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Abstrakt       
 
I Sverige lever drygt 300 000 människor med diabetes typ 1, varav 7000 är barn och 
ungdomar. Sjukdomen är kronisk, och att leva med diabetes kräver mycket av 
personen och att denne är noggrann med sin egenvård. För tonåringarna var sökande 
efter identitet och självständighet viktigt, vilket kan medföra att sjukdomen 
prioriteras bort. Syftet med litteraturstudien var att beskriva tonåringars upplevelse av 
att leva med diabetes typ 1. Databassökningen gjordes via sökmotorerna Pubmed och 
Cinahl. De 10 vetenskapliga artiklarna som inkluderades i studien bedömdes enligt en 
kvalitetsmall, och analyserades med innehållsanalys. Innehållsanalysen resulterade i 
tre kategorier och sju underkategorier. I Resultatet framkom att tonåringar tycker att 
sjukdomen medförde livsomställningar som ledde till att de kände sig annorlunda och 
begränsade. Stöd från familj och vänner ansågs vara viktigt samtidigt som 
tonåringarna ibland kände detta negativt. Det var viktigt att omgivningen hade 
förtroende för tonåringarna och lät dem vara självständiga. I diskussionen diskuteras 
ämnet utifrån familjens och sjukvårdspersonalens perspektiv. Slutsatsen av 
litteraturstudien var att det är väsentligt att den sjukvårdspersonal som möter 
tonåringar med diabetes typ 1 är medvetna om att tonårstiden är en turbulent period. 
Viktigt var att vården individanpassas utefter tonåringens behov, och den situation 
som denne befinner sig.    
 
Nyckelord: att vara annorlunda, egenvård, omvårdnad, självständighet, stöd, 
upplevelse.  
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1 

Sverige är ett land som har hög frekvens av barn och tonåringar som drabbas av 

diabetes typ 1 (URL 1). Därför är det som blivande sjuksköterskor ett viktigt och 

aktuellt ämne att belysa. I litteraturstudien beskrivs upplevelsen av att leva med 

diabetes typ 1 utifrån tonåringarnas perspektiv. Vi definerar tonåringar som personer i 

åldern 13 till 18 år, begreppet ungdomar används som synonym i litteraturstudien 

 
Bakgrund 
 
I Sverige uppskattas drygt 300 000 personer vara drabbade av diabetes typ 1, varav 

omkring 7000 är barn och ungdomar. Det svenska barndiabetesregistret visar att 

antalet nyinsjuknade barn har ökat kontinuerligt varje år sedan 1980-talet, och att 

diabetesdebuten sker allt längre ner i åldrarna (URL 1). Diabetes typ 1 är en sjukdom 

som karakteriseras av ett tillstånd av upphörd eller kraftigt nedsatt insulinsekretion1 

(Ericson & Ericson, 2002, s. 277). Sjukdomen är kronisk och personer som drabbas 

är beroende av insulintillförsel genom injektioner för resten av livet (URL 1). 

Debuten sker vanligtvis under en kort tidsperiod under barn och ungdomsåren, 

huvudsakligen före 20- års ålder (Ericson & Ericson, 2002, s. 277; URL 1) 

 

Att leva med diabetes kräver en stor insats av patienten och att denne är noggrann 

med sin egenvård. Ett av behandlingens och egenvårdens viktigaste mål är att 

kontrollera och normalisera blodsockernivåerna (Berner & Sörman, 2005, s. 142-

143). Egenvården vid diabetes är en kontinuerligt aktiv process, som inkluderar en 

rad olika moment. De dagliga insulininjektionerna, men även en regelbunden 

kontroll/mätning av blodsockernivåerna. Att ha kunskap om och kunna reglera dieten 

och motion är också en viktig komponent i den dagliga egenvården. I början av 1990 

talet gjorde ”Diabetes control and complications trial” [DCCT] en studie vars resultat 

indikerade att det är möjligt att förhindra eller fördröja komplikationer vid 

diabetessjukdom om man håller sitt blodsocker värde så nära det normala, friska som 

                                                 
1 1 Insulin är ett hormon som utsöndras från bukspottskörteln och som reglerar blodsockernivåer i 
kroppen (Lindskog, 2005, s. 182)  
 



 2 
 

möjligt. Detta resulterade i att den egna blodsockermätningen blev en stor del av 

patientens egenvård (Schilling, Grey & Knalf, 2002). 

 

Ansvaret och beslutsfattandet som rör egenvården är under barndomen ett delat 

ansvar mellan barnet och föräldrarna, men ju äldre barnet blir desto viktigare är det 

att han/hon får ta över så mycket som möjligt av ansvaret och på så sätt bli 

självständig i det som rör den egna sjukdomen. Detta innebär att föräldrarna 

successivt måste släppa ansvaret till tonåringen. Detta kan medföra konflikter mellan 

föräldrarna och tonåringen. Ett exempel kan vara tonåringens vilja att hålla sin 

sjukdom så ”osynlig” som möjligt inför sina vänner. Medan föräldrarna istället är 

måna om att tonåringen har en så välreglerad och kontrollerad blodsockernivå som 

möjligt, vilket medför många och täta blodsockermätningar (Schilling et al., 2002). 

 

Erikson (refererad i Bunkholdt, 2004, s. 72-73) beskriver i sin utvecklingsteori olika 

utvecklingsfaser som genomgås i livet. Han beskriver puberteten som en besvärlig 

utvecklingsfas som består i frigörelse och självständighet i förhållande till 

ursprungsfamiljen. Detta resulterar i en klar upplevelse av egen identitet (Bunkholdt, 

2004, s. 72-73). Eriksons utvecklingsfaser är en viktig guide för att bekräfta att 

utbildning i diabetes, samt att vården som genomförs överensstämmer med 

tonåringars fas i livet. Under denna tid är det generellt mycket som händer i livet, 

exempelvis att flytta hemifrån, ta examen, nya funderingar över framtida yrke eller 

utbildning och att bli självständig. Tonåringarnas liv fokuseras då kring saker som får 

högre prioritet än sjukdomen, behov som regelbundna blodsockerkontroller och att ta 

insulin kan då komma i andra hand (Anderson & Wolpert, 2004). En särskild 

problemgrupp utgör de patienter som har svårt att acceptera sin sjukdom, inte är 

motiverad att följa de rekommendationer som vårdansvariga ger och inte känner 

något ansvar för sin egen hälsa. De flesta av dessa är tonåringar (Sjöblad, 1996, s. 

15).  

”Man tog min kropp ifrån mig, klart jag protesterade.” ”Klart jag ville 

vara som de andra, kunna äta hur jag ville, kunna vara med på fest och 

dricka öl och framförallt ville jag inte riskera att få en känning och göra 
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bort mig, ville inte visa att jag var beroende av en massa sprutor och 

urinprover.”  (Dahlquist, 2006, s. 75). 
 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva tonåringars upplevelser av att leva 

med diabetes typ 1. 

