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Abstrakt 

Psykisk ohälsa är vanligare hos personer med diabetes än befolkningen i stort. Forskning visar 

att det finns många olika anledningar till denna psykiska ohälsa och lyfter behov av 

differentiering av allmänna psykiatriska tillstånd och psykisk ohälsa kopplat till diabetesen. Ett 

begrepp som fångar hur personen förhåller sig till sin diabetes är diabetesrelaterad stress. 

Studier rapporterar att personer med diabetes upplever skam och självkritik kopplat till sin 

sjukdom. Självmedkänsla är ett fält inom psykologin som riktar sig specifikt mot skam och 

självkritik. I denna studie användes enkäter för att undersöka om det finns ett samband mellan 

grad av självmedkänsla och upplevd diabetesrelaterad stress samt om det finns skillnad i 

upplevd diabetesrelaterad stress mellan grupper med låg, medel och hög grad av 

självmedkänsla. Vidare undersöktes om självmedkänsla kunde förutsäga diabetesrelaterad 

stress, även när psykiskt välmående inkluderades. En enkät publicerades i Facebookgrupper 

kopplade till diabetes i Sverige och på den svarade 239 personer. Deltagarna var mellan 18 och 

75 år, övervägande antalet deltagare var kvinnor. För att analysera data användes 

korrelationsanalys, ANOVA och Multipla linjära regressioner. Resultaten visade på ett starkt 

negativt samband mellan självmedkänsla och diabetesrelaterad stress. Gruppjämförelser visade 

att de grupper som hade högre självmedkänsla hade lägre diabetesrelaterad stress. Detta är i 

linje med tidigare forskning kring självmedkänsla och hantering av kroniska sjukdomar. Det 

starka sambandet och gruppjämförelsernas resultat motiverar att undersöka detta område 

ytterligare. Interventionsstudier i syfte att undersöka eventuell påverkan av självmedkänsla på 

diabetesrelaterad stress skulle vara relevant, för att i förlängningen utforma riktad 

behandlingsrekommendationer för just diabetesrelaterad stress.  

Nyckelord: Självmedkänsla, Diabetesrelaterad stress, psykiskt välmående.  

Abstract 

Mental health problems are more common among people with diabetes than in the population 

in general. Research shows that there could be several reasons to this, and calls for more clarity 

regarding causes. Diabetes Distress is a concept that captures how a person handles the 

demands of living with diabetes. Studies reports that people living with diabetes experiences 

shame and self-blame regarding their disease. Self-Compassion is a concept which addresses 

shame and self-blame specifically. This study used questionnaires to investigate if there is a 

correlation between levels of Self-Compassion and Diabetes Distress, and if there is a 

difference regarding Diabetes Distress between groups with low, moderate, and high levels of 

Self-Compassion. The study also examined if Self-Compassion could predict Diabetes 

Distress, even when mental wellbeing was accounted for. Participants were recruited via 

Facebook groups connected to diabetes in Sweden and 239 people replied. The participants 

were between 18 and 75 years old, the majority were female. Correlation, ANOVA and 

multiple linear regression was used to analyze the collected data. The result showed a strong 

negative correlation between Self-Compassion and Diabetes Distress. Group comparisons 

showed that those with higher Self-Compassion had lower Diabetes Distress. This confirms 

previous research regarding Self-Compassion and coping with chronic illness. The strong 

correlation and the group comparisons results suggest that further research within this field 

should be performed. To investigate if Self-Compassion training could affect levels of Diabetes 

Distress studies including Self-Compassion interventions would be of interest. More research 

could lead to development of recommendations and care adjusted for those who are 

experiencing Diabetes Distress.  

Keywords: Self-Compassion, Diabetes Distress, Mental wellbeing.
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Självmedkänsla och Diabetesrelaterad stress 

Enligt Diabetesförbundet behandlas ungefär 500 000 personer i Sverige för diabetes. 

Att leva med diabetes innebär att flera gånger per dag fatta beslut som direkt påverkar den egna 

hälsan. Det kan handla om att bestämma hur många enheter insulin man ska ta, vad och hur 

mycket man ska äta eller hur man ska hantera fysisk aktivitet. Dessa beslut får direkta 

konsekvenser i form av blodsockervärde, något som både påverkar fysiologiska processer i 

kroppen och psykiska upplevelser (Diabetesförbundet, 2016a). Med dessa krav på egenvård 

kan det tänkas att psykiskt välmående, hur man förhåller sig till sin sjukdom och till sig själv 

blir viktigt. 

Forskning har visat att psykisk ohälsa, såsom depression, ångest och oro, är vanligare 

bland personer med diabetes än normalpopulationen. En stor metaanalys (Anderson, 

Freedland, Clouse & Lustman, 2001) som inkluderar totalt 20 218 personer har visat att det är 

en stor samsjuklighet mellan depression och diabetes. Det framkom även att det är dubbelt så 

vanligt med depression hos personer med diabetes jämfört med normalpopulationen. Men 

studier som mäter depressiva symtom hos personer med diabetes verkar inte ta med i 

bedömning att den stress dessa individer upplever i hög grad är relaterad till sjukdomen. 

(Fisher, Gonzalez & Polonsky, 2014). Stress kopplat till sjukdomen och depressiva symtom 

anses vara svåra att åtskilja hos personer med diabetes för att symtomen kan betraktas som 

överlappande. Denna typ av stress som är relaterad till diabetes benämns ibland som 

känslomässig stress. Känslomässig stress kan orsakas av tre interrelaterade stressorer hos 

personer med diabetes. Stress orsakad av diabetesen och hanteringen av sjukdomen, stress 

resulterad av faktorer i livet som familjeliv, arbete, ekonomi samt stress orsakad av andra 

faktorer som personlighetsfaktorer, livshistoria eller genetiska faktorer (Fisher et al., 2014).   

Upplevd stress hos personer med diabetes anses viktigt att undersöka för att ge en 

nyanserad bild av måendet hos personer med diabetes samt kunna erbjuda adekvat behandling 

(Fisher et al., 2014). Diabetes Distress Scale har utvecklats av Polonsky och kollegor (2005) 

för att mäta upplevd stress hos personer med diabetes kopplat till diabetesen och hanteringen 

av den. Diabetesrelaterad stress består av flera olika komponenter. Det innefattar hur en person 

subjektivt förhåller sig till sin diabetes gällande känslomässig påfrestningar, läkare-relaterade 

bekymmer, dagligt hanterande av sin diabetesegenvård samt interpersonella bekymmer 

(Polonsky et al., 2005). 

