå det önskade resultatet av egenvården uppfattades stundvis som 
att kämpa förgäves. Livet med diabetes typ-1 upplevs som en ständigt pågående match 
som inte går att vinna. 

’’Det blir aldrig rätt.  Hur mycket man än lägger ner tid på att sköta sin egenvård 
så blir det aldrig tillräckligt rätt. ’’ 

En förkortad livslängd på grund av diabetes typ-1 är något som oroar och ökar känslan 
av att kämpa utan att segra. Individerna beskriver att de kan vinna över sin sjukdom 
på kort sikt, men att det på lång sikt är det ändå dem som förlorar tillslut. 
 
Att inte begränsas 
Det upplevs vara viktigt för individerna att inte låta sjukdomen styra eller begränsa 
alltför mycket i livet och detta är något som eftersträvas även om det kanske inte alltid 
är fullt möjligt. Att leva med diabetes typ-1 kan stundvis skapa ångest och rädsla hos 
individerna samt påverka det sociala livet. Men trots att de ofta är tvungna att göra 
vissa prioriteringar för att undvika att hälsan blir lidande så värnar de om det sociala 
livet för att även behålla den subjektiva upplevelsen av hälsa. 

’’Jag vill inte alltid kompromissa mitt sociala liv på grund av min sjukdom. När jag 
går på bio med mina vänner vill jag inte äta morötter’’ 

 
Det sociala livet kan för många även innefatta att alkohol konsumeras och trots att 
personerna med diabetes typ-1 är medvetna om att det finns risker med detta så 
upplever de inte att alkoholen måste prioriteras bort. Däremot kan det upplevas som 
bra att ha noggrann koll på blodsockret samt att endast konsumera alkohol omgiven 
av människor som det finns ett förtroende för och som ger trygghet. 
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Ett sätt att inte låta sjukdomen styra är att försöka ha en positiv inställning till allt som 
är relaterat till egenvården. Ytterligare ett sätt upplevs vara att inte lägga för mycket 
energi på sin sjukdom. Personerna med diabetes typ-1 upplever att det kan bli mer 
komplicerat att hantera sjukdomen ju mer de tänker och fokuserar på den.  

Utanförskap 
Fördomar och okunskap från personer i omgivningen är vanligt förekommande för 
personer med diabetes typ-1 och trots att de har många människor i sin närhet kan det 
upplevas som ensamt att leva med sjukdomen. Detta resulterar i underkategorierna: 
Att uppleva okunskap i samhället samt att uppleva ensamhet.  
 
Att uppleva okunskap i samhället 
Okunskapen som finns om diabetes typ-1 upplevs som oroande och det anses som 
viktigt för personerna med diabetes typ-1 att samhället har kunskap om den sjukdom 
som de dagligen lever med. Det finns brist på förståelse från andra människor och ofta 
har personer i omgivningen förutfattade meningar och många fördomar om diabetes 
typ-1. Människor i omgivningen ställer alltför ofta frågor som bygger på okunskap 
vilket kan medföra att personen med diabetes typ-1 känner sig ”mer sjuk” och nästintill 
värdelös.  
 
Det finns ett behov av stöd i egenvården samt att bli förstådd av omgivningen men det 
är inte alltid individerna får känna detta. Okunskapen om diabetes typ-1 i samhället 
kan ibland även vara livsfarligt för individen och leda till en stor otrygghet. 
 

’’Jag var i chock. Jag hade aldrig någonsin varit med om någonting värre. 
Kassörskan förstod inte att jag var diabetiker, trots att jag talade om det för dem. 

De såg på när jag kräktes och kom därefter med en skurborste och bad mig att 
städa upp.  Jag trodde att jag skulle dö’’ 

 
Otryggheten kan även visa sig i form av brist på förtroende för den hjälp som finns att 
få i samhället, t.ex. från ambulanspersonal. Det finns en rädsla att okunskapen i 
samhället ska leda till att hjälp uteblir när den verkligen behövs. 
 
Att uppleva ensamhet  
Även om människorna i omgivningen är stöttande och nära kan personer med diabetes 
typ-1 trots detta känna sig ensamma. De upplever sig vara ensamma med sin sjukdom, 
att ingen förstår hur mycket de kämpar eller hur det är att leva med diabetes typ-1. 
 