 

Metod 

Den metod som använts var en litteraturstudie, som enligt Forsberg och Wengström 

(2003, s. 25) innebär att befintliga studier beskrivs och analyseras. 

 

Litteratursökning 

Sökningarna gjordes enbart i sökbaserna Pubmed och Cinahl (tabell 1) eftersom dessa 

databaser riktar sig mot bland annat vård- och hälsovetenskap. Utifrån vårat syfte 

gjordes fritextssökning. Sökorden som användes var: Adolescents, attitude, Diabetes 

type 1, management, ”self-care”, ”significant others”, social-support, teenage, 

transition.   

 

Tabell 1. Översikt av databassökning  

Datum Databas Sökord Limits Antal träffar, 
Urval 

Vald artikel, 
Författare, årtal 

080907 Pubmed Diabetes type 1 + 
Teenage  + Social 
support 

A Träffar 71 
 
* 64 
** 2 
*** 3 

Huus., &  
Enskär. 
(2007) 
 
Karlsson., Arman., & 
Wikblad.  
(2006) 
 

080907 Pubmed Diabetes type 1 + 
Transition 

A Träffar 18 
 
* 10 
** 3 
*** 4 
 

Tilden., Charman., 
Sharples., & Fosbury. 
(2005) 
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Datum Databas Sökord Limits Antal träffar, 
Urval 

Vald artikel, 
Författare, årtal 

080914 Cinahl Diabetes type 1  
+ Management 

B Träffar 26 
 
* 13 
** 6 
*** 6 
 

Hayes-Bohn., Neumark-
Sztainer., Mellin., & 
Patterson. 
(2004) 

080928 Pubmed Diabetes type 1 + 
significant others 

C Träffar 17  
 
* 9 
** 3 
*** 4 

Carroll, E., & Marrero, 
D. 
(2006) 

A – Links to free fulltext + abstract + published in the last 5 years + english + adolescent  13-18 years.  

B – Links to fulltext + abstract available + publication year from 2000-2008 + peer reviewed + English + 

Adolescent 13-18 years. 

C – Abstract, published in last 10 years + English + adolescents 13-18 years 

(* = Anledning till bortfall, se urval) 

 

Fem artiklar hittades genom manuell sökväg, via referenslistor samt related articles. 

 

Inklusionskriterierna som användes var att litteraturen berörde: diabetes typ 1, 

åldersgruppen 13-18 år och att studierna utförts i länder med ungefär samma sociala 

standard som den svenska. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, samt vara 

primär publikationer. Initialt valdes att begränsa sökningarna till att enbart inkludera 

artiklar som publicerats under 2000-talet. Men i ett senare skede utökades detta till 

artiklar som publicerats de senaste 10 åren (1998-2008) för att få ett utökat antal 

träffar. Artiklar som inkluderats i resultatet har antingen blivit granskade av en etisk 

kommitté, alternativt att de för ett etiskt resonemang i artikeln. Samtliga av de valda 

artiklarna utgick från tonåringarnas perspektiv.  

Review artiklar, artiklar enbart är medicinskt inriktad,  och de artiklar som uppnådde 

grad III i kvalitetsbedömningen exkluderades.  

  

Litteraturstudien baseras på kvalitativa artiklar, då syftet med studien var att 

undersöka tonåringars upplevelser av att leva med diabetes typ 1.  

 

Urval 

Direkt vid databassökningarna gjordes ett första urval då titeln inte var relevant för 

syftet (*) eller var dubbletter (**) valdes bort. I ett nästa urval lästes abstracten 
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igenom och ytterligare artiklar valdes bort (***).  Kvarvarande artiklar lästes igenom 

i sin helhet, de som uppfyllde litteraturstudiens syfte gick vidare till 

kvalitetsbedömning.  

 

Kvalitetsbedömning 

Granskning av de vetenskapliga artiklarna har skett med hjälp av Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (bilaga 1). I 

bedömningsmallen poängsätts varje del som abstrakt, inledning, syfte, metod, 

resultat, diskussion samt slutsatser. En procentsats räknas sedan ut vilket resulterar i 

att varje artikel uppnår graden I, II eller III. Artiklarna behövde uppnå grad I eller 

grad II i kvalitetsbedömningen för att inkluderas i resultatet. För att styrka 

trovärdigheten granskades artiklarna inledningsvis enskilt,  för att i nästa steg 

jämföras och diskuteras. De artiklar som inte fick samma grad vid 

kvalitetsbedömningen lästes om och granskades på nytt av författarna gemensamt. 10 

artiklar uppnådde grad I och II i kvalitetsbedömningen och inkluderades i resultatet 

(bilaga 2). 

 

Etiska överväganden.  

De etiska överväganden som gjordes var att artiklarna skulle varit godkänd av en 

etisk kommitté, alternativt att ett etiskt resonemang förts i artikeln. Exempelvis skulle 

samtliga deltagare lämnat informerat samtycke om att delta i studien. Då studierna 

utgår från barn och ungdomar var även ett krav att föräldrarna till dessa informerats 

om studien. Vi som författare har även granskat artiklarna och anser dem vara etiskt 

försvarsbara. 

 

Analys 

Efter kvalitetsbedömningen gjordes en innehållsanalys på de valda artiklarna med 

inspiration av Graneheim och Lundmans (2004) modell. Först lästes samtliga artiklar 

igenom noggrant av båda författarna. Utifrån syftet: Att beskriva tonåringarnas 

upplevelse av att leva med diabetes typ 1, översattes och togs meningsenheter ut. 

Dessa meningsenheter bearbetades i flera steg, först kondenserades meningsenheterna 
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för att sedan kodas. Koderna delades sedan in i underkategorier som i sin tur delades 

in i kategorier (tabell 2). Efter analysen framträdde tre huvudkategorier och sju 

underkategorier vilka används som rubriker i resultatet.  

 

Tabell 2. Exempel arbetssätt vid innehållsanalys 

Meningsenhet Översatt 
meningsenhet 

Kondenserad 
Meningsenhet 

Koder  Under-
kategorier 

Kategori 

“Spending 
more time 
away from the 
family, they 
felt improved 
their chanses of 
practicing 
problemsolving
” (Karlsson., 
Arman., & 
Wikblad, 2006) 

Att spendera 
mer tid från 
familjen, gav 
dem tillfälle att 
förbättra sina 
chanser att öva 
problemlösning
ar. 
 
 
 
 

Genom att vara 
ifrån familjen ges 
möjlighet att prova 
egna 
problemlösningar.  