Forskning har visat att leva med diabetes sätter personer i situationer där det finns risk 

för stress och till självkritik kopplat till sjukdomen (Beverly et al., 2012; Peel, Parry, Douglas 

& Lawton, 2004; Peyrot et al., 2005). En riktning inom psykologin som i huvudsak behandlar 

självkritik är Compassion focused therapy (CFT) med begreppet självmedkänsla i fokus. 

Självmedkänsla (eng: Self-compassion) baseras på tre komponenter (Neff, 2003). Där den 

första syftar till att vara förstående och vänlig mot sig själv istället för att vara hård, självkritisk 

och dömande. Den andra lyfter fram förmågan att betrakta upplevelser som en del av att vara 

mänsklig snarare än avskärmande och isolerande. Tredje komponenten beskriver att medvetet 

balansera smärtsamma tankar och känslor utan att överidentifiera sig med dem. Dessa 

komponenter upplevs olika, och en komponent kan främja förekomst av en annan. Neff (2003) 

har beskrivit hur de olika komponenterna påverkar varandra och menar att acceptans och 

mindfulness kan leda till minskad självkritik. Självkritik är en internaliserad säkerhetsstrategi 

för att hantera skam och fungerar som ett försvar mot det obehag som skammen väcker. Skam 

är en affekt som har som funktion att reglera intresse och glädje. När man önskat något och 

känt förväntan inför att få det men blir avbruten i denna glädje och inte får det som önskades 

aktiveras skam. Positiva känslor kopplat till sig själv försvinner vid skam och man känner sig 

dålig (Andersson & Viotti, 2013). Neff (2003) menar vidare att minskad självkritik kan 



3 
 

 

möjliggöra att man i högre grad upplever självmedkänsla, samt att negativa känslomässiga 

upplevelser blir färre. Detta ger i sin tur en ökad förmåga att medvetet balansera tankar och 

känslor. Neff (2003) menar även att insikten om att misslyckande är mänskligt också gör att 

självkritik avtar. 

Hög självmedkänsla har visat sig ha positiva effekter på psykisk hälsa genom 

exempelvis minskad depressivitet, ångest samt ökad känsla av tillfredsställelse med livet (Neff, 

2003). Vidare har forskning visat att personer med hög självmedkänsla reagerar mer adaptivt 

på hälso-hot och är bättre på att hantera känslomässig stress kopplat till sjukdom eller skada. 

Höga skattningar av självmedkänsla har även visat sig ge mindre negativa affekter kopplat till 

sin hälsa, i jämförelse med lägre skattningar. Det som medierar detta samband verkar 

framförallt vara individens strävan att vara snäll mot sig själv, samt tankeinnehåll i termer av 

vänliga tankar då man är sjuk eller skadad (Terry, Leary, Mehta & Henderson, 2013).   

Ytterligare forskning har gjorts på relationen mellan självmedkänsla och sjukdom, dock 

inte specifikt på diabetes. Brion, Leary och Drabkin (2014) studerade exempelvis reaktioner 

på allvarliga sjukdomar, med fokus på personer med HIV, och fann att självmedkänsla är 

relaterat till mer fördelaktiga sätt att förhålla sig till sin sjukdom. Självmedkänsla var associerat 

med lägre nivåer av negativa emotioner, såsom  stressnivåer, självömkan och skam. Vidare 

visade det sig att desto högre nivå av självmedkänsla som de skattade, desto lägre nivå av 

negativa emotioner och högre nivåer av positiva emotioner rapporterade de.  

Även vid kronisk sjukdom och coping verkar självmedkänsla vara central. Sirois, 

Molnar och Hirsch har i en studie från 2015 visat att självmedkänsla bland kvinnor med kronisk 

sjukdom är i högre grad associerat med adaptiv coping än maladaptiv coping i relation till sin 

sjukdom. Författarna menar att självmedkänsla leder till användande av mer effektiva 

copingstrategier, samt leder till mindre upplevd stress. Vidare beskriver författarna hur 

personer med kronisk sjukdom med hög självmedkänsla har fördel av att anpassa sig till 

sjukdomen genom att omformulera hur de betraktar sjukdomsrelaterade svårigheter och därför 

kan svara med adekvata strategier för att minimera stress. Självmedkänsla visade sig även vara 

negativt associerat med självkritik och författarna understryker hur upplevelse av självkritik 

kan vara viktiga att uppmärksamma vid kronisk sjukdom (Sirois et al., 2015). Personer som 

har en kronisk sjukdom kan många gånger hamna i situationer där de upplever att de har lite 

kontroll över sina sjukdomssymtom (Thompson, Sobolew-Shubin, Galbraith, Schwankovsky, 

& Cruzen, 1993). I efterhand kan självkritik uppstå och tankar om att kunnat agera annorlunda. 

Upplevelsen av sjukdomssymtomen betraktas då som ett personligt misslyckande.  Detta sätt 

att relatera till sina sjukdomssymtom kan ses som ett försök att få mer kontroll över situationer 

relaterade till sin sjukdom, även fast det handlar om situationer man inte kan påverka. 

Thompson och kollegor (1993) menar att självmedkänsla kan agera som en skyddande faktor 

för självkritik. 

