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Sammanfattning 

Studiens syfte var att beskriva upplevelse av hälsa och välbefinnande hos vuxna personer med 

Typ 1 Diabetes Mellitus (T1DM). Jämförelser gjordes även mellan kön och åldrar. Urvalet 

gjordes från medlemmar i Gävleborgs Diabetesförbund och bestod utav 56 personer (kvinnor 

n 30, män n 26) med ett åldersspann mellan 19-76. Använd datainsamlingsmetod var en 

förkortad och översatt version av mätinstrumentet Ryff’s Psychological Well being Scale. 

Enkäten bestod utav 18 frågor inom de 6 dimensioner som instrumentet består utav: 

Självacceptans, positiva relationer med andra, autonomi, levnadskontroll, meningen med livet 

samt personlig utveckling. Resultatet visade att gruppen T1DM skattade sig generellt högt 

inom hälsa och välbefinnande men lägst inom dimensionen autonomi och högst inom positiva 

relationer med andra. Statistisk signifikans framkom vid jämförelse av åldersgrupperna 19-39 

och 40-60 inom dimensionerna meningen med livet samt personlig utveckling där gruppen 19-

39 skattade sig högst inom båda dimensionerna. Statistisk signifikans kunde även påvisas vid 

jämförelse av samtliga 3 åldersgrupper inom dimensionen meningen med livet där gruppen 

19-39 skattade sig högst och 61+ lägst. Slutligen kunde statistisk signifikans påvisas mellan 

könen inom dimensionen positiva relationer med andra där kvinnorna skattade sig högre än 

männen.  

Vidare forskning behövs inom området som rör personer med T1DM för att förbättra allmän 

hälsa och välbefinnande.  
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Abstract 

The aim of this study was to describe the experience health and well-being among adults with 

type 1 diabetes mellitus (T1DM). Comparison was made regarding sex and age. The sample 

was taken from Gävleborgs Diabetesförbund and consisted of 56 persons (women n 30, men n 

26) aged between 19 and 76. Health and well-being was measured with a shortened translated 

18 item version of the instrument Ryff’s Psychological Well being Scale. The 18 items 

describe the 6 dimensions of the instrument which it is built on: self-acceptance, positive 

relationships with others, autonomy, environmental mastery, purpose in life and personal 

growth. 

The result shows that the group T1DM estimated themselves generally high in health and 

well-being but lowest in the dimension autonomy and highest in positive relations with others. 

Statistical significance was shown in comparison between age groups 19-39 and 40-60 in the 

dimensions purpose in life and personal growth, where the group 19-39 estimated themselves 

highest in both dimensions. Statistical significance was also demonstrated in comparison 

between all age groups in the dimension purpose in life, where the group 19-39 estimated 

themselves highest and 61+ lowest. Finally, statistical significance was shown between the 

sexes in the dimension positive relations with others, where the women estimated themselves 

higher than the men.  

Further research is needed in the area that involves persons with T1DM to improve their 

general health and well-being.  
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Ordlista: 
 

Pankreas: Bukspottskörteln 

Hypoglykemi: Låg blodsockerhalt 

Hyperglykemi: Hög blodsockerhalt 

Ateroskleros: Åderförkalkning 

Subcutan injektion: Injektion där läkemedlet sprutas in i underhudsfettet där det verksamma 

ämnet tas upp i blodet och sprids i kroppen vilket gör att det når den del av kroppen där det 

ska verka. 

Neuropati: Nervskada 

HbA1c: Blodprov som ger ett mått på hur blodsockerhalten legat två till tre månader innan 

provtagning.   
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1. Introduktion 

1.1 Hälsa och välbefinnande 

Hälsa har visat sig vara ett svårdefinierat begrepp som kommer från det fornsvenska hæl och 

som där beskrivits som ”hel lycka” (NE 2010). WHO:s (Världshälsoorganisation) definition 

av hälsa från år 1946 är följande: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder” (WHO 

1946). Av detta att tolka är hälsa och välbefinnande sammankopplade med varandra och där 

hälsa inte enbart behöver betyda avsaknad av sjukdom. 

Begreppet välbefinnande har synonymer såsom känsla av tillfredställelse, välmåga och 

välbehag. Begreppet kan också beskrivas som ”känslan av att må bra” (NE 2010).  

 

Hälsa kan beskrivas både subjektivt och objektivt. Den subjektiva upplevelsen av hälsa kan 

beskrivas som att man känner sig frisk vilket kan beskrivas som välbefinnande. Objektivt kan 

man tala om hälsa som frånvaro av sjukdomssymtom, vilket är ett påtagligt och fysiskt sätt att 

beskriva hälsa och detta kan man göra genom att exempelvis mäta blodtryck eller 

kolesterolhalt. Begreppet hälsa kan också beskrivas som antingen ett mål eller ett medel. 

Antingen är det ett mål att uppnå hälsa eller så kan hälsa beskrivas som ett medel för att 

undgå sjukdom (Birkler, 2007) 

 

Birkler (2007) och Alder (1999) beskriver vidare att begreppen hälsa och sjukdom förutsätter 

varandra. Sjukdomsupplevelsen kan grundas i vilken föreställning varje individ har om vad 

hälsa är för dem. Den subjektiva upplevelsen av hälsa och sjukdom blir som tydligast vid 

övergången mellan sjukdom och hälsa.  

 

Ett annat begrepp som kan kopplas ihop med hälsa och välbefinnande är ”ett gott liv” vilket 

kan definieras med begreppet livskvalitet, ett ord som används för att beskriva människors liv. 

Livskvalitet kan sägas vara ett ”må-bra mått” eller ett mått på välbefinnande. Genom de tre 

begreppen livstillfredsställelse, behovstillfredsställelse och självförverkligande kan 

livskvalitet beskrivas. Den subjektiva upplevelsen av livskvalitet kan kopplas ihop med 

välbefinnande och den objektiva upplevelsen är framför allt förknippad med kroppen och 

materiella ting (Birkler 2007). 
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Ryff (1989) har definierat och beskrivit begreppet välbefinnande som bestående av sex 

dimensioner. Den första, självacceptans, handlar om kapaciteten att se och acceptera ens egna 

styrkor och svagheter. Den andra, positiva relationer med andra, handlar om att ha nära och 

värdefulla relationer med betydelsefulla personer för en själv. Den tredje, autonomi, handlar 

om att ha styrkan att följa personliga övertygelser även om de går emot konventionell visdom. 

Den fjärde, levnadskontroll, handlar om att kunna hantera de krav som vardagen ställer på en. 

Den femte, meningen med livet, handlar om att ha mål i livet för att ge det mening och 

inriktning. Slutligen den sjätte och sista dimensionen, personlig utveckling, handlar om att 

personliga talanger och potentialer får möjlighet att användas genom tiden. 

 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att hälsa och välbefinnande har en stark koppling 

till varandra men också ett starkt samband med begreppen livskvalitet och sjukdom. Ur alla 

synvinklar påverkas alla dessa begrepp av varandra (Birkler 2007, Alder 1999).  