Att vara 
ifrån 
familjen 
gav ökat 
ansvar. 

ta eget ansvar 

“Camps and 
school trips 
provided these 
teenagers the 
opportunity to 
practice being 
independent 
from their 
families as they 
managed 
diabetes on 
their own” 
(Christian., & 
D´Auria, 
1999). 

Att vara ifrån 
familjen gav 
tonåringarna ett 
tillfälle att öva 
på att vara 
oberoende av 
familjen och 
klara av 
egenvården på 
egen hand.  

Bra att ibland vara 
ifrån familjen och 
själv hantera 
egenvården.  

Att vara 
ifrån 
familjen 
gav ökat 
ansvar.  

Ta eget 
ansvar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att sträva efter 
självständighet 

 
Resultat 
 

Utmaningar i vardagen 

 
Att vara annorlunda 

Enligt Huus och Enskär (2007) ansåg flertalet av deltagarna i studien att det är viktigt 

att vara som kompisarna. De jämförde sig med sina vänner på många olika sätt. 

Känslan av att vara annorlunda kunde medföra att vissa tonåringar exempelvis inte 

ville använda specifik diabetesutrustning, exempelvis insulinpump. Trots att de visste 

att denna utrustning kunde hjälpa dem att må bättre, så valde de hellre att låta bli 

eftersom de inte ville sticka ut (Huus & Enskär, 2007). I många situationer upplevdes 
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det som jobbigt att testa sitt blodsocker offentligt, eftersom det då blev tydligt att de 

var annorlunda (Hayes-Bohn, Neumark-Sztainer, Mellin & Patterson, 2004). 

 

Många gånger kände sig tonåringarna annorlunda i jämförelse med andra i samma 

ålder (Davidson, Penney, Muller & Grey, 2004; Huus & Enskär, 2007). Tonåringarna 

med diabetes upplevde ibland att kompisarna efter sjukdomsdebuten behandlade dem 

annorlunda. Mycket för att de inte längre kunde göra samma saker som sina vänner, 

exempelvis när det gällde att delta i fysiska aktiviteter och vara flexibel med sina 

måltider. Tonåringarna var tvungna att ständigt tänka på saker rörande egenvården, 

exempelvis komma ihåg sina injektioner och kontrollera sitt blodsocker (Huus & 

Enskär, 2007). 

”…[I] feel different from everybody else. All others can live as they want, 

but I have to adjust to my diabetes […] (Huus & Enskär, 2007, s. 30) 
 

Begränsningar i vardagen 

Målsättningen med att sköta sin egenvård självständigt var att slippa begränsas i det 

dagliga livet av sin sjukdom, och behöva vara beroende av familjen. Tonåringarna 

tyckte att det var besvärligt att komma ihåg och planera kring egenvården och alltid 

behöva ta med den medicinska utrustning som är nödvändig (Christian & D´Auria, 

1999). Sjukdomen kan försvåra möjligheterna att medverka i olika sportaktiviteter, 

eftersom risken då är hög att drabbas av lågt blodsocker. Personen måste ha god 

kontroll på sitt blodsocker, det kan innebära att han/hon måste avbryta aktiviteten 

flera gånger (Carroll & Marrero, 2006). Sjukdomen kan medföra att dennes möjlighet 

till att delta i exempelvis olika sporter begränsas (Carroll & Marrero, 2006; Christian 

& D´Auria, 1999). 

” It made me mad! Made me mad at the coach…´cause he knew that, he 

knew that I could play, he just wouldn’t let me. Because he thought, you 

know, you’re going to get sicker and it would be my fault.” (Christian & 
D´Auria, 1999, s. 259) 
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Att få stöd från det sociala nätverket 

 

Stöd från familjen 

Att få stöd från sin familj är viktigt för tonåringen när denne drabbas av en sjukdom 

som diabetes. Familjen bidrar med emotionellt och fysiskt stöd och även annan hjälp 

som tonåringen kan behöva med sjukdomen (Carroll & Marrero, 2006; Davidson et 

al., 2004; Leornard,Garwick & Adwan, 2005). Familjen kunde även fungera som 

buffert för negativa känslor (Davidson et al., 2004).Inom familjerna delades ofta 

ansvaret gällande kontroller och hantering av sjukdomen. Även om föräldrarna 

överlät mer ansvar på ungdomarna desto äldre de blev, hade föräldrarna fortfarande 

kontroll på tonåringarnas egenvård. Majoriteten av tonåringarna upplevde detta som 

positivt, eftersom det visade på föräldrarnas engagemang när det gällde att hjälpa 

dem hantera sin sjukdom (Leornard et al., 2005).  Föräldrarna stöttade även när det 

gäller praktiska saker, som att se till att tonåringarna har den utrustning de behöver 

(insulin, mätstickor, kanyler, etc. författarnas anm.). De hjälpte även till med att boka 

möten med läkare och ta kontakt med sjukvården om problem uppstod (Carroll & 

Marrero, 2006). 

 

Även om föräldrarna i många fall var ett bra stöd för tonåringarna i att hantera sin 

sjukdom, kunde det ibland upplevas som en källa till stress. Exempel genom att de 

tjatade mycket, var överbeskyddande och oroade sig i onödan (Davidson et al., 2004; 

Carroll & Marrero, 2006). Ibland uppgav tonåringar att föräldrars ”påminnelser” 

kunde få en motsatt effekt, då de ibland blev trött på föräldrarnas tjat. I vissa fall 

ignorerade de föräldrarnas påminnelser, istället för att ta hjälp av dem (Leonard et al., 

2005). Föräldrarnas fokus togs ibland från tonåringen som individ och lades på 

sjukdomen. I vissa fall drog sig då tonåringen ifrån familjen för att slippa 

kommunicera med dem. (Tilden, Charman, Sharples & Fosbury, 2005). 

” I gets so annoyed at the [parents] when they… they know it upsets me 

when they keep going on at me…It’s like they think they’re doing it fore 

my benefit, but they think they can cross any lines. “ (Tilden et al., 2005, 
s. 317). 
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Stöd från vänner 

Många tonåringar ansåg att det är viktigt att ha nära vänner som vet om deras 

sjukdom och finns där och stötta dem (Carroll & Marrero, 2006; Davidson et al., 

2004). Vännerna ansågs speciellt viktiga i sammanhang där glädje och bekräftelse 

uttrycktes, att tillbringa tid med sina vänner fick tonåringarna att känna frihet och 

spontanitet (Berntsson, Berg, Brydolf & Hellström, 2007). När tonåringarna blev 

äldre vågade de berätta för andra om sin sjukdom i högre utsträckning, och de kände 

ett större förtroende för sina vänner (Christan & D´Auria, 1999). Att vännerna känner 

till sjukdomen kändes tryggt, om något skulle hända (Carroll & Marrero, 2006; 

Christan & D´Auria, 1999; Davidson et al., 2004).  