Peyrot med kollegor (2005) skriver om självkritik hos personer med diabetes typ 2. De 

fann att personer som upplevde att de tränade regelbundet, följde en diet som 

rekommenderades av sjukvården samt upplevde mindre diabetesrelaterad stress skattade lägre 

på självkritik jämfört med den grupp som inte tränade regelbundet, inte följde den 

rekommenderade dieten och som upplevde högre diabetesrelaterad stress (Peyrot et al., 2005) 

Ytterligare forskning har undersökt för- och nackdelar med att mäta sitt blodsocker för 

personer med diabetes som inte använder insulin. De fann att mäta sitt blodsockret kunde 

medföra känslomässiga konsekvenser (Peel et al., 2004). Deltagarna i studien berättade om hur 

olika blodsockervärden kunde skapa en känsla av framgång eller misslyckande. Detta i sin tur 

påverkade hur personerna uppfattade sin  förmåga till egenvård och kunde skapa ångest och 

självkritik. Peel med kollegor (2004) understryker vikten av hur en person med diabetes tolkar 

sina blodsockervärden och vilken mening de tillskriver dem. De menar att det skulle vara bra 

om vården i större utsträckning pratar med patienterna om hur de tolkar sina blodsockervärden 
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och hur de kan använda blodsockermätning på ett sätt som blir användbart för dem. Något 

annat som har visat sig kunna vara upphov till självkritik hos personer med diabetes är patient- 

och läkarrelationen (Beverly et al., 2012). Det har visat sig  att patienterna kan uppleva läkarna 

som besvikna och frustrerade om behandlingsmål inte uppnåtts. I en studie framkom 

exempelvis att patienterna kände att om de ej nådde de uppsatta behandlingsmålen så var det 

på grund av att de misslyckats med sin egenvård. Vilket resulterade i skuldbeläggande av sig 

själv samt en frustration och besvikelse som var riktat inåt genom nedvärderande kommentarer 

om sig själva (Beverly et al., 2012). I sammanhang där det finns någon annan person som har 

en maktposition som man upplever sig beroende av utvecklas ofta självkritik (Andersson & 

Viotti, 2013). Detta då det uppfattas farligt att rikta kritik mot den andre personen eftersom det 

innebär en risk att förlora relationen som man är beroende av, vilket kan leda till att personen 

istället lägger skulden på sig själv. Detta sätt att förhålla sig kan även användas förebyggandet 

genom att man övervakar sig själv och anpassa sitt beteende för att inte väcka ilska hos den 

andra personen. Självkritik kan då beskrivas som en strategi för att skydda sig själv och för att 

skapa en typ av säkerhet i relationer då det aktiverar hotsystemet i kroppen (Andersson & 

Viotti, 2013). 

Forskning om effekten av självmedkänsla för personer med diabetes har varit mycket 

begränsad och oss veterligen har endast några få tidigare studier  tittat specifikt på detta. (Friis, 

Johnson, Cutfield & Consedine, 2015, 2016). Friis med kollegor (2015) studerade om 

självmedkänsla kunde buffra påverkan av diabetesrelaterade stress inverkan på 

blodsockernivåer. De studerade detta genom att undersöka långtidssocker-värdet Hemoglobin 

A1c (HbA1c), som ger ett medelvärde på hur blodsockret har legat de senaste två till tre 

månaderna (1177 Vårdguiden, 2018). Resultatet visade att självmedkänsla modererar 

relationen mellan diabetesrelaterad stress och HbA1c. Högre nivå av diabetesrelaterad stress 

predicerade högre HbA1c då självmedkänslan var låg, men inte då självmedkänsla var hög. I 

en annan studie av Friis och kollegor (2016) undersöktes om träning i självmedkänsla hos 

personer med diabetes i Nya Zeeland påverkar graden av depressiva symtom och upplevd stress 

samt om det gav bättre metabolisk kontroll i termer av lägre HbA1c. Studien fann att så var 

fallet, men tolkningen av resultatet begränsas dock av att deltagarna bestod av personer som 

skattade högre än genomsnittet redan vid studiens början gällande depressiva symtom och 

diabetesrelaterad stress, samt att deltagarna rekryterades delvis direkt från vårdpersonal. Det är 

därför oklart om detta samband är generaliserbart till personer med diabetes i allmänhet. Med 

bakgrund av redovisade studier blir vårt syfte att titta närmare på psykisk mående hos personer 

med diabetes med fokus på självmedkänsla och diabetesrelaterad stress, även psykiskt 

välmående i allmänhet kommer att mätas. Detta undersöks utifrån följande frågeställningar: 

Finns det ett samband mellan grad av självmedkänsla och upplevd diabetesrelaterad stress? 

Finns det skillnad i grad av upplevd diabetesrelaterad stress mellan grupper med olika grad av 

självmedkänsla? Kan självmedkänsla, även vid kontroll för allmänt psykiskt välmående, 

predicera en signifikant del av variansen i diabetesrelaterad stress?  

Metod 

Deltagare 

Deltagare rekryterades via sex olika Facebookgrupper kopplade till diabetes i Sverige 

med totalt 25 165 medlemmar. 

Instrument 
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Self-Compassion Scale (SCS) mäter genom självskattning individens förmåga ge sig 

själv självmedkänsla (Neff, 2003).  Skalan består av 26 frågor som är uppdelad i sex delskalor. 

Dessa sex delskalorna består av de faktorer som menas ingå i begreppet självmedkänsla. Det 

är Snällhet mot sig själv (eng:self-kindness) med frågor som ”Jag försöker att vara kärleksfull 

mot mig själv när jag känner känslomässig smärta”, Dömande mot  sig själv (eng:self-

judgement) med frågor som ”Jag är ogillande och fördömande gällande mina egna brister och 

tillkortakommanden”, Allmänmänsklighet (eng: common humanity) med frågor som ”När 

saker går dåligt för mig ser jag svårigheterna som en del av livet som alla går igenom”, Isolering 

(eng:isolation) med frågor som ”När jag tänker på mina tillkortakommanden tenderar det att få 

mig att känna mig mer avskärmad och separerad från resten av världen”, Medveten närvaro 

(eng: mindfulness) med frågor som ”När någonting gör mig upprörd försöker jag hålla mina 

känslor i balans” samt Överidentifikation (eng: over-identified) med frågor som ”När jag 

känner mig nere tenderar jag att vara upptagen av och fokusera på allt som är fel”. Dessa frågor 

besvaras genom svarsalternativ från 1 (nästan aldrig) till 5 (nästan alltid) som utgör en 

likertskala. Instrumentet ger ett medelvärde för hela skalan som står för generell 

självmedkänsla, där högre poäng innebär högre grad av självmedkänsla. Instrumentet 

tillhandahåller även medelpoäng för varje delskala. Värt att observera är att de negativt 

formulerade delskalorna Dömande mot sig själv, Isolering och Överidentifikation vänds innan 

de räknas med i totalpoängen. SCS har enligt validitetsstudier visat tillfredsställande 

konvergent, begreppsvaliditet samt diskriminativ validitet. Gällande reliabilitet var test-retest 

reliabiliteten .93 för helskalan (Neff, 2003). Det har tagits fram gränsvärden för att dela upp 

deltagarnas skattningar i tre olika grupper baserat på grad av självmedkänsla. Indelningen 

baseras på deltagarnas medelvärde för hela skalan och består av de med låg grad av 

självmedkänsla, de med medel grad av självmedkänsla och de med hög grad av självmedkänsla. 