1.2 Typ 1 Diabetes 

Enligt Folkhälsorapporten av Socialstyrelsen (2009) finns i Sveriges befolkning ca 365 000 

personer som har diagnostiserad Diabetes Mellitus (DM). Utav dem har ca 40 000 stycken 

Typ 1 Diabetes Mellitus (T1DM). T1DM är en autoimmun sjukdom som gör att pankreas 

insulinproducerande betaceller angrips och förstörs. Vid T1DM finns således inget 

egenproducerat insulin, vilket leder till att glukos stannar kvar i blodbanan istället för att 

lagras i kroppens vävnader. Till skillnad som vid Typ 2 Diabetes Mellitus (T2DM) som till 

största del beror på insulinresistens i vävnaden. När inte kroppen får den glukos den behöver 

startar nedbrytning av fettvävnad istället som leder till ketonfrisättning vilket rubbar syra-bas-

balansen i kroppen som leder till livshotande tillstånd. T1DM debuterar vanligtvis i tidig ålder 

och kallas därför ”barn- och ungdomsdiabetes”. Behandlingen vid T1DM består av balanserad 

kost, motion, insulin samt egenvård som går ut på att hålla blodglukoshalten på en normal 

nivå för att undvika hyper- eller hypoglykemi. Insulin ges via subcutana injektioner. 

Insulindosen kan komma att behöva ändras efter olika förändrade tillstånd. Det är en ständig 

balansgång mellan matintag, motion och mängd insulin som behövs för att bevara 

kontrollerad blodglukos (Ericsson & Ericsson 2009, Kylberg & Lidell 2002, Agardh 2009) 

 

Senkomplikationer är vanligt förekommande hos personer med DM. Uppkomsten av dessa 

komplikationer beror på att glukos börjar binda sig till cellernas membranproteiner. Långvarig 
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hyperglykemi kan leda till komplikationer som ateroskleros, ögonskador, njurskador samt 

nervskador (Ericsson & Ericsson 2009, Kylberg & Lidell 2002, Agardh 2009).  

1.3 Typ 1 Diabetes, hälsa och välbefinnande 

I engelskan kan sjukdom beskrivas med tre olika begrepp, vilka saknas i svenskan. Illness 

innebär sjukdomsförloppet upplevt som lidande, exempelvis att inte kunna utföra vissa 

moment på grund av smärta. Disease syftar på sjukdomen som en viss diagnos till exempel 

DM. Sickness är sjukdomens sociala roll vilket kan vara att anpassa sig och inta rollen som 

diabetiker i samhället. Illness kan beskrivas som den subjektiva upplevelsen av sjukdom 

medan disease är den objektiva förklaringen av sjukdom. Det kan både som sjuksköterska och 

som patient vara tänkvärt att reflektera över om det är patientens upplevda sjukdomslidande 

eller om det är sjukdomen som avgör om personen är sjuk. I utövandet av sin profession som 

sjuksköterska vid omvårdnadshandlingarna bör hon ha hälsobegreppets olika innebörder i 

åtanke i mötet med patienterna (Birkler 2007). Det innebär en stor skillnad i om 

sjuksköterskan i sina handlingar utgår från hälsa som ökad livskvalitet eller från hälsa som 

frånvaro av sjukdom (Birkler 2007, Alder 1999). 

 

Då en person drabbas av en sjukdom förändras hälsoupplevelsen och känslan av ”helhet” 

upphör. Personen kan återerövra denna upplevelse av helhet men det behöver inte betyda att 

personen blir frisk och fri från sin sjukdom utan att en erövring av sjukdomen har skett. 

Denna erövring kan grundas i att anpassning och strategier för att hantera sjukdomen har 

funnits av den drabbade personen som nu kan uppleva helhet igen. Sådana strategier kan 

också nämnas som copingstrategier (Birkler 2007).  

 

DM påverkar den vardagliga livssituationen och den drabbade måste anpassa sin livsstil till 

sjukdomen. För att personen ska kunna återta kontrollen över sin livssituation och sin 

sjukdom underlättar det med stöd från sjuksköterskan. Patienterna med DM måste få 

möjlighet att känna att de själva kan bestämma och kontrollera sin vård och sin egenvård på 

de villkor som de förmår och önskar. Det är sjuksköterskans jobb att både ge och ansvara för 

den specifika omvårdnaden av patienten där hälsobefrämjande och förebyggande 

undervisningsarbete ingår (Kylberg & Lidell 2002).  

1.3.1 Förändringar av hälsa och välbefinnande – orsaker och påverkan 

Som tidigare nämnts innebär T1DM påverkan på det vardagliga livet. God fysisk aktivitet, 

upplevelse av socialt stöd samt upplevelse av tillfredställelse av diabetesrelaterade 
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psykosociala faktorer påverkar den hälsorelaterade livskvaliteten positivt hos personer med 

T1DM. Faktorer som har visat sig påverka den hälsorelaterade livskvaliteten negativt hos 

personer med T1DM är blodglukosmätningar och diabeteskomplikationer (Aaloto et al. 

1997). Senare i sjukdomsförloppet framkommer faktorer som högt blodtryck och kroniska 

komplikationer som faktorer som påverkar personernas livskvalitet negativt både ur ett 

individuellt och socialt perspektiv (Hart et al. 2005:a, Hahl et al. 2002).  

 

När man studerat skillnader mellan olika persongrupper med T1DM har man funnit att 

kvinnor, äldre samt ensamstående graderar sin livskvalitet lägre än andra personer med T1DM 

(Hart et al. 2003). Flera studier har även visat att personer med T1DM i högre utsträckning 

upplever problem med smärta, obehag, ångest och depression än personer med T2DM. 

Däremot upplevde fler personer med T2DM problem med rörlighet, dagliga aktiviteter och 

egenvård än vad personer med T1DM gjorde. Personer med T1DM skattade sig högre i 

upplevelsen av hälsorelaterad livskvalitet än personer med T2DM (Solli et al. 2010). Både 

män och kvinnor med T1DM upplever i större utsträckning ångest och depressivitet än män 

och kvinnor med T2DM (Collins et al. 2008). Kvinnor med T1DM skattar sig lägre i den 

upplevda hälsorelaterade livskvaliteten än vad männen gör. Män med DM utan 

senkomplikationer upplever högst hälsorelaterad livskvalitet (Coffey et al. 2002). 

Då en jämförelse mellan personer med T1DM och en grupp personer utan DM, fann 

Gendelman et al. (2009) att personerna med T1DM visade på fler symtom av depression och 

förbrukade mer antidepressiva läkemedel än den andra gruppen. Hart et al. (2005:b) har även 

funnit att förbättrad hälsa och anpassningsbarhet ökade snabbare med tiden hos personer med 

T1DM i jämförelse med en grupp som inte hade DM. 