”I am really grateful for my friends […] They were always there when I 

was low. If I couldn’t walk or something then they would help me and 

give me juice or whatever I need” (Carroll & Marrero, 2006, s. 248) 
 

Även om vänner fungera som ett viktigt stöd, kunde de ibland ge upphov till stress 

för den diabetessjuke. Till exempel genom att vara överbeskyddande och behandla 

dem på ett annat sätt än innan sjukdomen (Davidson et al., 2004). 

 
Stöd från sjukvårdspersonal 

Många tonåringar uppgav att det viktigaste i relationen med sjukvårdspersonalen var 

att sjukvårdspersonalen såg dem som individer och inte bara såg sjukdomen (Carroll 

& Marrero, 2006). Det ansågs som viktigt att sjukvårdspersonalen gav dem den tid de 

behövde, tid för att få svar på sina frågor (Berntsson et al., 2007; Carroll & Marrero, 

2006). 

 

Många tonåringar hade blandade upplevelser av kontakten med läkare, exempelvis 

kunde mötet med läkaren upplevas som motiverande, auktoritärt, eller som 

nonchalant. Läkare upplevdes som motiverande när de diskuterade behandling och 

planerade egenvården tillsammans med tonåringarna. Det upplevdes även som bra 

när läkaren visade sitt intresse för ungdomarnas liv i övrigt och hur de anpassade 

egenvården utefter sin livsstil (Kyngäs, Hentinen & Barlow, 1998), att läkarna kunde 
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diskutera saker som inte bara rörde tonåringarnas sjukdom (Carroll & Marrero, 

2006). 

 

Läkaren ansågs som auktoritär när han/hon styrde tonåringarnas egenvård, och 

ignorerade det som tonåringarna själva sa (Kyngäs et al., 1998). Det upplevdes som 

jobbigt när läkarna var för hårda med tonåringarna och verkligen poängterade när de 

misskött sin egenvård. Tonåringarna kunde känna det som om läkaren hela tiden 

visste bäst, och ignorerade deras kunskap om sin egen sjukdom och hur han/hon 

reagerade på denna (Davidson et al., 2004; Kyngäs et al., 1998). När läkarna bara 

uppmärksammade journaler och provsvar upplevdes de som nonchalanta, som om de 

inte var intresserade av tonåringen och dennes liv. Ibland ställde de inga frågor till 

ungdomarna utan samlade in den nödvändiga informationen från journalerna och 

fattade sedan beslut därefter. Att bli bemött på detta sätt upplevdes av vissa 

tonåringar som slöseri på tid och som om de inte fick ut någonting av mötet med 

läkaren (Kyngäs et al., 1998). 

 

Kontakten med sjuksköterskan upplevdes som motiverande när sjuksköterskan 

diskuterade egenvården tillsammans med tonåringen och tog fasta på hans/hennes 

åsikter. Tonåringarna ansåg att mötet med sjuksköterskan var bra när han/hon 

diskuterade och tog fasta på saker som tonåringarna upplevde som problem i 

egenvården. Utefter detta planerade tonåringarna och sjuksköterskan egenvården 

tillsammans (Kyngäs et al, 1998).  . 

”At the outpatient diabetes clinic…I am allowed to reason about why my 

blood sugar values have increased, if I have had a high blood sugar for a 

long time or so. So…they always ask me what I think… what I can depend 

on an so on (girl 14 years)” (Berntsson et al., 2007, s. 423) 
 

Tonåringarna kunde uppleva det som negativt när sjuksköterskan enbart utgick från 

läkarens instruktioner och råd, detta upplevdes som om sjuksköterskan ignorerade 

tonåringen och dennes åsikter (Kyngäs et al., 1998).   
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Att sträva efter självständighet. 

 
Ta eget ansvar  

I och med att tonåringarna blev äldre måste de ta mer ansvar för sin egen sjukdom, 

och på egen hand bemästra egenvården, för att uppnå självständighet.  

När tonåringarna tog mer ansvar i dagliga aktiviteter, och märkte att de klarade av 

detta, blev de stärkta och livet med sjukdomen blev lättare (Karlsson, Arman & 

Wikblad, 2006). En bra väg till att lära sig att ta mer ansvar för sin egenvård ansågs 

vara att föräldrar och tonåringar till en början delade på ansvaret och tillsammans 

fattade beslut rörande sjukdomen. Successivt utökas sedan ansvaret (Christian & 

D´Auria, 1999). Att vara ifrån familjen, visade sig också vara positivt, på så sätt att 

tonåringarna då tvingas ta hela ansvaret, men på en begränsad tid (Christian & 

D´Auria, 1999; Karlsson et al., 2006). De insåg då vad de klarade av och det gjorde 

att tonåringarna blev mer engagerade i att sköta sin egenvård (Christian & D´Auria, 

1999).Vissa tonåringar upplevde det som om att deras föräldrar inte riktigt erkände 

hur mycket tonåringarna faktiskt visste om sin egen sjukdom. Det uppgavs som 

viktigt, speciellt ju äldre tonåringarna blev, att föräldrarna släppte lite på kontrollen 

och började lita på att tonåringarna faktiskt kunde kontrollera och hantera sin egen 

sjukdom (Carroll & Murrero, 2006).  

 

Karlsson et al. (2006) visar i en studie på tonåringars olika uppfattningar om att 

uppnå självständighet i sin egenvård vid diabetes. I vissa situationer beskrev 

tonåringarna att de kunde ta hela ansvaret för sjukdomen, men att det i andra 

situationer beskrevs som svårt. Viktigt ansågs vara att finna en balans och inte ta mer 

ansvar än vad de klarar av. Att ta ansvar för sin egenvård och sjukdom beskrevs som 

att pendla mellan att klara sig själv, och att behöva stöd från andra. Övergången från 

att ha varit barn då egenvården skötts av föräldrarna, till att växa upp och börja ta mer 

ansvar ansågs problematisk. Tonåringar menade på att de missat massor med 

information på vägen, då föräldrarna tagit hela ansvaret och också då fått all 

information (Karlsson et al., 2006). Vissa ungdomar upplevde en rädsla över att ta 
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ansvar för sjukdomen och egenvården, då detta medförde att de själva måste fatta 

flera svåra beslut (Christian & D´Auria, 1999).  

”Yeah… I think so… ´cause it was always, in the beginning when I got 

diabetes it was mostly Mum and Dad who got the information… I was to 

small then… and then when I was supposed to start taking care of 

everything myself… now I’m almost completely responsible for my own 

diabetes… but then it feels like I haven’t had time to get the information 

my parents got. (code 27, female 15 years)”  (Karlsson et al., 2008, s. 
566)  

 

Att lyckas klara av olika moment gällande egenvården som att till exempel ta sitt 

blodsocker gjorde deltagarna lyckliga, och motiverade dem. Misslyckades däremot 

något moment, uppstod istället känslor som hopplöshet och motivationen till att sköta 

sin egenvård försvann (Karlsson et al., 2006). 