De som fått medelvärde mellan 1.0 och 2.5 tillhör enligt denna uppdelning gruppen med låg 

självmedkänsla, de som fått medelvärde mellan 2.5 och 3.5 tillhör gruppen med medel 

självmedkänsla och de som fått medelvärde mellan 3.5 och 5.0 tillhör gruppen med hög 

självmedkänsla (Neff, 2018).  

Diabetes Distress Scale är en självskattningsskala som avser att mäta upplevd stress hos 

personer med diabetes. Den upplevda stressen kan vara kopplat till sjukdomen och hanteringen 

av den (Polonsky et al., 2005). Instrumentet består av 17 påståenden med svarsalternativ enligt 

en likertskala. Svarsalternativen består av sex steg, från 1 (inte ett problem) till 6 (ett mycket 

allvarligt problem). Skalan består av fyra delskalor som belyser olika dimensioner av 

diabetesrelaterad stress. Delskalorna är Känslomässig påfrestning med påståenden som 

”Känner att diabetes tar för mycket av min mentala och fysiska energi varje dag”, Läkare-

relaterade bekymmer med påståenden som ”Känner att min läkare inte vet tillräckligt mycket 

om diabetes och diabetesvård”, Dagligt hanterande av diabetes egenvård med påståenden som 

”Känner att jag inte testar mitt blodsocker tillräckligt ofta” samt Interpersonella bekymmer 

med påståenden som ”Känner att vänner eller familj inte förstår hur svår det kan vara att leva 

med diabetes” (Polonsky et al., 2005). Maxpoäng för skalan är 102 poäng. För att sammanställa 

resultatet beräknas totalpoängen och ett medelvärde räknas ut. Ett medelvärde på 3 eller högre 

innebär hög diabetesrelaterad stress. Instrumentet har konsistent faktor struktur och god intern 

reliabilitet och validitet (Polonsky et al., 2005).  

Välmåendeskalan avser att mäta subjektivt psykiskt välmående enligt två komponenter 

(Braconier, 2015). Det hedoniska perspektivet som fokuserar på personens känslomässiga 

upplevelse av välbehag, tillfredsställelse och lycka samt det eudaimoniska perspektivet som 

har personens kognitiva uppfattning av utveckling, goda relationer, psykologisk funktion och 

självförverkligande i fokus. Tillsammans bildar dessa två komponenter ett begrepp som består 

av individens kognitiva uppfattning och känslomässiga upplevelse av närvaro av positiva 
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känslor, frånvaro av negativa känslor samt grad av tillfredsställelse med livet. Dessa 

dimensioner och delar av begreppet har inbördes relationer till varandra och tillsammans med 

relationer till yttre livshändelser bildar de personens totala upplevelse av subjektivt psykiskt 

välmående. Välmåendeskalan består av 18 påståenden som alla börjar med “I hur hög grad har 

du den senaste veckan…”.  Svarsalternativen består av en femgradig likertskala från 0 (Aldrig) 

till 4 (Mycket ofta). Maxpoäng för hela skalan är 72, där en lägre poäng anger sämre mående. 

Frågorna fokuserar på i vilken grad en person upplever psykiskt välmående och de är inte 

symtombaserad. Instrumentet är konstruerat för användning vid enstaka tillfällen, upprepade 

mätningar eller som utvärderingsinstrument för insatser tänkta att främja subjektivt välmående 

(Braconier, 2015). Skalans psykometriska egenskaper utvärderas av Braconier (2015), i denna 

utvärdering jämfördes en icke-klinisk population med en klinisk population. Gällande 

reliabiliteten uppmättes en utmärkt intern konsistens för båda den kliniska populationen 

(Cronbachs α = .951) och den icke-kliniska (Cronbachs α = .926). För att studera validiteten 

undersöktes hur Välmåendeskalan förhöll sig till The Patient Health Questionnarie 9 (PHQ-9) 

och Generalized Anxiety Disorder 7 (GAD-7). PHQ-9 och GAD-7 mäter grad av subjektiv 

illabefinnande genom depressiva symtom och ångestsymtom. Det framkom att 

välmåendeskalan korrelerade starkt negativt med både GAD-7 och PHQ-9, både när det 

undersöktes i den kliniska gruppen och när det undersöktes i den icke-kliniska gruppen. Detta 

tyder på att det som välmåendeskalan mäter står i tydlig kontrast till det subjektiva 

illabefinnandet som PHQ-9 och GAD-7 mäter. 

Procedur 

De självskattningsformulär som var på engelska översattes till svenska. De 

återöversattes sedan till engelska av en person med engelska som modersmål. Varpå 

korrigeringar av den svenska översättningen gjordes baserat på återöversättningen. 

Pilottestning av självskattningsformulären genomfördes på fem personer. Feedback från 

testpersoner togs sedan i beaktande och mindre korrigeringar av bakgrundsfrågorna 

genomfördes. Rekrytering till studien ägde rum genom inlägg i sex Facebookgrupper kopplade 

till diabetes där länk till studien bifogas. Formulären var infogade efter varandra i Google 

Forms där deltagarna först informerades om studiens syfte och de forskningsetiska principer 

som tagits i beaktande. Därefter följde bakgrundsfrågor gällande kön, ålder, utbildning, 

diabetestyp, huvudsaklig behandling för diabetes samt hur länge man haft diabetes. Länk till 

enkäten delades i ett inlägg och efter tre dagar postades ett nytt inlägg med påminnelse om 

enkäten. Dessa länkar fanns tillgängliga i två veckor. I bilaga 1 kan texten som skrevs i 

Facebookinläggen och introtexten till enkäten läsas. För att vara transparenta valdes att 

tillkännage att en av oss som genomför denna studie själv har diabetes och att den andra är 

anhörig till person med diabetes. 

