
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project  first cycle 

 

 

 

Omvårdnad C – Vetenskapligt arbete 15 hp 

Nursing science C 30 credits 

Upplevelsen av att som tonåring leva med diabetes  

Andreas Åstrand 

Katja Bade 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAKT 

Bakgrund: Diabetes är en kronisk sjukdom som resulterar i ett ständigt behov av att tänka på 

kost, motion samt av dagliga insulininjektioner. Under tonårsperioden startar ungdomarnas 

kamp om att bli självständiga, frigöra sig ifrån föräldrarna och utvecklandet av en egen 

identitet. Syfte: Att belysa upplevelsen av att leva med diabetes typ 1 som tonåring.  Metod: 

En litteraturöversikt gjordes med 16 vetenskapliga artiklar, varav 10 kvalitativa, 5 

kvantitativa och 1 mixad studie.  Resultat: Diabetessjuka tonåringar upplever att de 

viktigaste aspekterna i deras liv är att få vara självständiga samtidigt som de får behålla 

stödet från familj och vänner. De upplever det även viktigt att kunna vara som alla andra och 

kunna göra de saker som andra ungdomar i deras ålder gör. Diskussion: Det är viktigt att 

tonåringarna får göra misstag så att de kan lära sig av dem och använda detta till att ta bättre 

hand om sig själva och sin sjukdom i framtiden. Sjuksköterskan bör använda sig av en 

patientcentrerad inställning och utgå från patientens individuella situation. Slutsats: Det är 

viktigt för sjuksköterskan att veta hur hon skall bemöta tonåringar med diabetes.   
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INLEDNING 

Denna litteraturöversikt kommer att handla om Diabetes mellitus typ 1, i vissa delar av 

översikten benämns sjukdomen endast med ordet ”diabetes”, men även under dessa delar 

syftar ordet på diabetes mellitus typ 1. 

Diabetes är en krävande kronisk sjukdom som påverkar tonåringens dagliga liv. Sjukdomen 

berör inte bara patienten utan även dess närstående, då den måste integreras i familjens 

livsstil. Diabetesbehandlingen omfattar dagliga insulininjektioner, kosthållning och motion 

(Kakleas, Kandyla, Karayianni, & Karavanaki, 2009; Pound, Sturrock, & Jeffcoate, 1996). 

Under tonåren sker det stora förändringar i ungdomars liv som karaktäriseras av att skapa 

en egen identitet och att bli mer självständig (Pound et al., 1996).  

BAKGRUND 

Diabetes innebär en ökning av glukos, sockerhalten, i blodet. När en person äter bryts 

kolhydraterna i maten ned och omvandlas till glukos, cellerna i kroppens olika organ är 

beroende av glukosen för att kunna utföra sina uppgifter. För att glukosen ska kunna färdas 

från blodet och in i cellerna behövs insulin, ett hormon som låser upp cellerna likt en nyckel 

och släpper in glukosen. Vid diabetes fungerar inte kroppens mekanismer som dem ska, 

vilket oftast beror på att insulinproduktionen är helt eller delvis utslagen. (Alvarson, 

Brismar, Viklund, Örtqvist, & Östenson, 2010, ss. 23-24). Då personer med typ 1-diabetes inte 

har eller har en begränsad insulinproduktion måste insulin i injektionsform ges för att 

kompensera för insulinbristen (Alvarson et al., 2010, s. 65). Diabetes typ 1 debuterar oftast i 

förpuberteten, en tid då mycket händer i såväl kropp som tankar hos ungdomar. Man börjar 

ifrågasätta det mesta och distanserar sig från sina föräldrar samtidigt som vännerna blir allt 

viktigare. (Alvarson et al., 2010, s. 13). 

Under tonårsperioden börjar ungdomar att söka sig mot vuxenlivet, där frihet och 

självständighet är viktiga grundstenar för att skapa en egen identitet (Kakleas et al., 2009). 

Tonåringar är en grupp människor som befinner sig mitt emellan två perioder i livet; att vara 

barn och att vara vuxen. Tonåringen får inte de uppgifter och det ansvar som vuxna 

människor har men det finns ändå en förväntan på dem att de ska vara ansvarsfulla, växa 

upp och inte längre vara barnsliga. Under tonåren försöker ungdomarna så gott det går att 
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frigöra sig från det emotionella och sociala behovet av sina föräldrar. Under processen till att 

bli självständig upplevs de unga många gånger som rebelliska då de testar föräldrarnas 

förutfattade gränser för vad som anses vara rätt och fel. Det är viktigt att föräldrarna 

använder sig av en auktoritativ inställning som bygger på acceptans, värme och lyhördhet 

för ungdomarnas känslor. Men för att de unga skall kunna utveckla en egen identitet och 

självständighet krävs dock att föräldrarna inte är allt för tillmötesgående och att de inte alltid 

ger efter för ungdomarnas önskemål. Gemenskapen med vänner är en väsentlig del av livet 

och under tonåren är behovet av just vänner och att tillhöra en grupp större än under någon 

annan del. Vänskapen fyller under tonåren djupgående känslomässiga och sociala behov 

som utgör en stor del av personlighetsutvecklingen. Genom att tillhöra en grupp människor 

ges ungdomarna status och identitet, vilket också resulterar i att ungdomar strävar efter att 

inte vara annorlunda och att inte sticka ut från mängden. De vill vara som alla andra i sin 

ålder och ha de saker som andra har. Under och efter puberteten ökar andelen ungdomar 

som känner sig nedstämda och mår dåligt. Det handlar för de allra flesta om kortvariga 

tendenser men för vissa kan depressionen bli en dominerande sinnesstämning (Evenshaug & 

Hallen, 2001, ss. 300-326). När ungdomar mår dåligt eller känner sig nedstämda så ökar 

deras konsumtion av alkohol samtidigt som alkoholkonsumtionen även kan visa sig som en 

depression hos ungdomar (Häggqvist & Rydelius, 2013). Hälften av alla tonåringar har vid 

15-års ålder smakat på alkohol, förtäring av alkohol bygger på ett socialt samspel där den 

kollektiva dryckeskulturen har en viktig funktion. Ungdomar växer i dagens samhälle upp 

med att det finns tillgång till och är lagligt att använda alkohol som berusningsmedel 

(Evenshaug & Hallen, 2001, s. 330).  Det finns även ett starkt samband mellan berusning, 

uppmärksamhets- och uppförandeproblem bland ungdomar (Strandheim, Holmen, 

Coombes, & Bentzen, 2009).  