 

Sjukdomen som en kamp 

Många tonåringar upplever diabetessjukdomen som en ständig kamp. Sjukdomen 

beskrevs av vissa som svår, krävande och som någonting som aldrig tog slut, 

någonting som man måste lära sig att leva med (Davidson et al., 2004; Karlsson et al., 

2006).  Men det faktum att sjukdomen är svår att hantera ledde till att många av 

deltagarna kände stolthet och att det var en bedrift att det kunde hantera en sådan 

komplex sjukdom (Davidson et al., 2004). 

”…it just feels hopeless like, you try and try but it still doesn’t work. And 

sometimes it feels like you just want to forget the whole thing ´cause it 

doesn’t matter, it doesn’t get better anyway. (code 25, female 15 years)” 

(Karlsson et al., 2006, s. 567) 
 

Även om många tonåringar försöker att se på sjukdomen som en del av det dagliga 

livet och något som man måste hantera så uppgav många att sjukdomen inkräktade på 

deras liv. Sjukdomen påverkar planer, möjligheter, relationer och ibland upplevdes 

det som svårt att vara optimistisk (Davidson et al., 2004). 

Tackvare det ökade ansvaret som tonåringarna måste ta, så upplevde många av dem 

att de mognade snabbare än sina jämnåriga kompisar (Carroll & Marrero, 2006; Huus 

& Enskär, 2007). 
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Diskussion 
 
Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva tonåringarnas upplevelser av att leva med diabetes 

typ 1. I resultatet framkom tre huvudkategorier, dessa var, utmaningar i vardagen, att 

få stöd från det sociala nätverket och att sträva efter självständighet. 

 

Resultatet visar på att många tonåringar upplever att det är jobbigt att på grund av 

sjukdomen inte alltid kunna göra saker i samma utsträckning som sina vänner, och att 

de upplevde sig som annorlunda. Liknande resultat har Hägglöf (2008) kommit fram 

till, han menar att det är under tonårstiden som människan i huvudsak skapar sin 

identitet. Under tonårsperioden är tonåringarna i regel väldigt självkritisk och jämför 

sig med andra. Drabbas tonåringarna av en svår sjukdom under denna period kan det 

bli ett hot mot identitetsbildningen (Hägglöf, 2008, s. 67).Vi anser att det är av stor 

vikt att sjuksköterskor har detta i åtanke vid mötet med denna patientgrupp. 

Tonårsperioden är en väldigt turbulent period, eftersom det är en övergångsperiod 

från att vara barn till att bli vuxen. Tonåringen försöker här att finna sig själv, finna 

sin identitet. Under denna period är det så mycket som är viktigt att det finns risk att 

sjukdomen prioriteras bort. Vi tror att ett bra sätt att nå dessa tonåringar är att de får 

träffa äldre personer som levt med diabetes under tonårsperioden. Detta för att 

tonåringarna då kan identifiera sig med den personen och ta till sig råd och tips från 

honom/henne på ett bättre sätt än vad de kanske skulle göra om de endast fick samma 

information av en sjuksköterska.  

 

I resultatet framkommer att stöd från familj och vänner är nödvändigt för att 

tonåringen ska kunna hantera sin sjukdom på ett bra sätt. Det tonåringarna upplevde 

som bra stöd från föräldrarna var att de kunde hjälpa till att hantera sjukdomen, att de 

gav ett emotionellt stöd samt att de delade ansvaret för sjukdomen och egenvården. 

Ungdomarna upplevde det dock som en källa till stress när föräldrarna var 

överbeskyddande, tjatade och oroade sig för mycket. En studie gjord av Hanna och 

Guthrie (2001) visar på att föräldrarna till tonåringar med diabetes typ 1 resonerar på 

ungefär samma sätt, vad det gäller bra respektive dåligt stöd. Det bästa stödet gavs 
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enligt föräldrarna genom att ge råd och instruktioner istället för att tala om vad 

tonåringarna borde göra och tjata på dem. Att tala med tonåringarna kring känslor 

rörande sjukdomen och finnas till hands när tonåringarna behövde dem ansågs som 

positivt (Hanna & Guthrie, 2001).  Utifrån vårt resultat har vi förstått att stödet från 

familjen är väldigt viktigt. Men vi har även förstått att balansgången, mellan att 

familjen tar för mycket ansvar och att låta sin tonåring vara självständig kan vara svår 

för föräldrarna.   

 

Resultatet visade att mötet med sjukvårdspersonal kunde upplevas på flera olika sätt. 

Tonåringarna upplevde det  positivt när sjuksköterskor och läkare såg dem som 

individer och inte bara såg sjukdomen. De blev motiverade genom att diskutera 

egenvården och få hjälp att integrera den i deras dagliga liv. Tonåringarna tyckte att 

det var viktigt att personalen faktiskt lyssnade på deras åsikter och inte bara 

uppmärksammade provsvar och journaler. Liknande resultat har Siminerio, Funnell, 

Peyrot och Rubin (2007) kommit fram till i sin studie, som undersöker 

sjuksköterskornas uppfattning om sin roll i diabetesvården. De menar att bra 

kommunikation mellan vårdpersonalen och patienterna är nödvändigt för att 

patienterna optimalt ska kunna hantera sin sjukdom. Sjuksköterskan har oftast den 

huvudsakliga kontakten med patienterna, vilket medför att han/hon spenderar mer tid 

med patienterna, är bättre på att lyssna och känner patienterna bättre än läkarna 

(Siminiero et al., 2007). Rabbone, De Vito, Sacchetti, & Cerutti, (2005) som studerat 

sjukvårdspersonalens roll i utbildningsprogram för patienter med diabetes. Menar 

också att den optimala diabetesvården skall vara patientfokuserad och anpassad efter 

patientens livsstil och hälsostatus. Det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa 

patienterna att lära sig leva med sin diabetes i det dagliga livet (Rabbone et al., 2005). 

Enligt oss är sjuksköterskans uppgift att tillsammans med patienten försöka integrera 

sjukdomen med tonåringens livsstil. Eftersom det givetvis är stor skillnad mellan 

olika tonåringar, exempelvis gällande mängd kunskap och motivationen till att bli 

självständig. Detta innebär att det inte går att utgå från en mall när man träffar dessa. 