’’Ibland kan jag tänka att ingen vet hur jag kämpar med diabetes. Varför är det 
bara jag som lider av denna sjukdom?’’ 

 
Denna upplevelse kan till viss del lindras genom att skapa sig en vänskapskrets med 
andra människor som befinner sig i samma situation men känslan av ensamhet kan 
inte tas bort helt. I vissa stunder och vid vissa tillfällen då sjukdomen känns mer 
ohanterlig och svårare än den brukar, uppkommer dessa tankar ändå. Att ha en 
balans mellan ensamhet och social kontakt är betydelsefullt för egenvården.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras kvalitetsbegreppen trovärdighet, pålitlighet, 
bekräftelsebarhet samt överförbarhet (Wallengren & Henricson, 2012).  Studien skrevs 
av två författare vilket förhöjde trovärdigheten och ansågs vara en styrka då 
diskussioner uppstod genomgående under arbetets gång. Arbetet granskades även av 
medstudenter samt handledare under arbetets gång vilket ökade bekräftelsebarheten 
enligt Wallengren och Henricson (2012). Att använda en kvalitativ design visade sig 
vara relevant gentemot studiens syfte eftersom att en kvantitativ design inte hade 
medfört en beskrivning av individens upplevelse eller skapat en förståelse (Marshall & 
Rossman, 2011). Både män och kvinnors upplevelser av att leva med diabetes typ-1 
representerades i studien vilket visade på en variation och ökade därmed 
överförbarheten (Wallengren & Henricson, 2012). Tidsperioden av att vara 
diagnostiserad med diabetes typ-1 skiljde sig åt mellan författarna till bloggarna. Det 
finns en möjlighet att resultatet hade sett annorlunda ut om deltagarna i studien hade 
levt med sjukdomen under lika lång tid. Samtliga bloggtexter i studien var skrivna på 
svenska vilket medförde att inga översättningar av språk krävdes. En svaghet med att 
använda bloggar som analysmaterial i studien var att blogginläggen kunde misstolkas. 
Analysmaterialet delades till viss del mellan författarna, detta med anledning av 
tidsbegränsning. Denna faktor ledde till en lägre trovärdighet vilket ansågs som en 
svaghet i studien (Henricson, 2012). Författarna läste dock meningsenheterna 
gemensamt inför kodning och skapandet av kategorier vilket ökade trovärdigheten. En 
deduktiv ansats anses vara en styrka i studien då den hjälpte till att organisera 
datamaterialet utifrån förbestämd teori. Den förbestämda teorin minskade att 
författarnas egna tankar och erfarenheter påverkade resultatet (Danielson, 2012). 
Olika förförståelse samt att dessa har beskrivits i metoden ansågs vara en styrka och 
bidrog till att analysmaterialet sågs ur olika perspektiv samt ökade pålitligheten 
(Wallengren & Henricson, 2012). Citat valdes att användas i studien med intention att 
öka dess trovärdighet (Skärsäter & Ali, 2012). För att öka trovärdigheten användes 
blanketten ’’etisk egengranskning vid examensarbete’’ från Hälsohögskolan i 
Jönköping. Blanketten användes för att belysa hur bloggförfattarnas identitet skulle 
hanteras i studien (Bilaga 1). 

Resultatdiskussion 

Baserat på resultatet har två huvudfynd framkommit som härmed kommer att 
presenteras samt diskuteras i förhållande till tidigare studier samt utifrån Orem’s 
egenvårdsteori. De huvudfynd som framträder är betydelsen av gemenskap och 
utanförskap. 
 