Databearbetning och statistiska beräkningar 

Self-Compassion Scale (SCS) delades upp i tre grupper efter gränsvärden enligt Neff 

(2018). Indelningen gjorde baserat på deltagarnas medelvärde för hela skalan på SCS. De med 

medelvärden mellan 1.0 och 2.5 fördes till gruppen låg, de med medelvärden mellan 2.5 och 

3.5 fördes till gruppen medel och de med medelvärden mellan 3.5 och 5.0 fördes till gruppen 

hög. Gruppen med låg grad av självmedkänsla bestod av 70 personer, gruppen med medel grad 

av självmedkänsla bestod av 121 personer och gruppen med hög grad av självmedkänsla bestod 

av 48 personer. När det kom till typ av diabetes fördes deltagare som uppgivit diabetestyp 

Mody till kategorin Diabetes typ 2 och de deltagare som uppgivit diabetestyp LADA fördes till 



7 
 

 

kategorin Diabetes typ 1. Detta då dessa typer av diabetes är undertyper till de mer 

övergripande kategorierna Diabetes typ 2 och Diabetes typ 1.  

Samtliga beräkningar på den insamlade datan genomfördes i  IBM SPSS Statistics 24. 

För att undersöka om det fanns ett samband mellan grad av självmedkänsla och 

diabetesrelaterad stress genomfördes korrelationsberäkningar. För att undersöka om det fanns 

signifikanta skillnader i nivå av diabetesrelaterad stress mellan grupper med olika nivåer av 

självmedkänsla genomfördes ANOVA med efterföljande Bonferroni post-hoc analys. En 

ANCOVA genomfördes för att kontrollera för välmåendeskalans inverkan på diabetesrelaterad 

stress. För att kontrollera för andra faktorers inverkan genomfördes multipla linjära 

regressionsanalyser.  

Etiska överväganden 

Deltagarna i studien informerades om att deltagandet i studien var anonymt och 

frivilligt med möjlighet att avbryta. Av etiska skäl användes en skala för psykiskt välmående 

snarare än en för psykisk ohälsa. Detta för att samla in data om psykisk ohälsa kunde medföra 

ett ansvar att agera på eventuell information om ohälsa. Vidare uppmanades deltagarna att 

vända sig till sjukvården om de hade funderingar relaterat till sitt mående. Deltagarna erhöll 

information gällande syftet med studien och användandet av datamaterialet. Handledare 

bedömde att detta arbete inte behövde en etisk prövning. 

Resultat  

I undersökningen deltog 239 personer. Deltagarna var mellan 18 och 75 år där 

majoriteten var mellan 18 och 55 år. Ingen av deltagarna tillhörde åldersgruppen 76 till 85 år 

eller var över 85 år, varför de ej redovisas i tabell 1. Övervägande antalet deltagare var kvinnor 

och endast 14.2 % män, ingen definierade sig som annat kön. Den vanligaste diabetestypen var 

typ 1 och insulin var den mest använd behandlingen. Gällande högsta utbildningsnivå så hade 

de flesta deltagarna gymnasial eller universitetsutbildning. Värt att uppmärksamma är att inom 

gruppen med hög självmedkänsla var andelen med universitetsutbildning hela 70.8 %. 

Tabell 1 

Deskriptiv data för samtliga deltagare, indelat i grupper baserat på grad av självmedkänsla. 

 Låg själv-

medkänsla 

Medel själv-

medkänsla 

Hög själv-

medkänsla 

Totalt 

Kön, n (%).     

Kvinna  58 (82.9) 104 (86.0) 43 (89.6) 205 (85.8) 

Man 12 (17.1) 17 (14.0) 5 (10.4) 34 (14.2) 

Annat 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Ålder n (%)     

18-25 år 17 (24.3) 21 (17.4) 9 (18.8) 47 (19.7) 

26-35 år  18 (25.7) 30 (24.8) 6 (12.5) 54 (22.6) 

36-45 år  13 (18.6) 26 (21.5) 8 (16.7) 47 (19.7) 

46-55 år 12 (17.1) 22 (18.2) 14 (29.2) 48 (20.1) 

56-65 år 8 (11.4) 14 (11.6) 9 (18.8) 31 (13.0) 

66-75 år 2 (2.9) 8 (6.6) 2 (4.2) 12 (5.0) 

Utbildningsnivå, n (%).     

Grundskola/Folkskola  7 (10.0) 6 (5.0) 1 (2.1) 14 (5.9) 

Gymnasium/Folkhögskola  32 (45.7) 39 (32.2) 12 (25.0) 83 (34.7) 
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Universitet/Högskola 28 (40.0) 65 (53.7) 34 (70.8) 127 (53.1) 

Yrkeshögskola 3 (4.3) 11 (9.1) 1 (2.1) 15 (6.3) 

Diabetestyp, n (%).     

Typ 1 inklusive LADA 58 (82.9) 108 (89.3) 39 (81.3) 205 (85.8) 

Typ 2 inklusive Mody 11 (15.7) 12 (9.9) 8 (16.7) 31 (13.0) 

Annan 1 (1.4) 1 (.8) 1 (2.1) 3 (1.2) 

År med diabetes, n (%).     

0-2 år  9 (12.9) 18 (14.9) 5 (10.4) 32 (13.4) 

2-5 år  10 (14.3) 10 (8.3) 7 (14.6) 27 (11.3) 

5-10 år 9 (12.9) 14 (11.6) 5 (10.4) 28 (11.7) 

10-20 år  19 (27.1) 22 (18.2) 9 (18.8) 50 (20.9) 

Över 20 år 23 (32.9) 57 (47.1) 22 (45.8) 102 (42.7) 

Diabetesbehandling, n (%).     

Insulin 61 (87.1) 110 (90.9) 42 (87.5) 213 (89.1) 

Tabletter 7 (10.0) 7 (5.8) 5 (10.4) 19 (7.9) 

Livsstilsanpassningar 2 (2.9) 3 (2.5) 0 (0) 5 (2.1) 

Annat 0 (0) 1 (.8) 1 (2.1) 2 (0.8) 

Självmedkänsla, M (SD). 2.08 (.27) 2.94 (.28) 3.89 (.28) 2.88 (.69) 

Diabetesrelaterad stress, M 

(SD). 

3.69 (.99) 3.01 (.89) 2.31 (.80) 3.07 (1.02) 

Psykiskt välmående, M (SD). 1.51 (.75) 2.24 (.76) 2.92 (.69) 2.16 (.89) 

Notis: n= antal, M= medelvärde, SD= Standardavvikelse.  