 

Det har visats att det finns ett samband mellan lägre socioekonomisk status och svårigheter i 

att acceptera och använda sig av copingstrategier hos personer med insulinbehandlad diabetes 

vilket påverkar hälsan negativt (Richardsson et al. 2001). Starka samband mellan 

psykosociala faktorer och kontroll över sin diabetes har funnits, den psykosociala 

anpassningen sker både via beteende och psykofysiologiska faktorer (Peyrot & McMurry 

1985).   

 

Utifrån detta kan man se att det finns flera faktorer som skulle ge påverkan på hälsan och 

välbefinnandet i både positiv och negativ bemärkelse hos personer med T1DM.  
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1.3.2 Copingstrategier för bättre hälsa och välbefinnande  

Coping är ett begrepp som kan förklaras som den process en människa använder för att 

bearbeta erfarenheter, skaffa sig förmåga att lära samt utvecklas som människa. Val av 

copingstrategi grundar sig på personens tidigare erfarenheter, omgivande faktorer, kultur, 

fantasi och kunskap mm (Kristoffersen et al. 2005).  

 

Forskning inom DM:s påverkan på livskvalitet och välbefinnande har fram tills idag främst 

inriktat sig på hur patienterna anpassar sitt vardagliga liv efter sjukdomen. Något som visat 

sig vara svårt för diabetespatienter är att anpassa sig till den nya livsstilssituationen som 

sjukdomen för med sig. Men att patienternas främsta copingstrategi är att normalisera 

sjukdomen och anpassa den till vardagen på bästa sätt (Olshansky et al. 2008). 

 

Då relationen mellan coping, ångest och personlighet undersöktes hos personer med DM fann 

man skillnader mellan T1DM och T2DM. Personer med T1DM skattade sig högre på 

ångestskalan än vad personerna med T2DM gjorde trots användandet av liknande 

copingstrategier (Tuncay et al. 2008). Studier har visat att män använder sig i större 

utsträckning utav aktiv coping och att kvinnor använder sig mera utav undvikande, socialt 

stöttande och depressiva copingstrategier (Enzelin et al. 2002). Användande av emotionell 

fokuserad coping hos personer med DM har visat sig ofta leda till ångest och depressiva 

symtom (Duangdao och Roesch 2008). Liknande resultat visar Luychx et al. (2009) som även 

betonar vikten av att vården arbetar för att patienterna skall använda sig utav mer 

problemorienterad coping för bättre välmående. Problemorienterad coping innebär att 

personen väljer direkta strategier för att lösa problem medan emotionell coping handlar om att 

förändra upplevelsen av en situation utan att förändra situationen (Lazarus & Folkman 1984). 

 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att olika former av copingstrategier har visat sig 

hjälpa personer med T1DM att hantera sjukdomen på olika sätt och med olika framgång i 

försök att nå förbättrad hälsa och ökat välbefinnande.  

 

1.4 Problemformulering 

Diagnosen T1DM behöver inte leda till sämre upplevelse av hälsa och välbefinnande. Enligt 

WHO (1946) har begreppet välbefinnande ett samband med begreppet hälsa, de menar även 

att hälsa inte behöver betyda avsaknad av sjukdom. De förändringar som sker i både vardagen 

och i kroppen när en person drabbas av DM för med sig många olika tankar och personen 
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ställs inför nya former av beslut som handlar om att anpassa den tidigare livsstilen till sin 

sjukdom. Egenvården är viktig vid T1DM och innebär bland annat att insulindoserna och 

kosten måste anpassas vid exempelvis fysisk aktivitet, tillfälliga sjukdomstillstånd som 

kräkning/diarré och feber. Detta för att undvika hypo/hyperglykemier vilka kan vara 

livshotande tillstånd som därmed kan ses som tänkbara hot mot hälsan och välbefinnandet. 

Litteraturgenomgången visar att endast ett begränsat antal studier har gjorts för att mäta den 

allmänna hälsan och välbefinnandet hos patienter med T1DM. Forskningen har fram till idag 

främst inriktat sig på barn och ungdomar med T1DM och deras upplevelse av hälsa och 

välbefinnande. Det finns även betydligt mer forskning som innefattar personer med T2DM 

och deras upplevelse av hälsa och välbefinnande samt hälsorelaterad livskvalitet. 

Av litteraturgenomgång att tolka finns behovet av fler studier för att mäta upplevelse av hälsa 

och välbefinnande hos vuxna personer med T1DM. Den typen av forskning skulle kunna föra 

med sig mer kunskap och tankar till allmänsjuksköterskan i utövandet av sin profession då 

denna persongrupp finns överallt inom både sjukvård och friskvård.  

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur vuxna personer med Typ 1 Diabetes Mellitus 

upplever sin hälsa och sitt välbefinnande. Samt att finna eventuella skillnader i hälsa och 

välbefinnande med avseende på ålder och kön. 

1.6 Frågeställningar 

1. Hur upplever vuxna personer med Typ 1 Diabetes Mellitus sin hälsa och sitt 

välbefinnande? 

2. Finns det några skillnader i upplevelse av hälsa och välbefinnande mellan personer med 

olika ålder och kön vid Typ 1 Diabetes Mellitus? 

2. Metod 

2.1 Design 

En kvantitativ ansats och en beskrivande och jämförande design användes för att undersöka 

upplevelsen av hälsa och välbefinnande hos personer med T1DM.  

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Urvalet till studien gjordes genom ett bekvämlighetsurval. Vuxna personer, 19 år och äldre 

med T1DM tillfrågades om deltagande via Diabetesföreningen i Gävleborg. Författarna 

tilldelade föreningens ordförande de 340 enkäter och missivbrev som skickades ut till 



7 

 

föreningens alla medlemmar med T1DM. Utav de 340 enkäterna besvarades 62. Vilket gav en 

svarsfrekvens på 18 %. Data efter internt bortfall bestod av 56 stycken besvarade enkäter, som 

analyserades. Av studiedeltagarna var 30 kvinnor och 26 män. Åldersfördelningen hos dessa 

var mellan 19 år och 76 år och medianåldern var 60 år (Figur 1). En åldersindelning gjordes i 

form av tre grupper med åldersintervaller på: 19-39, 40-60 samt 61+ då dessa sågs som mest 

lämpliga utifrån åldersspannet som förelåg på 19-76 år. I Figur 2 kan gruppindelningen ses i 

procent. Bortfallet beskrivs närmare under rubriken hantering av bortfall. 