Gemenskap var en viktig faktor för hur unga vuxna upplevde sitt liv med diabetes typ-
1 och den egenvård som utförs. Men även gemenskapen som uppstår av att umgås med 
vänner som har diabetes typ-1 gav trygghet och ett bra socialt stöd i tillvaron. Enligt 
Orem (2001) uppfylls ett universellt egenvårdsbehov som har betydelse för egenvården 
vid jämvikt i behoven av ensamhet och social kontakt. Rankin et al. (2014) visar i 
enlighet med denna studie att familjemedlemmar och vänner har ett flertal viktiga 
roller som hjälp och stöd i deras vardag. Det finns därmed ett behov av att vårdpersonal 
bör bli bättre på att identifiera hur personen med diabetes typ-1 sociala nätverk 
fungerar samt hur detta nätverk kan användas som en resurs i individens vård (Rankin 
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et al. 2014). En kvalitativ studie av Svedbo-Engström, Leksell, Johansson och 
Gudbjörnsdottir (2016) baserad på intervjuer av individer med diabetes typ-1 och typ-
2, där flertalet av deltagarna i studien var >30 år, visar att brist på en stöttande social 
trygghet är relaterat till känslor av frustration, ensamhet och kan öka påfrestningen av 
att ha diabetes. Däremot så kunde även stödet från omgivningen bli överväldigande 
och upplevas som tjatigt eller att vara en börda för andra (Svedbo-Engström et al. 
2016).  I resultatet av den föreliggande studien uppmärksammades att deltagarna 
gärna pratade med personer i sin omgivning om sin sjukdom och sina känslor. Det 
upplevdes som skönt att kunna avlasta alla tankar inom sig och att ha någon som 
lyssnar. Rintala, Paavilainen och Åstedt-Kurki (2013) menar däremot att vuxna 
personer helst undvek ämnet diabetes när familjen var i närheten. De utförde sin 
egenvård så osynligt som möjligt och ville inte besvära familjen genom att be om hjälp. 
Om någon familjemedlem påbörjade ett samtal om sjukdomen så bytte personen med 
diabetes snabbt ämne och undvek framför allt att prata om komplikationer och 
svårigheter som kan uppstå. Deras förmedling av sjukdomsbilden var ofta mer positiv 
än realistisk och på detta sätt försökte de värna om familjens välmående i högre grad 
än sitt egna välmående (Rintala, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2013). 
 
Det finns ett flertal studier som styrker resultatet att interaktion med andra diabetiker 
i samma åldersgrupp ger individerna ett viktigt psykologiskt stöd och att personernas 
egenvård kan förbättras när möjligheten finns att utbyta kunskap och åsikter med 
varandra (Cheung, Cureton & Canham, 2006; Rasmussen et al., 2011; Scholes et al., 
2013). Att använda sig utav bloggar för att utbyta dessa erfarenheter med andra 
människor var av stor vikt för deras välbefinnande och känslan att ta ansvar. 
McGeehin-Heilferty (2009) drog av sin studie om "sjukdomsbloggar" slutsatsen att 
vårdpersonal bör ta vara på möjligheten som finns att läsa dessa bloggar för att öka sin 
förståelse och få ett bredare perspektiv på hur patienterna upplever och hanterar 
sjukdomen. Hon menar även på att detta skulle bidra till att människorna som bloggar 
får en starkare röst, dvs. en större möjlighet att uttrycka sig och göra sig hörda inom 
sjukvården. Bristande egenvård kan uppstå när individens självkännedom brister till 
följd av en miljö där omgivningen inte har tillräckligt med kunskap och förståelse för 
sjukdomen (Orem, 2001). Genom att som sjuksköterska erbjuda patienten att bjuda in 
familj och vänner att delta vid besöken hos sjuksköterska och läkare kan därmed 
tryggheten som uppstår underlätta en god egenvård. Det är viktigt att använda sig utav 
en ömsesidig dialog med patienten i omvårdnadsarbetet för att uppmärksamma det 
individuella behovet av ensamhet och social kontakt för att finna en jämnvikt mellan 
dessa egenvårdsbehov. Faktorer som hör till det sociala livet och som bidrar till att 
känna gemenskap är något som prioriteras trots att dessa val kanske inte är det allra 
bästa ur andra människors syn på hälsa. En förståelse för dessa prioriteringar anses 
vara viktig för sjuksköterskan eftersom förståelsen kan minska de konflikter och 
svårigheter som uppstår mellan diabetessköterskor och patienter som beskrevs i 
bakgrunden. Förståelsen kan även förbättra kvalitén på dialogerna som förs vid 
mötena och bidra till att vårdpersonalen får ett bredare perspektiv på den ”manual” de 
själva förespråkar som en god egenvård. 
 