Inom vården har sjuksköterskan ett ansvar för att skapa en långvarig terapeutisk relation till 

patienten genom hälsoutbildning och socialt stöd som möjliggör ett för patienten 

meningsfullt liv. Att ha en kronisk sjukdom har en betydande inverkan på såväl patienten 

som dess närstående och dess sociala nätverk. En stor del av sjuksköterskans roll är att 

erkänna denna inverkan på patientens liv och utefter detta tillhandahålla stöd, utbildning 

och uppmuntran till patienten och dennes familj. Genom att använda hälsofrämjande 

strategier kan sjuksköterskan öka patientens kunskaper och på så vis påverka dess hälsa 
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positivt. Det är viktigt att sjuksköterskan tar en stödjande roll som möjliggör att patienten tar 

eget ansvar för sin diabetes. Sjuksköterskan ska finnas där som ett stöd för tonåringarna när 

de överförs från barnklinik till vuxenklinik eftersom ungdomar under denna period 

fortsätter att utvecklas såväl fysiskt som emotionellt och inom dess sociala omgivning 

(Adams, 2012).  

Dorothea Orems egenvårdsteori grundar sig på att omvårdnaden är som en ersättning för 

hälsorelaterade aktiviteter, i situationer där patienten inte är i stånd att själv utföra dessa. 

Egenvårdsteorin betonar att målet med omvårdnaden är att så långt det är möjligt hjälpa 

patienten till självständighet i de hälsorelaterade aktiviteterna, det vill säga egenvården. 

Syftet med egenvården är att tillgodose patientens egna behov, så som att säkerställa hälsa 

och välbefinnande (Kirkevold, 2000, ss. 148-152). 

Då människor uppfattar sin omgivning på helt skilda vis, är varje upplevelse en subjektiv 

erfarenhet av olika situationer och händelser. Sjuksköterskans roll inom vården är att inte 

bara se sjukdomen utifrån en objektiv synvinkel, utan att även se och respektera patientens 

individuella behov och upplevelser (Birkler, 2007, ss. 31-41). 

SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att belysa upplevelsen av att leva med diabetes typ 1 som 

tonåring.  
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METOD 

Den forskningsdesign som valts utifrån vårt syfte är en litteraturöversikt, denna design 

syftar till att skapa en översikt av den existerande forskningen om frågeställningar inom 

sjuksköterskans kompetensområde eller inom ett visst omvårdnadsrelaterat område. En 

litteraturöversikt avser skapa en grund inför en kommande studie och kan bestå såväl av 

kvantitativa som kvalitativa artiklar. Vid skapandet av en litteraturöversikt bör författarna 

behålla ett kritiskt förhållningssätt genom såväl urval som vid läsning av artiklar (jfr. 

Friberg, 2012, ss. 133-135).  

Litteratursökning 

Litteraturöversikten gjordes med hjälp av databaserna Cinahl med fulltext via EBSCO och 

Pubmed (Medline) som är erkända källor för medicin- och omvårdnadsforskning. För att 

kunna inleda datainsamlingen genomfördes en generell litteratursökning efter tidigare 

publicerad forskning för att få en överblick av vad som finns skrivet i det valda ämnet. 

Utifrån uppsatsens syfte valdes MeSh-termerna Diabets mellitus type 1, Adolescent, Quality 

of life, Experience, Daily living och Self-care. I tabell 1 visas en översikt av sökkombinationer 

där avgränsningen publicerad inom de senaste 10 åren har använts. Utöver detta visar 

tabellen även artikelurvalet. Det gjordes även en manuell sökning där ytterligare en artikel 

valdes ut.  

Inklusionkriterierna som användes i denna litteraturstudie var tonåringar i åldrarna 12-19 

och som lider av sjukdomen diabetes mellitus typ 1. Samtliga artiklar skulle vara peer-

reviewed, publicerade under de senaste 10 åren, finnas tillgängliga i full text samt skrivna på 

engelska. Studier som bedömts ha en hög eller medelhög kvalitet vid kvalitetsgranskning.  

Exklusionskriterierna var barn under 12 år och vuxna över 19 år, ungdomar som lider av 

annan sjukdom än diabetes, artiklar publicerade tidigare än 2003 och skrivna på andra språk 

än engelska samt artiklar som bedömdes vara av låg kvalitet.   
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Tabell 1. Sammanställning av litteratursökningar, gjorda 2013-09-09.   
Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 Urval 5 

Cinahl 

med 

fulltext via 

EBSCO 

Diabetes mellitus 

type 1 AND 

adolescent AND 

quality of life 

10 years 36 36 21 9 5 5 

Diabetes mellitus 

type 1 AND 

adolescent AND 

experience 

10 years 24 24 11 8 6 3 

Diabetes mellitus 

type 1 AND 

adolescent AND 

daily living 

10 years 3 3 

(1*) 

2 1  

 

0 0 

Diabetes mellitus 

type 1 AND 

adolescent AND 

self-care 

10 years 69 69 19 15 7 3 

Pubmed 

(Medline) 

Diabetes mellitus 

type 1 AND 

adolescent AND 

quality of life 

10 years 337 337 

(6*) 

16 8 

 

0 0 

Diabetes mellitus 

type 1 AND 

adolescent AND 

experience 

10 years 177 177 

(5*) 

10 2 

 

1 

 

1 

Diabetes mellitus 

type 1 AND 

adolescent AND 

daily living 

10 years 103 103 12 7 3 3 

Diabetes mellitus 

type 1 AND 

adolescent AND 

self-care 

10 years 628 628 

(7*) 

27 10 0 0 

Urval 1 – lästa titlar. Urval 2 – lästa abstrakt artiklar. Urval 3 – lästa artiklar. Urval 4 – granskade artiklar.  

Urval 5 – artiklar valda till resultatet. (*) – dubbletter från tidigare sökningar. 

Urval och granskning  

De vetenskapliga artiklarna som ingick i resultatet valdes ut genom fem olika urval. Först 

lästes alla titlar och utifrån detta valdes de som berörde det valda ämnet ut. Under urval två 

lästes abstrakten och de som svarade på studiens syfte valdes vidare till urval tre. Där 

artiklarna lästes i sin helhet och de som ansågs överensstämma med syftet granskades i 

detalj avseende kvalitet. Ytterligare en artikel inkluderades efter en manuell sökning. 