 

 

Figur 1: Boxplot av åldersfördelningen 

 

 

 

Figur 2: Gruppindelning i procent 
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2.3 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen gjordes med instrumentet Ryff’s Psychological Well being Scales (RPWS) 

som är framtagit av (Ryff 1989, Ryff et al. 2006). Enkäten som användes i denna studie var 

en kort version översatt till svenska av Lindfors et al. (2006:a). Enkätens frågor avser att 

fånga den skattade upplevelsen av hälsa och välbefinnande. De dimensioner enkäten bygger 

på är självacceptans, positiva relationer med andra, autonomi, levnadskontroll, mening med 

livet samt personlig utveckling. Denna svenska version innehåller 18 frågor vilka besvaras 

genom att deltagaren skattar sig på en skala 1-6, från ”stämmer inte alls” till ”stämmer 

precis”. Varje dimension innefattar tre frågor vardera i enkäten. Frågorna i enkäten är av både 

positiv och negativ karaktär. Enkäten inleddes med tre frågor om ålder, kön och hur länge 

deltagaren haft diagnosen T1DM. Den interna reliabiliteten testades av dimensionena och 

visade på: självacceptans (Cronbach’s alfa .70), positiva relationer med andra (Cronbach’s 

alfa .34), autonomi (Cronbach’s alfa .63), levnadskontroll (Cronbach’s alfa .73), meningen 

med livet (Cronbach’s alfa .21) och personlig utveckling (Cronbach’s alfa .63). Enligt Brace et 

al. (2006) så visar ett Cronbach’s alfa värde över .70 på god intern reliabilitet. Vidare kommer 

validiteten och reliabiliteten för instrumentet diskuteras närmare i metoddiskussionen.  

2.4 Tillvägagångssätt 

Kontakt etablerades med Diabetesföreningen i Gävleborg genom dess ordförande. 

Information om studien gavs och en förfrågan om att få tillfråga medlemmar med T1DM om 

att delta i studien gjordes. Totalt har föreningen 340 medlemmar med diagnosen T1DM. För 

att säkerställa ett så högt antal besvarade enkäter som möjligt beslutade författarna att skicka 

ut till alla dessa medlemmar. Ordförande i föreningen tog emot författarnas missivbrev och 

enkät. Då föreningens årliga medlemsbrev skulle skickas ut inom ett par veckor skickades 

missivbrevet och enkäten ut i samband med detta. Adress till författarna bifogades så att de 

som valde att delta i studien kunde skicka tillbaka den besvarade enkäten. I missivbrevet 

fanns information om studiens syfte, dess förväntade betydelse för deltagarna och vidare 

forskning inom området samt om att deltagande i studien var frivilligt och att ingen enskild 

person kommer att kunna identifieras i resultatet. Från det att enkäterna och missivbrev 

tilldelades Diabetesföreningen inkom besvarade enkäter under fem veckor till författarna.  

2.5 Hantering av bortfall 

Bortfall på grund av att enkäten blivit sända till medlemmar som inte har diagnosen T1DM 

har förekommit i sex stycken kända fall. Detta blev känt för författarna då telefonsamtal 

inkom om det. Målet var att samla in minst 50 besvarade enkäter. 62 besvarade enkäter inkom 
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till författarna av studien. Sex stycken föll bort då ålder och antal år som personen hade haft 

diagnosen inte stämde överens med T1DM varför dessa antogs vara personer med T2DM. 

Detta gjorde att 56 stycken besvarade enkäter återstod till analys. Då två ifyllda enkäter inte 

var fullständiga utan ett flertal frågor lämnats/missats av deltagaren fick författarna utgå från 

de speciella direktiv som instrumentet har för bortfall vid enstaka frågor. Där utgår man från 

de tre frågorna i respektive dimension. Har två av tre frågor besvarats i en dimension kan den 

tredje frågan besvaras genom att medelvärdet av de två besvarade frågorna blir svaret på den 

tredje frågan i dimensionen. Detta var möjligt att utföra på fyra stycken obesvarade frågor i 

tre olika dimensioner, personlig utveckling, meningen med livet och autonomi. Övriga 

obesvarade frågor lämnades tomma vilket gör att dessa deltagare räknas bort i de dimensioner 

som inte är fullständiga för dem vilket kan ses i resultatet.  

2.6 Dataanalys 

Beskrivande och jämförande statistik användes för att besvara frågeställningarna. Data 

samlades in och sammanställdes i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). Inget angivet medelvärde finns angående högt respektive lågt resultat i 

RPWS. Författarna valde därmed att anse ett resultat över 9 tyder på bättre upplevelse av 

hälsa och välfinnande. De negativa svarsalternativen omvandlades till positiv karaktär för att 

få samma skala på alla frågor för att kunna analysera data. Deltagarnas skattning i varje 

enskild dimension slogs ihop och utformade index för alla dimensioner som sedan användes i 

analysen av data. Median samt range räknades ut inom grupperna för redovisning av 

skillnader i resultatet. 

Den data som samlades in var på nominal- samt ordinalskalenivå vilket lade grunden till valet 

att använda de icke parametriska testen Mann-Whitney U-test och Kruskal-Wallis Test för att 

jämföra mellan kön och olika åldersgrupper.  

2.7 Forskningsetiska överväganden 

De personer som tillfrågades om deltagande i studien kunde själva välja om de ville delta eller 

inte, deltagandet var alltså frivilligt. Enkäten besvarades anonymt och de personuppgifter som 

registrerades var endast kön, ålder och hur länge deltagaren haft diagnosen T1DM. Svaren 

behandlades anonymt och ingen enskild person kan identifieras i resultatredovisningen av 

studien. De analyserade enkäterna bevaras i ett arkiv på Högskolan i Gävle. Allt detta innebar 

att inga etiska hinder bedömdes föreligga för studiens genomförande.  
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3. Resultat 
Resultatet kommer att redovisas med tabeller samt i löpande text och kommer att byggas på 

de sex dimensioner av hälsa och välbefinnande som enkäten består utav. Resultat som visade 

på statistisk signifikans kommer att lyftas fram. Högsta och lägsta möjliga värdena att uppnå 

var 1 respektive 18. 

3.1 Upplevelse av hälsa och välbefinnande bland personer med T1DM 

Som tidigare beskrivet återstod 56 stycken enkäter till analys efter både det externa och 

interna bortfallet. Av dessa var 30 kvinnor och 26 män.  

 

De lägsta skattade värdena för undersökningsgruppen fanns inom dimensionen autonomi (Md 

= 12) och högsta inom dimensionen positiva relationer med andra (Md = 17). Således visade 

skattningen inom gruppen generellt en god hälsa och ett gott välbefinnande (Tabell 1). 