Varje möte måste individanpassas, och utgå ifrån varje patients livssituation. Det är 

viktigt att patienten själv får komma till tals under mötet och att saker som för 
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tonåringen anses vara viktigast i nuläget diskuteras. Vi tror att det som vårdpersonal 

kan vara lätt att lägga fokus kring det som för tonåringen känns mindre viktigt, 

exempelvis förhöjda blodsockervärden. Viktigt är här att inte glömma bort det 

positiva i tonåringens hanterande kring egenvård och behandling och verkligen 

poängtera detta. Detta tror vi motiverar honom/henne. 

 

Resultatet belyser att sjukdomen kan vara både svår och krävande, då den påverkar 

många olika delar i tonåringarnas liv. Ett sätt att hantera detta var enligt tonåringarna 

att dela ansvaret med sina föräldrar i yngre år, men att de sedan ju äldre de blev fick 

ett successivt ökat ansvar. Tonåringarna känner sig mer självständiga desto mer 

ansvar de får ta. Samtidigt kunde detta ökade ansvar vara skrämmande, då de själva 

blev tvungna att fatta viktiga beslut kring egenvården. Många gånger kände 

tonåringarna att de inte hade fått den information som behövdes för att ta ansvaret.  

En studie gjord av Sparud-Lundin, Danielson och Öhrn (2007) beskriver 

sjukvårdspersonalens upplevelse av övergången för diabetespatienter från barn- till 

vuxenvård. De har funnit att från sjukvårdspersonalens perspektiv är viktigt att 

undersöka hur mycket kunskap tonåringarna faktiskt har om sin diabetes och hur de 

ska hantera den. Då föräldrarna tidigare har haft det största ansvaret kan 

kunskapsnivån hos tonåringarna variera. Det är därför viktigt att ta reda på varje 

tonårings behov av kunskap och information (Sparud-Lundin et al., 2007). Enligt 

Viklund (2006) är det viktigt att tonåringen får tillräckligt med information om för 

och nackdelar om olika behandlingsalternativ. Detta för att han/hon utifrån sin 

livssituation skall kunna vara med och ta beslut hur behandlingen skall komma att se 

ut tillsammans med sjuksköterskan (Viklund, 2006, s. 106).  

Vi anser att övergången från att föräldrarna tar ansvaret till att tonåringarna själv ska 

ta ansvaret för sin sjukdom i vissa fall går för snabbt. Vi menar att detta bör ske i en 

process där personen redan från sjukdomsdebuten får informationen riktad till sig, 

och anpassad efter ålder. Blir ansvaret för stort finns risk för att tonåringen känner 

otrygghet.  
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Metoddiskussion 

I litteraturstudien har enbart databaserna Pubmed och Cinahl används. Dessa var bra 

lämpade eftersom de är riktade mot medicin och omvårdnadsforskning. Då 

författarna i ett tidigt skede hade klart för sig vilka sökord som skulle användas, 

gjordes enbart fritextsökningar. Vi är i efterhand medvetna om att vi skulle kunnat 

använda vedertagna termer, men när vi inledde sökningarna så föll det sig naturligt att 

använda fritextsökningar. Huruvida detta har påverkat resultatet är oklart.  

 

Till en början begränsades artikelsökningen genom att enbart söka artiklar som 

publicerats under 2000-talet. Men i ett senare skede behövdes fler artiklar, då 

utökades begränsningarna till sträcka sig över 10 år. För att undvika att få ett för stort 

antal träffar vid varje sökning valde vi att till en början begränsa oss till artiklar som 

fanns tillgängliga i fulltext. Även denna begränsning ändrades under de sista 

sökningarna. I efterhand har vi funderat över huruvida det hade varit bättre att redan 

från början söka artiklar som publicerats de senaste 10 åren och inte enbart var 

tillgängliga i fulltext, risken kunde dock då ha blivit att antalet träffar hade blivit 

ohanterbara.  

 

Ett inklusionskriterie var att studierna i artiklarna skulle ha ungefär samma sociala 

standard som i Sverige. Detta uppnåddes väl enligt författarna, genom att samtliga 

artiklar är publicerade i Sverige, Finland och USA. Vi kan i efterhand se en skillnad 

på de artiklar som exempelvis är gjorda i USA, när det exempelvis gäller en 

annorlunda matkultur, om detta har påverkat resultatet är oklart.  

 

När artiklarna bedömdes och analyserades gjorde författarna det först var och en för 

sig. Sedan gicks samtliga artiklar igenom tillsammans och en slutbedömning och 

analys utfördes, detta för att stärka trovärdigheten. I analysen framkom kategorier och 

underkategorier som vi använt som huvudrubriker och underrubriker i resultatet. 
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Under arbetes gång ändrades underkategorierna något eftersom de ibland var väldigt 

lika och gick in i varandra. Detta har dock inte påverkat resultatet eftersom samtlig   

information finns i resultatet, men under andra rubriker.   

 

Tre av de artiklar som inkluderats i resultatet har ett ålderspann utanför 

inklusionskriteriet. Dessa har ändå inkluderats. I studien av Berntsson et al. (2007) 

kan åldrarna på deltagarna urskiljas, de deltagare som är över 18 år har exkluderats i 

resultatet. I studien av Tilden et al. (2005) är det en kvinna i 26 års åldern som 

beskriver upplevelsen av att vara tonåring och leva med diabetes typ 1. Studien gjord 

av Davidson et al. (2004) har ett  åldersspannet som sträcker sig till 20 år, dock är 

medelåldern 14,7 på deltagarna. När artikelns författarna diskuterar de fokusgrupper 

som studien bygger på, nämns endast åldrarna 13-17 år. Därav finner vi att det är 

föga troligt att vårt resultat har påverkats av detta.  

 
Slutsatser  

I litteraturstudien framkommer tydligt att tonåringarna upplever att det är viktigt att få 

vara som andra, och att sjukdomen stör detta. Mycket annat är viktigt i tonåringarnas 

liv, vilket kan medföra en viss risk för att sjukdomen prioriteras bort. Det sociala 

nätverket är av stor vikt för tonåringarna där både familj och vänner har stor 

betydelse, då de ger stöd i hanteringen av sjukdomen. Dock kan tonåringarna uppleva 

det som stressande när familjen och vännerna är för överbeskyddande. Tonåringarna 

upplever att information från sjukvårdspersonalen är riktad till föräldrarna istället för 

till dem, detta kan medföra ett problem när tonåringarna själva ska ta huvudansvaret 

för sin egenvård. Att ta ansvar för sin egenvård medgav en känsla av frihet, samtidigt 

som det även kunde vara skrämmande.   

Efter genomförandet av litteraturstudien anser författarna att det är väsentligt att den 

sjukvårdspersonal som möter tonåringar med diabetes typ 1 är medvetna om att 

tonårstiden är en turbulent period. Viktigt är att vården individanpassas utefter 

tonåringens behov, och den situation som denne befinner sig i.  
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Bilaga 1. Mall För kvalitetsbedömning av kvalitativa studier. 
 