Artiklarnas syfte, metod, resultat och diskussion granskades och vid bedömningen av 

studiernas kvalitet användes två granskningsmallar. Vid bedömning av kvantitativa studier 

användes en granskningsmall av Carlson och Eiman (2003) där artiklarna totalt kunde få 41 

poäng. Därefter delas poängen in i tre olika procentuella grader, där Grad I motsvarar > 80 

%, Grad II > 70 % och Grad III > 60 %, artiklar med under 70 % exkluderades, se bilaga 1. Vid 
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bedömning av kvalitativa studier användes SBU:s granskningsmall (2012), där artiklarna 

kunde få totalt 21 poäng. Artiklar med > 16 poäng bedömdes vara av hög kvalitet, > 10 

bedömdes vara av medelhög kvalitet och > 5 bedömdes vara av låg kvalitet. Endast artiklar 

av hög- och medelhög kvalitet användes, se bilaga 2. 

Analys 

Med inspiration av Friberg (2012, ss. 127-129) har de 16 vetenskapliga artiklarna som 

inkluderats i litteraturöversikten lästs igenom ett flertal gånger för att identifiera 

huvudfynden i artiklarnas resultat och ställa dem i relation till litteraturöversiktens syfte. 

Därefter markerades texten för att göra en sammanfattning av varje studies resultat. Likartad 

fakta sorterades genom färgkodning för att senare sammanställas i kategorier och 

underkategorier. För att se de kategorier som identifierats genom analysen av artiklarna, se 

tabell 2. Översikten av de inkluderade artiklarna finns i tabell 3, bilaga 3.  

 

Tabell 2. Översikt över identifierade kategorier och underkategorier.  

Autonomi och egenvård  

Att vara annorlunda  

Stöd och relationer 

 Familj och vänner 

 Skola 

 Sjukvård  

Etiska överväganden 

Det är viktigt att se över etiska aspekter i studier där människor ingår som studieobjekt. Etik 

är ett utmanande område eftersom etiska krav kan sättas i konflikt med författarens önskan 

att publicera rigorös fakta. Vid studier har författarna en skyldighet att undvika, förebygga 

eller minimera risken för att de medverkande skall känna obehag samt att visa respekt för 

integritet (Polit & Beck, 2012, ss. 150-156). I denna litteraturöversikt har uppsatsförfattarna 

valt att använda studier med etiska överväganden eller godkännande från etiska 

kommittéer. Efter genomgång av artiklarna kom det dock till kännedom att endast 14 av de 

16 resultatartiklarna nämnde detta, men dessa två studier bevarades ändå då de ansågs 

informationsrika och pålitliga. Uppsatsförfattarna har varken förvanskat eller utelämnat 

fakta från studierna under förutsättningen av att de besvarade syftet.  
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RESULTAT 

Resultatet är baserat på 16 studier, varav 10 kvalitativa, fem kvantitativa och en mixad 

studie. Studierna är utförda i Asien (2), Europa (6) och Nordamerika (8).  

”It is like any other disease, no matter what, it is going to have an impact on your life” 

(Carroll & Marrero, 2006) 

Autonomi och Egenvård 

Tonåringar med diabetes pendlar mellan att vilja ta ett steg ifrån föräldrarna för att klara sig 

själva och att samtidigt vilja behålla stödet ifrån sina föräldrar då de känner sig osäkra. Då 

tonåringar utvecklas olika snabbt leder detta till att vissa mognar snabbare och därmed tar 

mer ansvar i egenvården medan andra tonåringar känner sig osäkra kring detta och 

överlåter ansvaret på föräldrarna.  Konflikterna av att ansvaret lämnas över leder till att det 

blir svårare för tonåringarna att nå självständighet. Övergången mot att bli självständig 

regleras av graden av mognad, motivation, uppmuntran och acceptans samt stöd från andra. 

Genom förmågan att hantera dagliga aktiviteter och ta egna beslut gällande egenvården går 

tonåringarna mot att bli självständiga. Men i brist på kunskap om diabetes och på grund av 

osäkerhet gällande kosthållning minskar förmågan till att ta fullständigt ansvar för sin 

sjukdom (Karlsson, Arman, & Wikblad, 2008). Egenvården vid diabetes är mycket komplex 

och kan hindra såväl känslan av frihet som självständighet hos tonåringar. Att balansera 

insulindosen efter kostintaget är något som är mycket viktigt när man har diabetes, vilket för 

dessa ungdomar blir en utmaning då det blir viktigt att räkna kolhydrater för att på så vis 

kunna anpassa måltidsinsulinet. Vid felberäkningar finns en risk för att blodsockernivån 

antingen blir för hög eller för låg (Wang, Brown, & Horner, 2010).  Tonåringarna känner att 

deras diabetes innebär en känslomässig kamp för att klara av de svårigheter de stöter på i 

vardagen. Motivationen till att vara självbestämmande stiger när tonåringarna känner att de 

själva klarar av att hantera sin diabetes. De upplever att föräldrarna har större kunskap om 

såväl sjukdomen som hantering av egenvården. De önskar dock att situationen vore omvänd 

eftersom att de genom större kunskap om hanteringen av sin egenvård, i olika situationer, 

upplever att livet blir mer hanterbart samtidigt som det ger dem en ökad frihet (Karlsson et 

al., 2008).   
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Ungdomar som sköter sin egenvård känner sig mer bekväma och tillfredsställda med att få 

mer ansvar gällande deras diabetes. Medan de som inte sköter sin diabetes kämpar med 

svårigheter i att hantera sjukdomen (Leonard, Garwick, & Adwan, 2005). Mognad är en 

psykisk aspekt som ger möjligheter för nya beteenden så som att öka inlärning samt 

förmågan att kunna lösa problem, det vill säga sådant man inte hade möjlighet att göra 

tidigare. Tonåringarna känner att ansvar relateras till deras förmåga att hantera vardagen, 

och upplever att det är lättare att hantera sin diabetes när sjukdomen debuterat i tidig ålder. 

Vilket ger mer tid till att vänja sig vid de dagliga aktiviteter som sjukdomen innebär. På 

grund av detta känner tonåringarna att det är viktigt att få visa sin förmåga att kunna 

hantera sjukdomen i vardagen för sina närstående (Karlsson et al., 2008).  