 

Tabell 1: Hälsa och välbefinnande, - upplevelse av hälsa och välbfinnande hos 

undersökningsgruppen 

Dimension n m Sd Min Max r Md 

Självacceptans 55 12,7 2,9 6 18 12 13 

Positiva relationer med andra 55 13,8 2,4 9 18 9 17 

Autonomi 55 12,3 2,4 8 18 10 12 

Levnadskontroll 56 14,0 2,6 7 18 11 15 

Meningen med livet 56 13,0 2,5 7 18 11 13 

Personlig utveckling 55 12,7 2,6 7 18 11 13 

 

n= Antal med inräknat internt bortfall, m= Medelvärde, Sd= Standard avvikelse, Min= Lägsta värdet 

Max= Högsta värdet, R= Range intervallet mellan lägsta och högsta värdet, Md= Median 

3.2 Hälsa och välbefinnande, - Jämförelse mellan åldersgrupper 

Vid en jämförelse av den skattade upplevelsen av hälsa och välbefinnande mellan de olika 

åldersgrupperna framkom en statistisk signifikant skillnad mellan grupperna då gruppen 19-

39 skattade sig högre i dimensionen meningen med livet än vad de andra två grupperna 40-60 

och 61+ gjorde: X
2
(2, n=56) =8,330, p < 0,016. Då jämförelse mellan gruppen 19-39 och 40-

60 gjordes framkom statistisk signifikans mellan dem i två av dimensionerna meningen med 

livet och personlig utveckling, där den yngre gruppen skattade sig högre än den äldre 

(U=53,0, n1 =10, n2 =20, p=0,037, two-tailed), (U=53,0, n1 =10, n2 =20, p=0,037, two-

tailed). Även en jämförelse mellan grupperna 19-39 och gruppen 61+ gjordes där resultatet 

visade en statistisk signifikant skillnad då gruppen 19-39 skattade sig högre än gruppen 61+ 
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(U=50,5, n1=10, n2=25, p=0,006, two-tailed) (Tabell 2, 3, 5). Ingen statistisk signifikant 

skillnad framkom mellan grupperna 40-60 och 61+ (Tabell 4). 

 

Tabell 2: Hälsa och välbefinnande, - Jämförelse mellan åldersgrupperna 19-39 och 40-60 

Dimension 19-39(n=10) 40-60(n=20)  

 Md(r)  Md(r) U p 

Självacceptans 14,5 (12)  12,5 (10) 80,5 0,388 

Positiva relationer med andra 15,5 (7)  13 (8) 80,5 0,386 

Autonomi 13 (9)  12 (8) 84,5 0,49 

Levnadskontroll 15,5 (11)  13,5 (8) 85,0 0,506 

Meningen med livet 15 (7)  13 (9) 53,0 0,037* 

Personlig utveckling 15 (6)  12 (10) 53,0 0,037* 

 
n = antal med inräknat internt bortfall Md= Median, r= Range intervallet mellan lägsta och högsta 

värdet, U = Mann-Whitney U test, *= p < 0,05 

 

 

Tabell 3: Hälsa och välbefinnande, - Jämförelse mellan åldersgrupperna 19-39 och 61+ 

Dimension 19-39  61+   

 Md(r) n Md(r) n U p 

Självacceptans 14,5 (12) 10 13 (10) 25 94,5 0,328 

Positiva relationer med andra 15,5 (7) 10 13 (8) 24 76,5 0,097 

Autonomi 13 (9) 10 12 (8) 24 105,0 0,567 

Levnadskontroll 15,5 (11) 10 14 (8) 24 103,5 0,426 

Meningen med livet 15 (7) 10 12 (10) 25 50,5 0,006* 

Personlig utveckling 15 (6) 10 13 (10) 24 69,0 0,052 

 
n = antal med inräknat internt bortfall, Md= Median, r= Range intervallet mellan lägsta och högsta 

värde, U = Mann-Whitney U test, *= p < 0,05 

 

 

Tabell 4: Hälsa och välbefinnande, - Jämförelse mellan åldersgrupperna 40-60 och 61+ 

Dimension 40-60 61+   
 Md(r) n Md(r) n U p 

Självacceptans 12,5 (10) 20 13 (10) 25 227,5 0,298 

Positiva relationer med andra 13 (8) 20 13 (8) 24 193,5 0,269 

Autonomi 12 (8) 20 12 (8) 24 232,5 0,858 

Levnadskontroll 13,5 (8) 20 14 (8) 24 249,5 0,991 

Meningen med livet 13 (9) 20 12 (10) 25 199,5 0,244 

Personlig utveckling 12 (10) 20 13 (10) 24 219,5 0,626 

 
n = antal med inräknat internt bortfall, Md= Median, r= Range intervallet mellan lägsta och högsta 

värde, U = Mann-Whitney U test, *= p < 0,05 
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Tabell 5: Hälsa och välbefinnande, - Jämförelse mellan åldersgrupperna 19-39, 40-60 

och 61+ 

 

n = antal med inräknat internt bortfall, Md= Median, r= Range intervallet mellan lägsta och högsta 

värde, X 
2 
= Chi-2 test Kruskal-Wallis Test, *= p < 0,05 

3.3 Hälsa och välbefinnande - Jämförelse mellan kön 

 

Vid en jämförelse av den skattade upplevelsen av hälsa och välbefinnande mellan könen 

kunde man se att en statistiskt signifikant skillnad mellan kvinnor och män fanns i 

dimensionen positiva relationer med andra. Kvinnorna skattade sig högre än männen: 

(U=253,0, n1 =30, n2 =25, p=0,038, two-tailed). Vid den signifikanta skillnaden visade ingen 

utav grupperna på ”låg” skattning (Tabell 6). 

 

Tabell 6: Hälsa och välbefinnande - Jämförelse mellan kvinnor och män. 

Dimension Kvinnor Män   
 Md(r) n Md(r) n U p 

Självacceptans 14 (12) 30 12,5 (10) 26 331,0 0,453 

Positiva relationer med andra 15 (7) 30 12,5 (8) 25 253,0 0,038* 

Autonomi 13 (9) 30 12 (9) 25 296,5 0,180 

Levnadskontroll 15 (11) 30 14 (8) 25 313,5 0,204 

Meningen med livet 13 (10) 30 12,5 (10) 25 344,5 0,451 

Personlig utveckling 13 (8) 30 12 (10) 26 297,0 0,184 

 
n = antal med inräknat internt bortfall, Md= Median, r= Range intervallet mellan lägsta och högsta 

värde, U = Mann-Whitney U test, *= p < 0,05 

 

 

Den jämförande statistiken visade inte på några statistska skillnader i de resterande 

dimensionena: självacceptans, autonomi och levnadskontroll. 

 

Dimension 19-39 40-60 61+   

 Md(r) n Md(r) n Md(r) n X 
2 

p 

Självacceptans 14,5 (12) 10 13 (10) 20 13 (10) 25 1,072 0,585 

Positiva relationer med andra 15,5 (7) 10 13 (8) 20 13 (8) 24 3,169 0,205 

Autonomi 13 (9) 10 12 (8) 20 12 (8) 24 0,502 0,778 

Levnadskontroll 15,5 (11) 10 13,5 (8) 20 14 (8) 24 0,648 0,723 

Meningen med livet 15 (7) 10 13 (9) 20 12 (10) 25 8,330 0,016* 

Personlig utveckling 15 (6) 10 12 (10) 20 13 (10) 24 5,030 0,81 
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4.0 Diskusson 

4.1 Huvudresultat 

De huvudresultat som framkom var att undersökningsgruppen som helhet skattade sig över 9 

inom samtliga dimensioner men lägst inom dimensionen autonomi och högst inom positiva 

relationer med andra. Statistiskt signifikanta skillnader framkom vid jämförelse av 

åldersgrupperna 19-39 och 40-60 inom dimensionerna meningen med livet samt personlig 

utveckling där gruppen 19-39 skattade sig högst inom båda dimensionerna. Statistiskt 

signifikanta skillnader kunde även påvisas vid jämförelse av samtliga 3 åldersgrupper inom 

dimensionen meningen med livet där gruppen 19-39 skattade sig högst och 61+ lägst. 