För att mäta storleken och riktningen av det linjära sambandet mellan grad av 

självmedkänsla och upplevd diabetesrelaterad stress, räknades en bivariate Pearson’s product-

movement correlation coefficient (r)  ut. Den bivariata korrelationen mellan dessa två variabler 

var negativ och stark, r(237) = -.545, p<.001. Där låg självmedkänsla var associerat med hög 

diabetesrelaterad stress och hög självmedkänsla var förknippat med låg diabetesrelaterad stress. 

 En envägs variansanalys (ANOVA) användes för att jämföra diabetesrelaterad stress 

mellan de tre grupperna med olika grad av självmedkänsla. För att undersöka normalfördelning 

gjordes Shapiro-Wilk samt histogram, vilket visade på normalfördelad data. Levenes test 

användes för att utvärdera antagandet av homogenitet av varians, det var inte signifikant och 

antagandet av homogenitet av varians förkastas därför ej. Resultatet från ANOVA analysen 

visade en signifikant huvudsaklig effekt för grad av självmedkänsla på diabetesrelaterad stress, 

F (2, 238) = 33.78, p<.001. Effektstorleken för den huvudsakliga effekten var .223. Post hoc 

analys med Bonferroni visade att de tre grupperna skilde sig signifikant från varandra (p<.001), 

se figur 1. Deltagare med låg självmedkänsla upplevde signifikant högre grad av 

diabetesrelaterad stress (M=3.69, SD=.99) jämfört med de med medel och hög självmedkänsla. 

Deltagare med medel självmedkänsla upplevde signifikant lägre grad av diabetesrelaterad 

stress (M=3.01, SD=.89) jämfört med de med låg självmedkänsla samt signifikant högre grad 

av diabetesrelaterad stress jämfört med de med hög självmedkänsla. Deltagare med hög 

självmedkänsla upplevde signifikant lägre grad av diabetesrelaterad stress(M=2.31, SD=.80) 

än de med låg och medel självmedkänsla.  

Figur 1 

Stapeldiagram med error bars för jämförelse av medelvärde gällande diabetesrelaterad stress  

mellan grupper med olika grad av självmedkänsla. 
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För att kontrollera välmåendeskalans påverkan på självmedkänslas inverkan på 

variansen i diabetesrelaterad stress genomfördes en envägsanalys av kovarians, ANCOVA. 

Men då denna  gav ett signifikant Levenes test, vilket innebär att hypotesen om homogenitet 

av varians förkastades, gjordes istället en multipel linjär regression för att kontrollera för 

inverkan av  psykiskt välmående. I den multipel regression användes variablerna grad av 

självmedkänsla och psykiskt välmående för att predicera diabetesrelaterad stress. Modellen 

förklarade 41.5 % (adjusted 𝑅2 = .415) av diabetesrelaterad stress, F(2, 236) = 83.61, p = .000. 

Av de prediktorer som undersöktes, var både grad av självmedkänsla (β= -.25, t(236)= -3.71, 

p<.001) och grad av psykiskt välmående (β= -.46, t(236)= -6.88, p<.001) signifikanta.  

Ytterligare en multipel linjär regression genomfördes för att predicera diabetesrelaterad 

stress med variablerna grad av självmedkänsla, psykiskt välmående och de olika 

bakgrundsvariablerna (ålder, kön, utbildningsnivå, hur länge de haft diabetes, vilken typ av 

diabetes de har och hur de behandlar sin diabetes). Regressionen visade ett signifikant 

resultat,  𝑅2 = .429, F(8, 230) = 21.63, p = .000. Av de prediktorer som undersöktes var grad 

av självmedkänsla (β= -.23, t(230)= -3.51, p = .001) och psykiskt välmående (β= -.46, t(230)= 

-6.78, p = .000) de enda som var signifikant, ingen av bakgrundsvariablerna visade signifikanta 

resultat.  

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett samband mellan 

självmedkänsla och hur personer med diabetes relaterar till sin sjukdom, samt att undersöka 

om självmedkänsla, även vid kontroll för allmänt psykiskt välmående, kunde förutsäga 

diabetesrelaterad stress. Resultaten visade att det finns ett starkt negativt samband mellan 

självmedkänsla och diabetesrelaterad stress. Vidare visade resultaten att det finns effekt av grad 

av självmedkänsla på diabetesrelaterad stress. Denna effekt kan beskrivas genom att gruppen 

med låg självmedkänsla hade högst diabetesrelaterad stress, gruppen med medel 

självmedkänsla hade medel diabetesrelaterad stress och gruppen med hög självmedkänsla hade 

lägst diabetesrelaterad stress. För att predicera diabetesrelaterad stress hade både grad av 
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självmedkänsla och grad av psykiskt välmående effekt. Ingen av bakgrundsvariablerna (ålder, 

kön, diabetestyp etc.) visade sig ha någon signifikant påverkan på resultatet.  

Sambandet mellan diabetesrelaterad stress och självmedkänsla är i linje med tidigare 

forskning gällande personer med kronisk sjukdom och hur självmedkänsla är associerat med 

lägre nivåer av upplevd stress (Brion et al., 2014; Sirois et al., 2015; Terry et al., 2013). 

Forskning av Friis och kollegor (2015) ,som berör diabetes specifikt, fann ett samband mellan 

diabetesrelaterad stress och självmedkänsla i ett urval rekryterat i Nya Zeeland, även denna 

studie fann ett samband mellan diabetesrelaterad stress och självmedkänsla, men då i ett 

svenskt urval.    

De signifikanta skillnaderna i diabetesrelaterad stress hos grupperna med olika grad av 

självmedkänsla är värt att diskutera. Det kan vara så att dessa skillnader kan förklaras genom 

att personer med hög självmedkänsla vid upplevelse av potentiellt diabetesrelaterade 

stressfyllda situationer har hjälp av sin höga självmedkänsla. Detta genom förmåga att reglera 

dessa situationer med hjälp av att vara förstående och vänlig mot sig själv, förmåga att betrakta 

motgång som en del i att vara mänsklig samt medvetet balansera smärtsamma tankar och 

känslor (Neff, 2003). Det innebär att hög självmedkänsla kan medföra ett förhållningssätt till 

sjukdomen som ger låg diabetesrelaterad stress. I linje med detta fann Sirois och kollegor 

(2015) i sin studie att personer med hög självmedkänsla anpassades sig till sin kroniska 

sjukdom genom att omformulera hur de förhöll sig till sjukdomsrelaterade svårigheter och på 

så sätt använde mer adekvata strategier för att minimera stress. Även annan tidigare forskning 

har visat på att sjukdomsrelaterad stress kan vara lättare att hantera med hjälp av 

självmedkänsla (Brion et al., 2014; Terry et al., 2013).  