Efter att ha fått diagnosen diabetes, har tonåringarna blivit tvungna att lära känna sina egna 

kroppar för att se hur dem reagerar på högt- och lågt blodsocker och på så sätt bli bättre på 

att förutse när blodsockret inte riktigt ligger som det ska (Huus & Enskär, 2007; Carroll & 

Marrero, 2006). Ungdomarna upplever att de har fått en bättre insikt gällande hälsosam kost 

och av vikten av att motionera regelbundet och upplever denna kunskap som både viktig 

och positiv (Huus & Enskär, 2007; Carroll & Marrero, 2006; Wagner, Abbot, & Lett, 2004; 

Olsen Roper et al., 2009). 

Tonåringar med diabetes måste göra val i livet som andra aldrig ens behöver oroa sig för, val 

som kan komma att påverka deras framtid (Dickinson & O'Reilly, 2004). För att nå 

självbestämmande måste de vara villiga att ta egna beslut. Hjälp kan fås genom goda råd, 

men i slutändan kan ingen ta besluten åt dem eftersom att andra inte har samma erfarenhet 

av att leva med diabetes. Genom att ta egna beslut, att vara självständig, kommer dessa 

tonåringar att bli experter på att hantera sin diabetes (Karlsson et al., 2008). De flesta 

tonåringar är motiverade till att ta bättre hand om sig själva medan andra inte vill tänka på 

de följder som diabetes kan föra med sig, tanken på framtiden känns alltför oförutsägbar 

(Dickinson & O'Reilly, 2004).   

Att vara annorlunda 

Tonåringarnas upplevelse av att leva med diabetes är som att pendla mellan att vara normal 

och att vara annorlunda. De vill leva och vara som andra och jämför därför ständigt sig 

själva med sina vänner. Att vara annorlunda gentemot andra i samma ålder kan upplevas 
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såväl positivt som negativt (Huus & Enskär, 2007). Genom att leva med diabetes känner 

tonåringarna att de mognar snabbare än sina jämnåriga vänner (Huus & Enskär, 2007; 

Dickinson & O’Reilly, 2004) men samtidigt känner de sig hindrade att leva på samma vis 

som deras vänner gör. De känner att de behandlas annorlunda av såväl familjen som 

vännerna samt av skolkamrater och lärare. Att leva ett normalt liv är svårt för tonåringar 

som lever med diabetes eftersom de inte kan spendera sin tid på det sätt dem vill, utan att 

behöva rätta sig efter rutiner. Just strikta rutinerna är något som många av tonåringarna 

upplever som den jobbigaste delen av sjukdomen. De känner att de aldrig kan slappna av 

och bara vara och att de på så sätt inte har samma förutsättningar till att vara spontana som 

sina vänner har, eftersom de ständigt måste tänka på att ta med sig insulin och mat (Huus & 

Enskär, 2007). 

Tonåringar kämpar med vetskapen att de alltid kommer att behöva prioritera sin diabetes i 

första hand. Tonåringarna känner att de sticker ut ur mängden, eftersom de alltid måste 

hålla koll på blodsockret, kosten och att anpassa insulindosen för att hantera sjukdomen efter 

deras liv (Dickinson & O'Reilly, 2004). De upplever det frustrerande att behöva avsluta mitt i 

en aktivitet för att kontrollera blodsockret, äta något eller injicera insulin (Dickinson & 

O'Reilly, 2004; Lowes, Eaton, Bill, & Ford, 2007). Vid injektioner och testning av blodsockret 

under sociala förhållanden uppkommer ofta situationer där ungdomarna upplever sig 

oroliga för hur andra ska reagera (Wang et al., 2010). Vilket påverkar tonåringarna 

känslomässigt på ett sådant vis att de ibland väljer att inte engagera sig i behandlingen för 

att på så vis inte riskera att få oönskad uppmärksamhet men även för att de upplever det 

pinsamt med frågor och blickar från dem som inte förstår (Dickinson & O'Reilly, 2004). Detta 

undvikande beteende hjälper dem att känna sig bekvämare känslomässigt men stjälper dem 

fysiskt då de genom att inte vara följsamma i behandlingen äventyrar sin egen hälsa. 

Ungdomarna upplever att deras föräldrar ständigt försöker uppmuntra och coacha dem till 

att vara mer följsamma i behandlingen av sjukdomen. De anser att föräldrarna inte förstår 

hur det känns, då de själva inte har ställts inför samma situationer som tonåringarna ställs 

inför varje dag. Tonåringarna beskriver hur de upplever sig stressade av att testa blodsockret 

i skolan eftersom de känner sig obekväma i hur klasskompisarna studerar dem under 

provtagningen och när de behöver injicera insulin (Wang et al., 2010). 
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En studie från Iran visar att befolkningen där har sämre kunskap om diabetes vilket ger ett 

annorlunda perspektiv på sjukdomen. Då kunskapen är låg blir det bemötande tonåringar 

får, ett hinder för god livskvalitet. Många tonåringar väljer därför att hålla sjukdomen 

hemlig för att slippa känna sig annorlunda. De menar på att deras vänner har negativa 

attityder gentemot sjukdomen och att det kan gå så långt att man genom att vara öppen med 

sin sjukdom blir utfryst från umgängeskretsen (Maslakpak, Anoosheh, Fazlollah, & Ebrahim, 

2010).  

Stöd och relationer 

Familj och vänner  

Familjen är en viktig del av den diabetessjuka tonåringens dagliga liv. Ett stöd som finns där 

för att hjälpa tonåringarna att hantera sin diabetes (Wagner et al., 2004; Olsen Roper et al., 

2009). Ett starkt stöd från föräldrarna uppmuntrar till att tonåringarna tar bättre hand om sig 

själva (Mlynarczyk, 2013). Genom föräldrarnas uppmuntran stöds även individuella 

framsteg mot självbestämmande. Tonåringarna känner sig säkrare när föräldrarna finns till 

hands för att hjälpa dem när de behöver prata eller lösa problem (Karlsson et al., 2008). 

Familjen finns även där när tonåringarna behöver fysiskt stöd efter att ha fått diagnosen 

diabetes, för att lära dem hur de ska hantera sin diabetes men även för att uppmuntra dem 

till att hantera såväl de känslomässiga som psykologiska aspekterna av sjukdomen (Olsen 

Roper et al., 2009).  