Utanförskapet bland unga vuxna med diabetes typ-1 kan härledas till studier gjorda på 
barn som visar på att även barn med diabetes typ-1 upplever fördomar från 
omgivningen och utanförskap. Freeborn, Dyches, O Roper och Mandleco (2013) 
beskrev en flickas rädsla för att förlora alla sina vänner på grund av att hon ofta fick 
avbryta lekar eller spel för att be sin lärare kontrollera hennes blodsocker. Flickan 
upplevde att hon då var oartig mot sina vänner och ville inte vara annorlunda jämfört 
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med sina kompisar. Fördomar från omgivningen har visat sig leda till att barn upplever 
större osäkerhet och har svårare för att utveckla vänskapsrelationer eller relationer till 
andra människor som kan fungera som ett socialt nätverk (De Cássia-Sparapani, 
Eufemia & Castanheira-Nascimento, 2015). Barn upplever ett utanförskap då andra 
barn i skolan stirrar förskräckt på dom när de ska ta sina insulinsprutor, eller när 
klasskamrater påpekar deras specialkost i skolmatsalen (a.a.). Strävan efter att vara 
”normal” eller att vara en ”normal” familj och ambitionen att kunna göra sådant som 
andra personer eller familjer gör, är tydligt framkommande i forskning om barn och 
föräldrars upplevelse av livet med diabetes typ-1 (Freeborn et al., 2013; Marshall, 
Carter, Rose & Brotherton, 2009). Utifrån resultatet kan sjuksköterskan hjälpa 
personer med diabetes typ-1 genom att arbeta mer informativt mot samhället för att 
öka kunskapen om sjukdomen och därmed förhindra att riskabla situationer inte tas 
på allvar av omgivningen. Ökad trygghet i den miljö personen befinner sig i upplevs 
leda till ett bättre välmående och kan därmed minska stressen hos personen med 
diabetes typ-1. Detta ger i sin tur ett positivt resultat på hur individen upplever sin 
egenvård samt det resultat som uppkommer av utförd egenvård.  
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Slutsatser 

En förståelse för upplevelsen av att leva med diabetes typ-1 är viktig för sjuksköterskan 
eftersom konflikter i mötena med dessa individer kan minskas samt förbättra 
förutsättningarna för en god egenvård. Egenvården vid diabetes typ-1 påverkas av 
tryggheten och det sociala stödet som uppstår vid gemenskap. Sjuksköterskan bör 
uppmärksamma individens sociala nätverk och se det som en resurs i vården. I 
samtycke med patienten kan sjuksköterskan involvera familj och vänner i utformning 
av vård. Ett viktigt psykologiskt stöd skapas när personer med diabetes typ-1 
interagerar med jämnåriga diabetiker. Genom att ovanstående faktorer beaktas kan 
individens egenvård stärkas. Fördomar och utanförskap är upplevelser som 
förekommer hos både barn och vuxna med diabetes typ-1, vilket innebär att samhället 
har ett behov av att sjuksköterskan arbetar mer informativt. 

Kliniska implikationer 

Denna studie syftar till att ge en ökad kunskap om hur unga vuxna upplever att leva 
med diabetes typ-1. Genom en ökad förståelse samt att det ges kännedom om hur unga 
vuxna lever med sjukdomen uppstår förutsättningar för god vård samt ett bra 
bemötande. Det framkommer i resultatet att bloggförfattarna uppskattar att undervisa 
om sin sjukdom till närstående. Att dela med sig av kunskap både stärker individen 
och har en positiv påverkan på välmåendet. Viljan att dela med sig av erfarenheter bör 
sjuksköterskan identifiera och uppmuntra eftersom att det kan bidra till ett bredare 
perspektiv på kunskapen som når ut till samhället. Sjuksköterskan bör sträva efter att 
förstå patientens livsvärld för att kunna ge individuellt anpassad information. Ett sätt 
att uppnå detta kan vara att ta vara på möjligheten att läsa sjukdomsbloggar för att öka 
sin förståelse. Familj och vänner bör på patientens premisser involveras i vården för 
att individen ska få ett ökat stöd i sjukdomshanteringen. Interaktion med andra 
människor som befinner sig i en liknande situation kan främjas genom att 
sjuksköterskan uppmuntrar till delaktighet i aktivitetsgrupper, föreningar och forum 
som berör personer med diabetes typ-1. 

 
I samband med studien framkom det att forskning som berör sjuksköterskans 
upplevelse av att vårda personer med diabetes typ-1 efterfrågas.  
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