Exempel på bedömningsmall för kvalitativas studier av Carlsson & Eiman (2003).  
 
Abstrakt  
(syfte, metod, resultat) 

saknas 1/3 2/3 samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändigt Medel Välskrivet 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
Metodval adekvat till frågan  Ej angivet Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg  Medel Hög  

Patienter med 
lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 
Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys saknas/ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas  Låg Medel  Hög 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna    
Resultat     
Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning 
(redovisning, kodning etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, 
kod, teori ect) 

Ej acceptabel Låg Medel Hög 

Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik och 
felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas  Låg Medel God 

Slutsatser     
Överensstämmelse med 
resultat (resultatets 
huvudpungter belyses) Slutsats saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
     
Total poäng 48 p.  p. p. p. p. 
Grad I  80%   p. 
Grad II 70%   % 
Grad III 60%   Grad 
Vi valde att ta bort kolumnen ”patienter med lungcancerdiagnos”, på grund av att den punkten inte är 
relevant för vår litteraturstudie. Detta gjorde att våran totalpoäng blev 45 istället för 48 (se tabellen 
ovan). 
 
 



  

Bilaga 2. Översikt över de artiklar som används i resultatet. 
 
Författare, årtal, 
land 

Titel Studiens syfte Design / Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Berntsson, L 
Berg, M 
Brydolf, M & 
Hellström A-L. 
 
(2007)  Sverige 

Adolescent´s 
experience of well-
being when living 
with a long-term 
illness or disability. 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva betydelsen 
av att må bra i det 
dagliga livet, för 
tonåringar som lever 
med en kronisk 
sjukdom. 

Kvalitativ design 
 
Intervjuer med öppna 
frågor. 
 
Åtta pojkar och sju 
flickor mellan åldern 
12-19 år 

Innehållsanalys i resultatet framkom att de tonåringar som lever 
med den kronisk sjukdom ansåg att det var 
viktigt att acceptera sin sjukdom som en naturlig 
del av dennes liv. Stöd från familj, vänner och 
sjukvårdspersonal var viktigt med. Stöd från 
föräldrarna var viktig och att ha en god relation 
dem emellan, det var dock viktigt att föräldrarna 
inte var överbeskyddande utan gav tonåringen 
eget ansvar, och såg hans/hennes kapacitet att 
kunna klara av olika situationer. Vännerna var 
viktiga och nämndes ofta i sammanhang 
tillsammans med lycka. Tonåringarna ansåg att 
professionella stödet var nödvändigt men  
önskade att de behandlade dem som en person, 
hade förståelse, inte behandlade en annorlunda, 
gav uppmuntran istället för order, hade lite 
humor och kunskap.  

Grad 
I 

Carroll, A & 
Marrero, D. 
 
(2006) USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” The role of 
significant others in 
adolescent diabetes”  

Att undersöka  
uppfattningen av hur 
diabetes påverkar 
tonåringars 
uppfattning av 
livskvalitet och 
relationen med 
föräldrar, vänner, 
skola och deras 
läkare. 

Kvalitativ design. 
 
Intervjuer gjordes i 
fokusgrupper. 
 
31 st tonåringar i 
åldern 13-18 år med 
diabetes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innehållsanalys Tre huvudteman framkom från genomgången av 
insamlad data. Personlig uppfattning av att leva 
med diabetes. Att leva med diabetes krävde mer 
ansvar från de tonåringar som drabbats. Det är 
mycket man måste tänka på i det dagliga livet. 
Ex testa blodsocker, ta injektioner etc. Det kräver 
att man är organiserad och ansvarsfull.  Påverkan 
på relationen med föräldrar och vänner samt 
påverkan på skolan.  
 
 
 
 
 
 
 

Grad I 



  

Författare, årtal, 
land 

Titel Studiens syfte Design / Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Christian, B & 
D´Auria, J. 
 
(1999)  USA 

Gaining freedom: 
self-responsibility 
in adolescents with 
diabetetes. 

Syftet med studien 
var att beskriva 
tonåringars 
upplevelse av att 
leva med en kronisk 
sjukdom i relation 
till när det gäller att 
ta ansvar för sin 
egenvård. 

Kvalitativ design. En 
Pilotstudie gjordes 
på 
Fyra tonåringar två 
tjejer mellan åldern 
15-16 och två killar 
mellan åldern 15-17.  
Samtliga hade haft 
diagnosen diabetes 
typ 1 i minst 4 år.  

Konstant 
jämnförande metod 
(Grounded theory)  

I resultatet framkom att känna frihet var ett 
centralt fenomen som enligt tonåringarna 
underlättade processen till att ta eget ansvar för 
sin sjukdom. Det ansågs som svårt att få 
sjukdomen att få plats/passa in i tonåringens 
dagliga liv. Genom att tillsammans med sina 
föräldrar sköta egenvården och dela ansvaret och 
gradvis sen bli mer självständig ansågs bra.  
Sjukdomen fick tonåringen att känna sig 
annorlunda och begränsad dels för att det alltid 
krävdes noga planering kring måltider, 
injektioner osv. och dels att de inte kunde vara 
flexibla i samma utsträckning som sina vänner. 
Tonåringarna önskade att de fick möjlighet till att 
vara mer involverad i sin egenvård, och många 
upplevde det som positivt att få vara involverad. 
Att klara av olika moment som exempelvis att ge 
sig själv en insulininjektion fick dem att känna 
sig stolt och glad. 

Grad 
II 

Davidson, M.,  
Penney , E d., 
 Muller, B  & 
Grey, M. 

 
(2004) USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Stressors and self-
care challenges 
faced by 
adolescents living 
with type 1 
diabetes” 

Syftet med studien 
var att beskriva de 
källor till stress samt 
utmaningar som 
tonåringar med 
diabetes typ 1 
upplever i samband 
med sin egenvård. 

Kvalitativ design.  
 
34 st tonåringar i 
åldern 12-20 år, med 
diagnosen diabetes 
typ 1 

Innehållsanalys. Tonåringarna i studien beskrev sin sjukdom som 
besvärlig, krävande och som något som aldrig tar 
slut. Men de beskrev även att de växte med 
uppgiften av att hantera en sån komplex kronisk 
sjukdom. Flertalet av tonåringarna upplevde en 
känsla av skuld, skam och misslyckande när de 
inte kunde hålla sjukdomen under så bra kontroll 
som de själva, och i vissa fall deras anhöriga, 
önskade. Relationen till familj och vänner 
uppgavs som både en källa till stöd och 
uppmuntran, men kunde även vara en källa till 
stress.  

Grad  II 



  

Författare, årtal, 
land 

Titel Studiens syfte Design / Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Hayes-Bohn, R., 
Neumark – 
sztainer, D.,  
Mellin, A & 
Patterson, J. 
 