Föräldrar som påminner om diabetesrelaterade åtaganden anses i början vara stöttande för 

att sedan övergå till att få en tjatande roll (Karlsson et al., 2008; Huus & Enskär, 2007). När 

föräldrarna är för engagerade, kontrollerande och tjatiga gällande följsamheten till 

behandlingen leder det till frustration hos dessa tonåringar (Dickinson & O'Reilly, 2004; 

Leonard et al., 2005). På grund av detta blir det svårare för de diabetessjuka tonåringarna att 

göra saker som anses normala för tonåringar som inte lider av diabetes. Enkla situationer 

som att sova över hos en kompis, åka på skolresor eller att campa med vännerna blir istället 

stora projekt. En önskan som tonåringarna har är att föräldrarna ska vara förstående och ge 

dem mer utrymme till att klara sig själva, då föräldrarna inte alltid förstår hur mycket de 

faktiskt själva vet om den egna sjukdomen (Carroll & Marrero, 2006).  
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När ungdomar har bättre blodsockervärden upplevs deras familjer som väldigt stöttande 

och vissa ungdomar menar även på att sjukdomen har gjort att de har kommit närmre 

varandra i familjen. Medan de ungdomar som har sämre värden erkänner att de medvetet 

hoppar över insulininjektioner och ignorerar föräldrarnas påminnelser istället för att 

använda dem till att ta bättre hand om sig själva. Dessa tonåringar upplever föräldrarna som 

intensiva och närgångna när de misskött sig. Endast de ungdomar som har höga 

blodsockervärden beskriver stora konflikter eller oenigheter emellan dem och föräldrarna. 

Vissa av ungdomarna upplever även att deras diabetes gör dem negativa när de befinner sig 

i föräldrarnas närhet vilket leder till såväl konflikter som låg självkänsla hos ungdomarna 

(Leonard et al., 2005). Tonåringarna upplever att deras föräldrar lägger sig i deras liv mer än 

vad deras vänners föräldrar gör. De upplever att ju äldre de blir desto mindre engagerar sig 

föräldrarna i deras liv (Graue, Wentzel-Larsen, Rokne Hanestad, & Søvik, 2005). 

Ungdomarna vill dock fortfarande att föräldrarna skall vara engagerade på ett vis som gör 

att de kan diskutera saker med dem utan att de behöver känna sig skuldbelagda. Många av 

ungdomarna upplever även att deras föräldrar och andra familjemedlemmar inte vet lika 

mycket om sjukdomen som de själva gör. Vidare känner dem att deras föräldrar inte vill ge 

dem för mycket ansvar på grund av rädsla för att tonåringarna inte ska kunna hantera 

sjukdomen. Men ungdomarna vill inget hellre än att få ta egna initiativ så att de kan göra 

misstag, lära sig av misstagen och på så vis ha förmågan att hantera sjukdomen när familjen 

inte finns tillhands (Carroll & Marrero, 2006).  

Det viktigaste stödet för tonåringarna är familjen men även vännerna har en viktig del i 

deras liv. De finns där som ett känslomässigt stöd, vänner som man kan slappna av och ha 

roligt med, vänner att kunna vara sig själv inför och ändå bli accepterad för den man är 

(Wagner et al., 2004).  De upplever det lättare att berätta för vänner om sitt tillstånd än att 

hymla med det. Eftersom att vännerna då blir som en säkerhetsmekanism som exempelvis 

märker av när blodsockernivån börjar bli för låg. Vännerna har på så vis ovärderlig roll för 

dessa tonåringar och får dem att känna sig lite säkrare när de vet att vännerna är intresserade 

av att lära sig mer om deras sjukdom, för att kunna hjälpa dem när problem uppstår (Carroll 

& Marrero, 2006; Dickinson & O'Reilly, 2004). Ibland händer det dock även att vännerna går 

på ungdomarnas nerver genom att de blir för involverade och agerar som om de vore 
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tonåringarnas föräldrar. Vid dessa tillfällen då vännerna upplevs som påträngande handlar 

det till större delen om utfrågningar gentemot tonåringarna (Carroll & Marrero, 2006).  

Vid lågt blodsocker upplever ungdomarna att de får ett förändrat beteende och att de ibland 

kan bli lite irriterade på sina vänner, på grund av detta och ser ungdomarna det som en 

nödvändighet att förklara för vännerna att sådant kan hända, just för att undvika 

missförstånd (Lowes et et al., 2007). Det har visat sig att tonåringar som har nära vänner som 

stödjer dem i deras sjukdomssituation har en bättre psykisk hälsa än de tonåringar vars 

vänner inte är lika stödjande (Helgeson V. S., Reynolds, Escobar, Siminero, & Becker, 2007).    

Skolan 

I de flesta skolor är lärarna förstående gällande tonåringarnas diabetes medan man i vissa 

skolor särbehandlar tonåringarna på ett vis som de inte gillar. Lärarna ifrågasätter beteenden 

relaterade till tonåringarnas diabetes, så som att lämna lektioner för att kolla upp blodsockret 

(Dickinson & O'Reilly, 2004). Stress, blodsockerkontroller, matpauser och insulininjektioner 

är faktorer som tonåringarna upplever påverkar skolan och deras lärande. Dock känner 

tonåringarna att de inte får tillräckligt med stöd från sina skolor för att kunna balansera 

kraven från skolan med deras sjukdom. De känner att de lämnas åt att ta itu med situationen 

utan att få något som helst stöd av lärarna och upplever att det under examinationer är extra 

svårt att klara av situationen då de ibland behöver raster för att kunna hantera sjukdomen. 

Lärarna upplevs under dessa omständigheter som icke samarbetsvilliga och syftar oftast till 

att tonåringarna själva måste klara av att i förhand räkna ut hur de ska klara sig och se till att 

blodsockret ligger normalt under examinationen (Wilson, 2010).  