I kontrast till hur personer med hög självmedkänsla kan tänkas reagerar vid stressfulla 

situationer kopplat till sin sjukdom, kan det tänkas att personer med låg självmedkänsla blir 

självkritiska vid dessa situationer. Att de vid dessa stressfulla situationer blir dömande mot sig 

själva, upplever sig som ensamma och isolerade i det de upplever och blir uppslukade av 

smärtsamma tankar och känslor (Neff, 2003). Detta kan tänkas skapa svårigheter i att förhålla 

sig till sin sjukdom samt bidra till  hög diabetesrelaterad stress.  

Då det allmänna psykiska måendet kan ha inverkan på stressnivåer och hantering av 

olika situationer mättes, som tidigare nämnts, psykiskt välmående i denna studie. Oss 

veterligen har psykiskt välmående inte mätts på det sättet i tidigare studier inom området 

diabetesrelaterad stress och självmedkänsla, utan fokus har i dem legat på att mäta depressiva 

symtom och långtidssocker-medelvärdet HbA1c. Den multipla regressionen visade att 

självmedkänsla och psykiskt välmående tillsammans kunde förklara  41.5% av variansen i grad 

av diabetesrelaterad stress. Både självmedkänsla och psykiskt välmående var även var för sig 

signifikanta prediktorer för grad av diabetesrelaterad stress. Psykiskt välmående hade större 

förklaringsgrad för diabetesrelaterad stress än självmedkänsla. Ett sätt att  förstå detta skulle 

kunna vara genom att psykiskt välmående är ett mycket bredare begrepp som innefattar många 

olika aspekter av hur en person mår. Medan självmedkänsla däremot kan anses vara ett mer 

avgränsat begrepp. Att självmedkänsla, även efter att ha inkluderat psykisk välmående i 

regressionen, visade sig vara en signifikant prediktor för diabetesrelaterad stress tyder dock på 

att självmedkänsla är en viktig faktor i detta sammanhang.  

Styrkor med denna studie är ett stort antal deltagare och att etablerade instrument 

användes. Svagheter som kan tänkas är bland annat att varken Self-Compassion Scale eller 

Diabetes Distress Scale fanns översatta till svenska. För att försöka väga upp för det gjordes 

dubbla översättningar. De översattes först till svenska för att sedan återöversättas till engelska 

av en annan person, som hade både engelska och svenska som modersmål. Efter det översattes 

de tillbaka till svenska och korrigeringar gjordes baserat på återöversättningen. Trots detta kan 

det inte garanteras att dessa översättningar överensstämmer helt med originalversionerna. 
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Normeringsstudier på ett svenskt urval har inte genomförts för dessa två skalor och därför har 

de gränsvärden som presenterades i samband med normeringen av originalversionerna använts. 

Det som kan tänkas skydda mot påverkan på resultatet är att fokus i resultatet ligger på 

samband, jämförelse av gruppers medelvärden och prediktorer/förklaringsgrad. Därför har 

endast gränsvärden för Self-Compassion Scale använts i indelandet av de tre grupper för olika 

grad av självmedkänsla som användes i jämförelsen av medelvärde för grupper. Att denna 

gruppindelning är baserat på normeringsstudier på ett icke-svenskt urval bör tas i beaktande. 

Något som styrker resultatets giltighet trots detta är att även sambandsanalysen och 

regressionsanalysens visar på signifikanta resultat i linje med gruppjämförelse-analysen. En 

aspekt som ytterligare styrker resultatens giltighet är att det i studien tagits med många 

bakgrundsvariabler som skulle kunna tänkas ha påverkan på resultatet och kontrollerats för 

dessa. Ingen av dessa visade sig ha påverkan på resultatet. Dessutom genomfördes kontroll för 

välmåendeskalans inverkan på diabetesrelaterad stress, vilket inte tidigare gjorts.  

Välmåendeskalan visade sig ha förklaringsgrad för diabetesrelaterad stress, vilket betyder att 

det var en relevant aspekt att ha med. Självmedkänsla hade, även när välmåendeskalan togs 

med i beräkningarna, en förklaringsgrad för diabetesrelaterad stress, vilket styrker att 

självmedkänsla är en viktig faktor att ta hänsyn till när det gäller diabetesrelaterad stress. 

Även fast det var ett stort antal deltagare finns vissa begränsningar, vilket gör att det 

inte kan sägas vara helt representativt för personer med diabetes i Sverige. Några viktiga 

begränsningar i urvalets representativitet var att det fanns en överrepresentation av kvinnor, 

yngre personer och personer med diabetes typ 1. Att det i urvalet är färre deltagare i de äldre 

åldersgrupperna och att det endast är 13% med diabetes typ 2 kan tänkas hänga ihop. Eliasson 

och kollegor (2018) rapporterar att medelåldern för personer med diabetes skiljde sig kring 20 

år mellan personer med typ 1 och typ 2 diabetes, där personer med typ 2 var äldre. Vidare kan 

färre äldre deltagare förklaras genom att äldre använder sociala medier mindre och att detta 

ytterligare bidrar till denna snedfördelning i både ålder och diabetestyp. Antagandet om att 

äldre använder sociala medier, i detta fall specifikt Facebook, mindre är något som McAndrew 

och Jeong (2012) fann i sin studie gällande Facebookanvändande. De fann även att kvinnor, 

yngre personer och de som inte var i en relation var de Facebook-användarna som var mest 

aktiva, vilket skulle kunna vara en del av förklaringen till snedfördelningen av kön i urvalet. 

Om data även samlats in på andra sätt, exempelvis genom brevutskick och genom vården, är 

det möjligt att urvalet hade kunnat bli mer representativt gällande ålder, diabetestyp och kön.  