Slutligen kunde statistiskt signifikanta skillnader påvisas mellan könen inom dimensionen 

positiva relationer med andra där kvinnorna skattade sig högre än männen. 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Självacceptans 

Hög skattning inom dimensionen självacceptans betyder att personen har positiv attityd till sig 

själv samt kan erkänna och acceptera både bra och dåliga kvalitéer hos sig själv. Personen har 

en hög självacceptans samt en positiv syn på föregånget liv (cf  Ryff 1984). Relativt hög 

skattning förelåg inom dimensionen självacceptans hos undersökningsgruppen (Md = 13). 

Accepterande av sin sjukdom hos personer med T1DM hör ihop med goda val av 

copingstrategier (Richardsson et al. 2001). Lewko et al. (2007) menar att graden av 

accepterande till sig själv och sin sjukdom hör ihop med upplevelsen av livskvalitet. 

Undersökningsgruppen till föreliggande studie skulle kunna sägas hade en god acceptans till 

sig och sin sjukdom vilket därmed skulle kunna betyda att de hade goda copingförmågor. 

Lindfors et al. (2006:a) visar att ökad ålder genererar i högre skattning inom dimensionen 

självacceptans vilket kan kopplas ihop med snedfördelningen i åldersspannet i 

undersökningsgruppen. 

4.2.2 Positiva relationer med andra 

Resultatet visade på högst skattning (Md = 17) inom denna dimension för hela 

undersökningsgruppen i jämförelse med skattningarna i de andra dimensionerna. Statistiskt 

signifikant skillnad påvisades mellan kvinnor och män vad gäller positiva relationer med 

andra. Kvinnorna skattade sig högre än männen. Generellt skattar sig kvinnorna högre i 

RPWS inom denna dimension (Lindfors et al. 2006:a). Den högre skattningen hos kvinnorna 

ger en indikation att de har mer tillfredställande och förtroendefulla relationer och känner i 
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större utsträckning mer empati för andra (cf  Ryff 1984). Kvinnor använder sig i högre 

utsträckning utav socialt stöttande copingstrategier än vad män gör Enzelin et al. (2002). 

Detta skulle kunna vara en av anledningarna till att kvinnorna i denna studie skattade sig 

högre än männen inom denna dimension. Man kan fundera om kvinnorna behövde mer stöd 

från personer runt omkring än vad männen gjorde i sin sjukdom och för att uppleva hälsa och 

välbefinnande. Hart et al. (2003) och Coffey et al. (2006) har fått fram resultat som visar att 

kvinnor upplever generellt lägre livskvalitet vilket därmed till viss del motsäger resultatet som 

framkommit i denna studie. Ingen av kön- eller åldersgrupperna skattade sig lågt inom 

dimensionen. En faktor som kunde ligga till grund för detta var det Kylberg och Lidell (2002) 

påstår, att personer med T1DM är beroende av andra människor, och därmed måste träna sig 

genom livet att skapa förtroendefulla relationer.  

4.2.3 Autonomi 

Undersökningsgruppen skattade sig lägst inom dimensionen autonomi (Md = 12) i jämförelse 

med skattningarna i de andra dimensionerna, dock skattade de sig över 9. Då personer med 

T1DM kunde känna sig beroende av andra, då både stöttning och hjälp från närstående och 

sjukvårdspersonal kunde behövas för att kunna hantera vardagen kunde en något lägre 

skattning inom autonomidimensionen ses naturlig. Detta har Gois et al. (2010) diskuterat då 

diabetikers sätt att se på sin sjukdom undersökts. Upplevelserna ”being diabetic” eller 

”having diabetes” framkom samt att personer med T1DM i högre grad tolkade sig själv som 

”being diabetic”. Vilket visade sig föra med sig svårigheter att anpassa sig psykologiskt till 

sjukdomen. Hälsobegreppets olika innebörder blir här viktiga att ha i åtanke för 

sjuksköterskan i hennes utövande av sin profession i mötet med patienterna. Är det patientens 

upplevelse av sjukdomslidande eller är det sjukdomen som avgör om denne är sjuk? I 

omvårdnadshandlingarna bör sjuksköterskan veta om de utgår från hälsa som ökad livskvalitet 

eller från hälsa som frånvaro av sjukdom (Birkler, 2007). Tonåringar med T1DM har visat sig 

behöva distans från andra men ändå ha stöd utifrån för att kunna bevara sin autonomi och 

samtidigt hantera sin sjukdom (Karlsson et al. 2008). Kanske är det något som skulle kunna 

vara viktigt i vuxen ålder också. Informationen om sjukdomen till nydiagnostiserade barn med 

T1DM har visat sig främst rikta sig till föräldrarna, vilket leder till att barnen förlitar sig på 

sina föräldrar och får bristande självkontroll (Rankin et al. 2010).  Följer det med in i 

vuxenlivet skulle det kunna ge påverkan på autonomin vilket därmed kan vara en av 

anledningarna till att personer med T1DM kan behöva stöd av sjuksköterskan när det handlar 

om egenvård och förändringar i den vardagliga livssituationen. Personen kan behöva stöd i att 
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återta kontrollen över sin livsstil och sjukdom. Sjuksköterskan ansvarar för att omvårdnaden 

innehåller hälsobefrämjande och förebyggande arbete (Kylberg & Lidell 2002).  

4.2.4 Levnadskontroll 

Undersökningsgruppen skattade sig relativt högt (Md = 15) inom dimensionen 

levnadskontroll, vilket innebär att personen hade en förmåga till behärskning och kompetens 

att hantera sin omgivande miljö. Det tyder också på kontroll av yttre omständigheter och 

påfrestningar. Personen använder sig utav omgivningens möjligheter och klarar av att välja 

och skapa sammanhang som passar till personliga behov och värderingar (cf  Ryff 1984). 