(2004) USA 

“ Adolescent and 
parent assessments 
of diabetes mellitus 
management at 
school” 

Att beskriva 
uppfattningar, 
bekymmer och 
rekommendationer 
vad gällande vården 
av patienter med 
diabetes typ 1 I 
skolor” 

Kvalitativ design. 
Semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes 
individuellt med 30 
st tonårsflickor 
samt med 30 st 
föräldrar.  

Innehållsanalys.  Deltagarna var uttryckte sin oro över att 
skolpersonalen inte hade tillräcklig kunskap om 
diabetes, ex bör lärarna veta hur de ska agera om 
en student får ett blodsockerfall. De ansåg även 
att skolkafeterian skulle erbjuda ett hälsosamt 
alternativ, då detta är mycket viktigt för 
diabetiker. Skolans regler borde anpassas bättre 
efter diabetiker vilket skulle underlätta 
egenvården och de kontroller som diabetikerna 
måste genomföra.  

Grad II 

Huus, K & 
Enskär, K. 
 
(2007) Sverige 

Adolescent´s 
experience of living 
with diabetes. 

Att beskriva 
tonåringarnas 
upplevelse av att 
leva med diabetes 
typ 1 

Kvalitativ design.  
Intervjuer med öppna 
frågor. 
Sex pojkar och två 
pojkar, som var 
mellan 14-18 år 
intervjuades.  

Fenomenologisk 
metod. 

 Resultatet visade på att tonåringarnas upplevelse 
av att leva med diabetes kan beskrivas som ett 
evigt pendlande mellan att vara normal och att 
vara annorlunda. Fem huvudteman som framkom 
i resultatet om upplevelsen var: att vara 
annorlunda, att bli behandlad annorlunda, att leva 
ett vanligt liv och att ta hand om sin kropp och ta 
hand om sig själv.  

Grad 
II 

Karlsson, A., 
Arman, M & 
Wikblad, K. 
 
(2006) Sverige 

”Teenager with type 
1 diabetes – a 
phenomenological 
study of the 
transistion towards 
autonomy in self-
management” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att beskriva 
övergången till att 
bli självständig I sin 
egenvård hos 
tonåringar med 
diabetes typ 1 

En kvalitativ design.  
 
Strukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor genomfördes 
med 32 st tonåringar 
i åldern 13-17 år 

Fenomenologisk 
metod.  

Övergången till att bli mer självständig 
karakteriseras av att pendla mellan att föräldrarna 
tar ansvaret och att själv vilja ta vissa beslut, 
detta kan leda till förvirring vilket i sin tur kan 
leda till familjekonflikter. Övergången bör ej ska 
för snabbt, utan tonåringen bör successivt få ta 
mer ansvar. Stöd från omgivningen är viktigt och 
nödvändigt. I studien framgick att de föräldrar 
som var mindre involverade i tonåringens 
egenvård slapp i större utsträckning konflikter i 
familjen. Att tonåringarna spenderade tid utanför 
familjen visade sig vara positivt, på så sätt fick 
tonåringarna testa egna lösningar och fatta egna 
beslut.  
 
 
 
 
 

Grad II 



  

Författare, årtal, 
land 

Titel Studiens syfte Design / Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Kyngäs, K, 
Hentinen, M & 
Barlow, J. 
 
(1998) Finland 
 

Adolescent´s 
perception of 
physican, nurses, 
parents and friends: 
help or hindrance in 
compliance with 
diabetes self-care. 

Att undersöka hur 
tonåringar med 
diabetes typ 1 
uppfattar, läkare 
sjuksköterskor, 
föräldrarna och 
vännernas betydelse 
I samband med 
följsamheten I 
tonåringens 
egenvård. 
 

Kvalitativ design 
Intervjuer gjordes 
med öppna 
frågeställningar. 51 
st tonåringar med 
deltog, 28 pojkar och 
23 flickor samtliga 
var i åldern 13-17. 

Innehållsanalys. Studien visade på att om tonåringarna blev 
motiverade från läkare, sjuksköterskor, föräldrar 
och vänner så hängde detta samman med en 
bättre följsamhet i sin egenvård. Det visade sig 
också att när tonåringen kände sig accepterad av 
sina föräldrar, blev följsamheten bättre.  
Dålig följsamhet i egenvården uppstod enligt 
tonåringarna när läkarna endast följde sina 
rutiner och negligerade dem, när föräldrar inte 
släppte kontrollen och när vännerna var 
dominerande.  
 

Grad II 

Leonard, B., 
Garwick,  A & 
Adwan, J.  
 
(2005) USA 

“Adolescents´ 
perception of 
parental roles and 
involvement in 
diabetes 
management” 

Jämföra hur 
tonåringar med högt 
,respektive lågt 
HbA1c upplevde 
sina föräldrars roll i 
hanteringen av 
diabetes sjukdomen  

Deskriptiv kvalitativ 
design. 
18 st tonåringar i 
åldern 14-16 år. 13 st 
flickor och 5 st 
pojkar med 
diagnosen diabetes 
typ 1 

Innehållsanalys. Tonåringarna i gruppen med lägre HbA1c 
upplevde att föräldrarna gav dem större frihet 
och mer ansvar när det gällde att hantera 
sjukdomen än tonåringarna i gruppen med högre 
HbA1c.  
Tonåringarna med högre HbA1c upplevde även 
att deras föräldrar la sig i och tjatade på dem 
angående egenvården i större de blev, vilket 
ökade tonåringarnas känsla av självständighet.  

Grad II 

Tilden, B 
Charman, D  
Sharples, J & 
Fosbury, J. 
 
(2005) USA 

Identity and 
adherence in a 
diabetes patient: 
transformation in 
psychotherapy. 

Syftet med studien 
var att få en 
förståelse för 
tankegångarna och 
varför en tonåring 
inte sköter sin 
egenvård vid 
diabetes typ 1. 
Och om detta kunde 
bli bättre genom 
psykoterapi.  

Kvalitativ, deskriptiv 
design. 
 
En kvinna som är 26 
år har haft diabetes i 
10 år.  
 

Fenomenologisk 
metod. 

I resultatet framkom att tonåringen inte skötte sin 
sjukdom på grund av att ignorera sin identitet 
som diabetiker. Tonåringen ville absolut inte 
förknippas med sjukdomen och försökte 
människor runt i kring som familj, vänner och 
sjukvårdspersonal hjälpa tonåringen till bättre 
egenvård blev de istället tvärtom. Efter 
psykoterapi behandlingar visade resultatet på att 
detta hade positiv effekt och motivationen till att 
sköta sin sjukdom förbättrades. 
Blodsockervärdena visade också bli bättre efter 
behandling. 

Grad II 

 