Resultaten från denna studie, där gruppen med högst självmedkänsla upplevde lägst 

diabetesrelaterad stress gör att intresse för vidare forskning väcks. För att ytterligare undersöka 

denna studies resultat skulle framtida forskning kunna genomföra en interventionsstudie där 

med personer med diabetes i Sverige tränas i självmedkänsla. Detta för att undersöka om 

träning i självmedkänsla skulle kunna leda till minskad diabetesrelaterad stress och hur denna 

relation i sådana fall skulle se ut. Tidigare forskning kring detta har gjorts av Friis och kollegor 

(2016) som undersökte om träning i självmedkänsla hos personer med diabetes i Nya Zeeland 

påverkade graden av depressiva symtom och diabetesrelaterad stress med syfte att undersöka 

om det ledde till bättre HbA1c (medelblodsockervärde).  Den svenska interventionsstudien 

huvudfokus bör vara på hur självmedkänsla kan påverka psykisk hälsa hos personer med 

diabetes och då specifikt diabetesrelaterad stress. Detta då det skulle kunna möjliggöra 

utformande av riktad Självmedkänsla-behandling (Compassion Focused Therapy) för personer 

med diabetes som upplever diabetesrelaterad stress.  

För att fortsätta arbetet med att utforma adekvat vård för psykisk ohälsa hos personer 

med diabetes behövs begreppet psykisk ohälsa inom gruppen ytterligare nyanseras. Tidigare 

forskning visar att personer med diabetes i högre grad än normalpopulationen upplever psykisk 

ohälsa (Anderson et al., 2001). Fisher med kollegor (2014) menar att det för att möta gruppen 
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personer med diabetes och samtidig psykisk ohälsa skulle behövas en ökad klarhet kring orsak 

och verkan. De menar att det inom gruppen finns psykisk ohälsa relativt frikopplat från 

sjukdomen och psykisk ohälsa orsakad av hantering av sjukdomen, såsom diabetesrelaterad 

stress. Då diabetes är en sjukdom som påverkar både fysiologiska- och psykiska upplevelser 

(Diabetesförbundet, 2016a) är det av vikt att båda dessa komponenter uppmärksammas och 

undersöks. Tillstånden av fysiologiskkaraktär kan tolkas påverka de psykiska måendet och 

tvärt om. Detta för att leva med diabetes kan tänkas i vissa fall vara en grund för att utveckla 

psykisk ohälsa, såsom diabetesrelaterad stress. Vilket är ett exempel på när fysiologiska 

processer och hantering av dem påverkar psykiska upplevelser. Samtidigt som allmän psykisk 

ohälsa, exempelvis depression, hos personer med diabetes kan antas försvåra personens 

hanterande av sin diabetes. Vilket då är ett exempel på när psykiska upplevelser kan påverkar 

fysiologiska processer. Att diabetes är en sjukdom som kräver att individen tar stort ansvar för 

sin egenvård (Diabetesförbundet, 2016b) kan vid psykisk ohälsa få stora konsekvenser. Detta 

då basala behov som sömn och näring är beroende av blodsocker inom ett visst intervall, 

samtidigt som blodsocker inom detta intervall delvis är beroende av individens ork till 

egenvård. Det kan tänkas att en person skulle kunna hamna i en situation där den behöver bättre 

blodsockervärden för att få sina basala behov tillgodosedda, och då får förutsättningar för att 

må psykiskt bättre, samtidigt som den behöver må psykiskt bättre för att orka arbeta för bättre 

blodsockervärden. Allt detta understryker vikten av förståelse och nyansering av psykisk 

ohälsa hos personer med diabetes. Det belyser även ytterligare behovet av behandling utformad 

för att ta dessa aspekter i beaktande för att få rätt och effektiv behandling.   

 Sammanfattningsvis så visar denna studie på ett starkt samband mellan 

diabetesrelaterad stress och självmedkänsla. I gruppjämförelse kunde ses att de grupper som 

hade högre grad av självmedkänsla hade lägre diabetesrelaterad stress. Dessa effekter kvarstod 

även efter kontroll för bakgrundsvariabler och psykiskt välmåendes inverkan på 

diabetesrelaterad stress. Vidare forskning efterfrågas för att ytterligare förstå och utveckla 

behandling för psykisk ohälsa hos personer med diabetes.  
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Bilaga 1 

 

Inläggstext: UPPLEVELSE AV ATT LEVA MED DIABETES & FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

I SVÅRA SITUATIONER 

 

Vill du bidra till forskning inom det här viktiga området? Vi vill med vårt examensarbete 

inom psykologprogrammet uppmärksamma psykiskt mående hos personer med diabetes och 

bidra till ökad förståelse kring ämnet. Vi kommer att fråga dig om din upplevelse av att leva 

med diabetes, ditt välmående och hur du förhåller dig till dig själv vid svåra situationer.  Det 

kommer ta ungefär 10-15 minuter att svara på frågorna.  

 

Hanna Jönsson, psykologstudent och har diabetes 

Kristin Åström Larsson, psykologstudent och anhörig till person med diabetes 

 

 

Intro till enkäten: Att leva med diabetes och förhållningssätt i svåra situationer 

 

Hej och välkommen! 

 

Tack för att du tar dig tid att svara på dessa frågor i vårt examensarbete inom 

psykologprogrammet. Vi kommer att fråga dig om din upplevelse av att leva med diabetes, 

ditt välmående och hur du förhåller dig till dig själv i svåra situationer. Vi vill med detta 

examensarbete uppmärksamma psykiskt mående hos personer med diabetes och bidra till 

ökad förståelse kring ämnet.  Det kommer ta ungefär 10-15 minuter att svara på frågorna.  

 

Ditt deltagande är anonymt och frivilligt. Du kan när som helst välja att avbryta. Insamlade 

data kommer att användas i vårt examensarbete och sedan sparas för eventuell framtida 

forskning. Om du vill ta del av det färdiga examensarbetet kommer det att publiceras online 

på Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA). För att delta i studien behöver du var över 18 år. 

Genom deltagande godkänner du dessa villkor. Om du har funderingar relaterat till ditt 

mående hänvisar vi till att kontakta sjukvården.  

 

Tack för din medverkan! 

 

Vänligen, 

Hanna Jönsson, psykologstudent och har diabetes 

Kristin Åström Larsson, psykologstudent och anhörig till person med diabetes 

 

 