Något som kan motsäga den höga skattningen hos undersökningsgruppen i dimensionen är att 

personer med T1DM ställs inför flertalet förändringar i livet vad gällande bland annat kost, 

läkemedel och sjukvård. Att anpassa det till vardagen kan göra att deras livskontroll sätts ur 

balans och beroendet av andra ökar (Ericsson & Eriksson 2009, Kylberg & Lidell 2002, 

Agardh 2009). Arbete för att personer med T1DM ska hitta vägar att själv hantera sin 

sjukdom kan det göra att den hela generella livskvaliteten ökar hos dessa personer (Cochran 

& Cann 2008). Olshansky et al. (2008) visade att en av de främsta copingstrategierna hos 

personer med T1DM var att anpassa sjukdomen till vardagen på bästa sätt genom att 

normalisera sjukdomen, vilket man skulle kunna tolka som att undersökningsgruppen till 

föreliggande studie har lyckats med då de trots sjukdomen skattar sig högt inom dimensionen 

levnadskontroll. Styrkande till resultatet är, då medianåldern för föreliggande 

undersökningsgrupp är relativt hög (Md=60), att hälsan och anpassningsbarheten till livet med 

T1DM har visat sig öka med åldern (Hart et al. 2005:b)  

4.2.5 Meningen med livet 

Statistiskt signifikant skillnad inom dimensionen meningen med livet framkom vid 

jämförelsen mellan samtliga åldersgrupper där åldersgruppen 19-39 skattade sig högst och 

61+ lägst. Jämförelse mellan varje grupp i sig stärkte att gruppen 19-39 skattade sig högre än 

båda de andra grupperna, dock fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna 

40-60 och 61+. Alla tre åldersgrupper skattade sig dock över 9. Äldre personer har visat skatta 

sin livskvalitet generellt lägre än yngre personer (Hart et al. 2003). Inom dimensionen 

meningen med livet har Lindfors et al. (2006:a) funnit att yngre medelålders personer 

generellt skattar sig högre än äldre medelålders personer i RPWS. Hög skattning inom denna 

dimension visar enligt Ryff (1984) att personen har mål och upplever mening med livet både 

nu och tillbaka i tiden. Personen har också övertygelser om både syften och mål för att leva. 

Såsom Alder (1999) beskriver befinner sig den yngre medelålders generationen i en fas i livet 
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där stora förändringar sker vilket i detta fall skulle kunna tyda på att den yngre åldersgruppen 

19-39 finner mer syfte och fler mål att uppnå med livet än vad de äldre gör.  

4.2.6 Personlig utveckling 

Ingen av kön- eller åldersgrupperna påvisade låg skattning inom dimensionen personlig 

utveckling.  En statistiskt signifikant skillnad framkom mellan grupperna 19-39 och 40-60 där 

den yngre gruppen 19-39 skattade sig högre än den äldre gruppen 40-60. Lindfors et al. 

(2006:a) har visat att yngre medelålders personer skattar sig generellt högre än äldre 

medelålders inom dimensionen personlig utveckling i RPWS. Hög skattning inom 

dimensionen tyder på en känsla av personlig fortsatt utveckling. Personen ser sig själv växa 

och expandera och är öppen för nya erfarenheter. En känsla för förståelse över hans eller 

hennes potentialer finns och personen ser förbättringar av sig själv och handlingsätt över tid 

(cf  Ryff 1984). Hela undersökningsgruppen i föreliggande studie skulle med anledning till 

detta tänkas uppleva god utveckling av personlig självständighet, vilket kan tänkas vara 

relaterat till åldern. Alder (1999) menar att gruppen yngre medelålders befinner sig i en fas i 

livet där större förändringar sker vilket skulle kunna kopplas ihop med att den yngre gruppen 

skattade sig högre än den äldre gruppen då de i större utsträckning är i en fas i livet där de 

förändras och växer som person.  

4.3 Metoddiskussion 

Det stora externa bortfallet i föreliggande studie gör det extra viktigt att diskutera metoden. 

Både det externa och interna bortfallet gör att en eventuell påverkan på resultatet kan 

föreligga (Olsson & Sörensen 2007, Forsberg & Wengström 2008). Valet att skicka ut 

enkäterna med endast en bifogad adress till författarna och inget frankerat kuvert beslutades i 

samråd med Diabetesföreningens ordförande då detta vid tidigare liknande undersökningar 

inte gett något mindre bortfall. Författarna beslutade att skicka enkäten samt missivbrevet till 

föreningens samtliga personer med T1DM (340 stycken) för att i möjligaste mån säkra att 

samla in det antal besvarade enkäter som behövdes till studien. Vetskap om att ett fåtal 

enkäter hamnade hos fel målgrupp betyder att en mindre mängd enkäter nått ut till 

målgruppen dock är detta en okänd siffra. Denna vetskap om att enkäterna hamnat hos andra 

personer än vår målgrupp gör att funderingar kring metoden bör belysas och diskuteras. 

Författarnas mål och tanke var inriktad på att de enkäter som skickades ut endast skulle 

hamna hos den tänkta målgruppen. Eventuellt skulle mer information funnits med i 

missivbrevet där de tydligt framgick vad skillnaderna mellan T1DM och T2DM är. Alla 

personer med DM kanske inte har klart för sig vilken typ de har. Många personer idag med 
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T2DM säger sig ha ”åldersdiabetes” i dagligt tal. Detta kan vara en av anledningarna till att 

ifyllda enkäter kommit in men med en deltagare som haft en ålder som inte stämde överens 

med hur länge de haft sin diagnos T1DM. Att plocka bort dessa självklara fall där 

sjukdomstiden inte stämde överens med åldern var något som diskuterades och beslutades. Ett 

annat alternativ hade varit att analysera allt material som inkom men detta hade inneburit att 

syftet för studien hade behövt ändras.  Detta var något som författarna valde att inte göra då 

de ansåg att en studie med endast personer med T1DM var av behövlighet. För ökad 

möjlighet att samla in fler besvarade enkäter och uppnå ett mindre bortfall tror författarna att 

det hade behövts en mer strukturerad urvalsmetod där insamling av besvarade enkäter hade 

kunnat ske via Hälsocentraler och Diabetessköterskor i Gävleborg. Då hade studien emellertid 

även innefattat patienter och detta var en metod och aspekt som diskuterades vid valet av 

metod.  Då avseendet med denna studie var att granska personer och inte patienter med 

T1DM sågs den använda metoden som lämplig för att nå målgruppen. Valet att använda enkät 

som datainsamlingsmetod gav möjlighet att nå ut till en större geografisk population, vilket 

enligt Polit och Beck (2008) inte går att utföra i samma utsträckning med intervjuer. Men på 

grund av den begränsade undersökningsgruppen i föreliggande studie kan ingen fullgod 

generalisering dras från resultatet.  Intervjuer hade heller inte kunnat bevara anonymiteten av 

deltagarna till studien. Intervjuer medför även ofta yttre påverkan vilket kan inverka på 

resultatet. Intervjuer hade dock kunnat ge ett mindre bortfall och ge mer tydlighet av frågorna 

till svarsdeltagarna. Nackdelen med enkäter är även att de kan ge snedvridna resultat då 

svarsdeltagarna kan svara efter hur de önskar att de upplevde istället för hur de egentligen mår 

(Polit & Beck 2008). Detta var aspekter som fanns i åtanke vid valet av datainsamlingsmetod.  