Att för de närmsta vännerna berätta om sjukdomen känns självklart då de har en stor del av 

tonåringarnas vardag, men i skolan faller det sig inte alls lika naturligt. Även om de inser 

vikten av att låta andra veta och förstå sjukdomsbilden utifall det någon gång skulle uppstå 

ett nödläge. Vad som dock får tonåringarna att undvika att berätta för klasskompisar är 

tidigare negativa upplevelser, så som mobbing och utanförskap (Wang et al., 2010). En stor 

del av ungdomarna menar att deras diabetes har relativt lite inverkan på deras skolliv, dock 

anser de tonåringar som har problem med ostabilt blodsocker att de missar stora delar av 

lektionerna, på grund av att de måste gå ifrån tidigare för att testa blodsockret eller injicera 

insulin. Vissa upplever också att deras förmåga att delta i skolaktiviteter försämras på grund 
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av deras diabetes. Då de känner sig trötta och måste hålla uppsikt över samt testa 

blodsockernivåerna under dessa aktiviteter, men även för att de måste be om lov att få gå 

ifrån tidigare om de känner att blodsockret börjar sjunka (Carroll & Marrero, 2006).  

Många tonåringar är rädda för att få lågt blodsocker då detta skulle kunna påverka såväl 

koncentration som deras sätt att uppträda. De upplever att de inte har någon kontroll när 

blodsockernivåerna är låga (Wilson, 2010). Och på grund av detta låter de bli att ta sina 

insulindoser och låter därmed blodsockret förbli högt (Di Battista, Hart, Greco, & Glozier, 

2009). En del av ungdomarna menar dock att problemet ligger hos lärarna och i de 

svårigheter ungdomarna upplever då lärarna blir arga när de behöver gå tidigare från 

lektionerna för att ta hand om sin diabetes. Idrotten är det ämne i skolan som oftast påverkas 

av sjukdomen då tonåringarna upplever att lärarna oroar sig för dem och efter varje lektion 

frågar om de behöver uppsöka skolsköterskan. Dock erkänner ett fåtal av tonåringarna att de 

ibland använder sin sjukdom som en ursäkt för att få undvika vissa idrottslektioner (Carroll 

& Marrero, 2006).  

Sjukvården 

Tonåringarna mår bättre när de får prata med sina vårdgivare, snarare än att bara bli matade 

med information. Det upplevs viktigt att människor omkring dem förstår hur det är att leva 

med diabetes och därför är det viktigt att ha någon att kunna prata med, om sjukdomen i sig 

och om livet i allmänhet. När de får kontakt med en vårdgivare som lägger större vikt vid 

deras sjukdom än på dem som tonåringar med diabetes och pratar över deras huvuden, blir 

de frustrerade och känner sig inkompetenta. Ungdomarna upplever att det är lättare att 

förstå sjukdomen och vad de behöver göra för att hantera den när vårdgivarna förklarar för 

dem och hjälper dem att förstå än när läkarna kommer med hot om vad som kan hända om 

de inte sköter sig (Carroll & Marrero, 2006). Tonåringarna känner att de inte alltid får 

tillräckligt med information om sjukdomen i sig och att de skulle vilja lära sig mer om 

patofysiologin kring sjukdomen. De upplever det även viktigt att få höra om hur andra 

ungdomar har hanterat sjukdomen, för att de själva skall kunna få en bättre bild av hur de 

ska kunna hantera den i framtiden (Olsen Roper et al., 2009). Men vissa av ungdomarna har 

ändå en positiv relation till sina vårdgivare och tycker att de gör ett bra jobb i att hjälpa dem 
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med råd och tips om insulindoser och lämplig diet, och uppskattar när vårdgivarna 

avslappnat interagerar med dem (Dickinson & O'Reilly, 2004).   

Många av de äldre tonåringarna finner det svårt att gå vidare till vuxenkliniken när de blivit 

så pass gamla att de inte längre kan vara kvar på barnkliniken. Där de på något vis hamnar i 

kläm då de inte får den hjälp de behöver från det nya teamet. Samtidigt som de inte längre 

kan vända sig till det gamla teamet heller, vilket gör att ungdomarna känner sig övergivna 

av sjukvården. På vuxenkliniken upplever tonåringarna att de inte blir förstådda när det 

gäller att balansera skolan och examinationer med sjukdomen och dess behandling. Istället 

för att få råd och tips uppfattar de att sjukvårdsteamet endast påpekar att de inte bör ha höga 

värden så ofta som de har. De tillägger att de alltid fått hjälp med dessa problem från deras 

sjukvårdsteam på barnkliniken, genom råd och tips om hur insulinet kunde regleras för att 

passa in i deras livsstil. Genom övergången till vuxenkliniken känner sig tonåringarna 

ensamma och missförstådda (Wilson, 2010). Malik och Koot (2009) menar att stöd bidrar till 

att öka såväl livskvalitet som välmående hos ungdomar med diabetes.  

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa tonåringars upplevelse av att ha diabetes 

och utifrån detta bildades tre kategorier och tre underkategorier. Dessa kategorier var 

Autonomi, Att vara annorlunda samt Stöd och relationer. Med underkategorierna Familj och 

vänner, Skola samt Sjukvård. De diabetessjuka ungdomarna upplever att de under tonåren 

vill klara sig själva men ändå behålla stödet från sina föräldrar. I brist på kunskap om 

diabetes minskar förmågan till att ta ansvar för sin diabetes. Egenvården är komplex, då 

såväl motion som kosthållning och insulindosering är viktiga faktorer som påverkar 

vardagen. Tonåringarna känner sig annorlunda då de upplever att deras sjukdom hindrar 

dem från att göra saker som andra tonåringar i deras ålder kan göra. Trots ett stort stöd från 

familjen uppstår där lätt konflikter när föräldrarna blir för kontrollerande. Tonåringar mår 

bättre när de får prata om sjukdomen och livet i sig med sina vårdgivare istället för att 

endast bli matade med information. 
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Metoddiskussion 

Metoden som användes för detta vetenskapliga arbete var en litteraturstudie då det ansågs 

vara en relevant metod för det valda syftet. Två erkända databaser inom medicin- och 

omvårdnadsforskning användes för att identifiera relevanta vetenskapliga artiklar. Syftet var 

utgångspunkten för valet av sökorden i litteratursökningen med fokus på att kunna belysa 

upplevelse på rätt sätt. Quality of life, experience och daily living är alla delar av det dagliga 

livet och hur det upplevs. Efter en snabb översikt av de första inhämtade artiklarna ansågs 

Self-care vara en viktig del av kontexten, varpå även denna term användes som ett sökord.  