 

Som tidigare nämnt ville författarna vara på ”den säkra sidan” när det gällde att samla in 

tillräckligt med material att analysera vilket medförde att ett stort antal skickades ut. Det stora 

externa bortfallet skulle kunna ha påverkan på resultatet (Olsson & Sörensen 2007, Forsberg 

& Wengström 2008). En närmare bortfallsanalys kunde inte göras då kunskap om den grupp 

som valde att inte delta inte fanns. Information om gruppens åldrar och kön hade varit till 

nytta då en fullständig bortfallsanalys hade kunnat göras. Okunskap om gruppens åldrar och 

kön gör att det inte kan presenteras eller diskuteras. Denna faktor medförde en sänkning av 

trovärdigheten på resultatet.  

 

Variation med avseende på kön och ålder fanns i datainsamlingen vilket var nödvändigt för att 

kunna jämföra resultatet mellan kön och åldrar (Polit och Beck 2008). Valet att endast 
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inkludera vuxna personer med T1DM i undersökningsgruppen ansågs behövligt då den 

främsta forskningen som fram till idag är gjord har inriktat sig på antingen barn och ungdomar 

med T1DM eller personer med T2DM.  Indelningen av åldersgrupperna gjordes utifrån den 

samlade undersökningsgruppen för att få en så jämn fördelning som möjligt samt att det 

skulle vara representativt för var personerna står i livet, 19-39 (unga vuxna) 40-60, (äldre 

vuxna) och 61+ (äldre-äldre vuxna). Liknande indelning vid använt instrument gjordes i 

studien Ryff (1984) och beskrivs även av Alder (1999) som en vanligt använd åldersindelning 

som grundar sig på var personer generellt befinner sig i livet.  

 

Instrumentet RPWS som användes som datainsamlingsmetod är använd i andra studier (ex: 

Lindfors et al. 2006:b) samt även testad av Lindfors et al. (2006:a) vad gäller reliabiliteten, 

vilket visade sig vara något lägre inom dimensionerna meningen med livet (Cronbach’s alfa 

.53) och autonomi (Cronbach’s alfa .24) vilket därmed indikerar på att missvisande resultat 

inom dessa dimensioner kan föreligga. Lindfors et al. (2006:a) diskuterar och tror att den 

lägre reliabiliteten beror på att den ursprungliga förkortade versionen av instrumentet 

utformades med en fokus på att bevara bredden samt tillfredställd validitet i instrumentet. 

Detta tror de gav påverkan på reliabiliteten inom dessa dimensioner. Även Abbot et al. (2006) 

har funnit att reliabiliteten hos instrumentet RPWS är låg redan vid den ursprungliga 

versionen av instrumentet vilket de diskuterar och anser att reliabiliteten i kortversionen 

därmed skulle bli för låg för att bli tillförlitligt. Vad gäller precisionen hos instrumentet av att 

mäta tänkt område har Abbot et al. (2009) vidare tittat på och funnit att de sex dimensionerna 

på ett adekvat sätt fångar de genomsnittliga nivåerna av välbefinnande. Dock har instrumentet 

låg precision av att mäta höga nivåer vilket gör att instrumentet passar för att mäta det 

allmänna välbefinnandet men att nyutformade instrument krävs för att uppnå en högre 

reliabilitet för att fånga högre nivåer av välbefinnande. Då urvalsgruppen kan liknas till en 

heterogen grupp med variation av åldrar och kön stärks validiteten då Lindfors et al. (2006) i 

sin studie visat att den förkortade versionen av RPWS ger ett mer trovärdigt resultat vid 

heterogena grupper.  

 

Valet att använda RPWS gjordes efter sökning inom området av tidigare gjorda 

enkätundersökningar. Då ett allmänt frågeformulär var av intresse stod valet mellan 

instrumentet Short-Form 36 (SF-36) eller RPWS. Det sistnämnda blev alltså instrumentet till 

föreliggande studie då det ansågs som en bra datainsamlingsmetod för syftet till studien. Hade 

SF-36 används som har en starkare validitet och reliabilitet (Sullivan et al. 1995) hade 
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trovärdigare resultat kunnat fastställas. DM har dock visat sig vara en komplex sjukdom och 

behöver ses ifrån flera dimensioner av livskvalitet innan prioriteringar fastställs av 

interventioner inom DM (Soli et al. 2010) vilket fanns i åtanke vid val av instrument. Ett 

allmänt frågeformulär är gjort för att passa alla individer oberoende av om man är frisk eller 

har en sjukdom. De ger en överskådlig bild av hur individens hälsa och välbefinnande ser ut. 

Användandet av ett generellt instrument ger möjlighet till en framtida jämförelse mellan en 

patientgrupp och friska personer (Forsberg & Wengström 2008). 

4.4 Allmän diskussion 

Valet av att referera till författarna Birkler (2007)  och Alder (1999) genomgående i 

introduktionen var för att författarna till föreliggande studie fann att deras förklaringar gav 

sammanfattade tolkningar av områdena kring hälsa och välbefinnande och för att de på ett bra 

sätt fångade de delar som berörde denna studie. 

 

Direkta kopplingar till tidigare resultat inom detta område har i begränsad omfattning kunnat 

göras på grund av att det dels, som tidigare nämnts, inte forskats mycket inom detta område 

men även att de resultat som finns visar andra tolkningar/indelningar av allmän 

hälsa/livskvalitet/välbefinnande.  Därmed går det inte att dra direkta kopplingar till de 

dimensionsindelningar som RPWS består utav. 

 

Forskning för att förbättra hälsa och välbefinnande samt underlätta vardagen för personer med 

DM går i dagsläget framåt. Bergenstal et al. (2010) har jämfört metoderna sensorstyrd 

insulinpump med vanliga dagliga insulininjektioner och funnit att insulinpumpen kan ge ett 

lägre Hba1c utan ökad risk för hypoglykemier. Även nya utformade utbildningsprogram har 

visat sig på ett positivt sätt påverka det vardagliga livet och hjälpa personer med T1DM att få 

en förbättrad syn på sin sjukdom (Debaty et al. 2008, Santiprabhob et al. 2008). Denna form 

av forskning ser författarna som positivt då resultatet av föreliggande studie visade på lägre 

skattningar inom dimensionen autonomi i jämförelse med de andra dimensionerna. Även om 

undersökningsgruppen skattade sin hälsa och sitt välbefinnande generellt högt tror författarna 

att det är viktigt med ytterligare forskning inom området då tidigare forskning visat på att 

personer med T1DM upplever depressiva symtom i större utsträckning än personer utan DM 

(Gendelman et al. 2009).  
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4.5 Slutsats 

Föreliggande studies resultat har visat att gruppen T1DM skattar sig över medel vad gäller 

hälsa och välbefinnande med vissa skillnader mellan kön och ålder. Fler studier behövs inom 

området för att fastställa resultatet. Fler kvalitativa studier behövs även för att få fram vilka 

faktorer det är som påverkar hälsan och välbefinnandet hos personer med T1DM för att se 

vilka slags insatser som kan åstadkomma påverkan och förbättringar för dessa personer.  
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