Det har framkommit genom en efterkontroll av litteratursökningen att antalet träffar skilt sig 

i relativt hög grad från sökning till sökning. Den sista sökningen som gjordes i Pubmed fick 

628 träffar, vilket kan anses vara ett för stort antal. Men uppsatsförfattarna tog sig tid till att 

gå igenom alla titlar noggrant, dock hittades där endast dubbletter av utvalda artiklar från 

tidigare sökningar. I urvalet av vetenskapliga artiklar till resultatet blev det en icke jämlik 

fördelning mellan kvalitativa och kvantitativa studier, då de kvalitativa studierna i större 

utsträckning svarade på vårt syfte.  

Uppsatsförfattarna valde även att ha med en pilotstudie i resultatet och är medvetna om den 

begränsning som detta innebär, såväl för det låga antalet deltagare som för dess geografiska 

utsträckning. Men då denna artikel blivit granskad och publicerad samt bistod med viktig 

och intressant fakta valde uppsatsförfattarna att ändå inkludera denna studie i resultatet. Det 

finns ytterligare en artikel som utgör en begränsning då den överskrider 

inklusionskriterierna i den mån då deltagare i studien var yngre än vad som angetts lämpligt 

enligt syftet. Det skall dock klargöras att informationen från dessa deltagare var väl 

utmarkerad i texten och sållades därigenom bort under analys och granskning av den 

aktuella artikeln.  Det faktum att artiklarna har analyserats om och om igen, granskats och 

färgkodats av två författare utgör en styrka för arbetet då detta ger arbetet mer trovärdighet 

och medför en mindre risk för subjektiv tolkning i analysförfarandet av artiklarna.  

Resultatet kan tillämpas i vården då det är viktigt för sjuksköterskan att veta hur 

ungdomarnas upplevelse av att leva med diabetes uttrycker sig, för att på så vis kunna 

behandla och stödja ungdomarna på bästa möjliga vis.  
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Av de studier som inkluderades i resultatet var alla 16 klassade efter hög eller medelhög 

kvalitet. Utav de 10 kvalitativa studierna var 7 studier av hög kvalitet och 3 av medelhög 

kvalitet. När det kommer till de kvantitativa studierna var tre av studierna av grad 1, vilket 

motsvarar hög kvalitet, och två av studierna var grad 2, vilket motsvarar medelhög kvalitet. 

Även en mixad studie inkluderades i resultatet där kvalitetsnivån klassades som hög. 

Resultatdiskussion 

Tonåren är en känslig tid i människans liv, att dessutom leva med diabetes innebär en stor 

påfrestning med alla de hinder och måsten som sjukdomen medför.  Det är därför viktigt att 

ungdomarna får all den information om egenvården och det stöd som de behöver för att 

kunna klara sig själva. Att vara självständig är en av de viktigaste aspekterna som tas upp i 

resultatet, ungdomarna upplever att de måste få göra egna misstag för att kunna lära sig 

utifrån dessa. Viklund och Wikblad (2009), styrker att tonåringar måste lära sig att planera, 

prioritera och lösa problem så att de kan ta egna initiativ. Tonåringarna måste våga ta 

chanser och lita på sin egen intuition, det är dem som känner sig själva bäst och vet 

därigenom vad de behöver. Det är genom tidigare upplevelser och misstag som man blir 

erfaren och lär sig hur man ska sköta sin sjukdom.    

Som förälder är det viktigt att finnas där för sina barn för att stödja och ge råd men det är 

samtidigt viktigt att inte gå så långt så att man tar över tonåringens åtaganden eftersom detta 

medför att man hindrar tonåringen i dess strävan efter att bli självständig. Det är därför 

viktigt att tonåringarna får göra sina misstag, så att de även kan ta egna initiativ till att sköta 

sin egenvård i framtiden. 

Egenvården är en faktor i ungdomarnas liv som ger dem skäl till att känna sig annorlunda. 

Ett flertal av studierna i resultatet visar på att ungdomarna ibland väljer att hoppa över 

insulininjektioner och blodsockertester för att slippa känna sig utsatta. Enligt Kakleas et al. 

(2009) är det viktigt att på bästa sätt integrera den egna sjukdomen i ens livsstil. Man måste 

göra det bästa av situationen utan att ignorera sjukdomen i sig eftersom man förr eller senare 

kommer att få lida på grund av sina tidigare handlingar. Dickinson och O’Reilly  (2004), 

menar att ungdomar kämpar med att inte vara annorlunda gentemot hur andra ungdomar i 

deras ålder är. Scholes et al. (2012), visar att ungdomarna uppskattar att besöka läger för 

diabetessjuka ungdomar. Då dessa läger inbjuder till möten med andra människor i deras 
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egen ålder som går igenom samma problem som dem, vilket i sin tur gör att ungdomarna 

inte längre känner sig ensamma. Även Viklund och Wikblad (2009) styrker att tonåringarna 

genom att träffa andra människor som befinner sig i samma situation får en ny insikt i sin 

problembild och på så vis får inspiration till att finna nya lösningar.  

Orems egenvårdsteori syftar till att patienten måste värdera sina egenvårdsbehov och utefter 

denna värdering planera och slutligen utföra dessa åtgärder. Vikten ligger vid att vara 

medveten om sin sjukdom och dess begränsningar och utifrån denna medvetenhet hantera 

sin sjukdom med egenvården som hjälp för att på så vis minska risken för konsekvenser av 

sjukdomen. För att kunna hantera sin egenvård måste patienten förändra sin egen självbild 

genom att acceptera sin sjukdom och det faktum att tillvaron kommer att te sig annorlunda 

mot för hur andra upplever sitt varande. När patienten lär sig att leva med sjukdomen och 

inser sitt behov av att vara följsam till egenvården kan den personliga utvecklingen leda till 

en ny livsstil där patienten vågar stå ut ifrån mängden (jfr. Kirkevold, 2000, ss. 148-152). 

Resultatet uppvisar att föräldrarna alltid finns där för sina barn vad gäller råd och stöd när 

ungdomarna skall hantera sin sjukdom men detta stöd uppfattas av tonåringarna ofta som 

ett gnällande och kontrollerande beteende. Enligt Kakleas et al. (2009) medför föräldrarnas 

brist på förståelse och skuldbeläggande beteende att strävandet efter att hjälpa tonåringarna 

att sköta sin egenvård mer ses som en antydan om att tonåringarna är inkapabla till att ta 

hand om sig själva och sin sjukdom. Genom värme och empati kan föräldrarna uppmuntra 

dessa tonåringar till att vara självständiga, göra egna val och på så sätt ta hand om sin 

diabetes. Även Viklund och Wikblad (2009) styrker att föräldrarna kan bli ett hinder för 

tonåringarna när det gäller att sköta egenvården då de tar över för mycket ansvar från 

ungdomarna till sig själva eller genom att ställa för höga krav. I resultatet sägs det även att 

de tonåringar som upplever ett starkt stöd från sina vänner mår bättre än de ungdomar som 

inte upplever något stöd alls. Helgeson, Reynolds, Shestak och Wei (2006) rapporterar att 

ungdomar med diabetes har fler nära vänner och upplever ett större stöd från dem än vad 

icke-diabetessjuka ungdomar får.  

En mängd studier i resultatet visar på att många av ungdomarna upplever sig ha en dålig 

relation till sjukvården och känner inte alltid att de får tillräckligt med stöd för att klara av 

egenvården. Det är viktigt för dem att inte känna sig hotade av vårdgivarna, de vill känna att 
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de integreras i sin egen vård och hjälps till att förstå vad som behöver göras för att de ska 

kunna hantera sjukdomen. Viklund och Wikblad (2009) styrker detta med att ungdomarna 

inte tycker om när vårdgivarna beter sig auktoritärt, och känner inte att de får tillräckligt 

med stöd från dem. Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor menar 

att sjuksköterskan bör ha förmågan att kunna kommunicera på ett lyhört och empatiskt vis, i 

en dialog med patienten. Att ge stöd och vägledning som möjliggör för en optimal 

delaktighet i patientens behandling samt att informera och undervisa patienter såväl 

individuellt som i grupp och förvissa sig om att patienten förstår informationen. I ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor ”ansvarar sjuksköterskan för att omvårdnaden sker i överenstämmelse 

med individens säkerhet, värdighet och rättigheter” (SSF, 2007).  Det är viktigt att sjuksköterskan 

använder sig av ett patientcentrerat förhållningssätt vid mötet med patienten. Vikten ligger i 

att inte styra patienten mot ett förutbestämt mål utan att istället utgå ifrån patientens 

situation och därifrån tillsammans med patienten diskutera sig fram till ett förhållningssätt 

som passar just denna patient (Arborelius, 2008).   

Inför denna litteraturöversikt hade uppsatsförfattarna vissa förutfattade meningar om vad 

studierna skulle kunna komma att ta upp gällande tonåringars upplevelse. Däribland var 

alkohol och depression två av de ämnen som kändes mest självklara då den egna 

erfarenheten om användandet av alkohol samt depressiva perioder bland tonåringar i det 

svenska samhället hade en stor inverkan på dessa förutfattade meningar. Det kom därför 

som en överraskning att varken alkoholkonsumtion eller depression behandlades i någon av 

dessa 16 studier. Dock menar Kakleas et al. (2009) att 40-50 % av alla diabetessjuka 

tonåringar använder sig av alkohol, vilket associeras med förekomsten av försenad 

hypoglykemi. 10-26 % av alla diabetessjuka ungdomar visar även på uttalad depression. 

Bland dessa tonåringar finns en ökad risk för depression i jämförelse med deras vänner, på 

grund av påtryckningar från vännerna, upprepade försök till nå självständighet från 

föräldrarna och ansträngningar mot att finna en självidentitet.  
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SLUTSATS 

Denna litteraturöversikt syftar till att belysa upplevelsen av att leva med diabetes typ 1 som 

tonåring. I resultatet tas det upp olika aspekter i upplevelsen hos dessa tonåringar som gör 

att de känner sig annorlunda mot för hur andra ungdomar är. De vill ständigt försöka nå 

självständighet ifrån sina föräldrar för att kunna ta egna beslut när det gäller den egna 

sjukdomen. Stödet från familj, vänner och skolan visade sig vara en viktig del i dessa 

tonåringars liv gällande följsamhet till egenvård och strävandet mot självständighet. 

Sjukvården anses även den vara ett viktigt stöd i dessa tonåringars liv, eftersom att 

tonåringarna där får professionell hjälp och någon utomstående att prata med. Det är dock 

ytterst få ungdomar som upplever att de får en god vård från sina vårdgivare.  

Efter det att författarna fått en mer kunskap om tonåringar med diabetes och deras 

upplevelse anser författarna att det är viktigt för sjuksköterskan och sjukvården rent allmänt 

att få en inblick i hur upplevelsen av att ha diabetes ter sig för ungdomar, för att på så vis 

kunna se och möta tonåringarnas behov.  
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Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser efter SBU (2012). 

 

 



 

 

 



 

 

Bilaga 3.   

Tabell 3. Översikt över resultatartiklar.  

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens 

syfte 

Typ av 

studie 

Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Carroll & 

Marrero 

(2006),  

USA 

Undersöka 

uppfattningen av hur 

diabetes influerar 

ungdomars uppfattning 

av livskvalitet och 

relationer med 

föräldrar, vänner, 

skolan och i vården.  

Kvalitativ 31 

(ej angivet) 

Fokusgrupp- 

intervjuer, öppna 

frågor   

Diabetessjuka tonåringar 

lever ett liv som liknar 

”vanliga” tonåringars liv. 

Den största skillnaden är en 

kamp om att bli självständig 

som har mer allvarliga och 

ibland omedelbara 

konsekvenser.  

Hög 

(16 poäng) 

Di Battista 

et.al.  

2009 

USA, Canada  

Undersöka sambandet 

mellan social ångest och 

följsamhet till diabetes 

egenvård och 

livskvalitet. Och 

beskriva rädslan för 

hypoglykemi.   

Kvantitativ  82  

(7 %) 

Enkätundersökning  Ungdomar låter bli att ta 

sina insulindoser då de är 

rädda för att få 

hypoglykemi.  

 

Grad 1 

(90 %) 

Dickson & 

O’Reilly (2004) 

USA 

Få en bättre förståelse 

för vad det innebär för 

kvinnliga tonåringar att 

leva med diabetes typ 1   

Kvalitativ  10 

(ej angivet) 

Ostrukturerade 

intervjuer, öppna 

frågor. 

Fenomenologisk  

Dessa flickor känner att de 

sticker ut ur mängden och 

att sjukdomen tvingar dem 

att bli mer självständiga och 

ansvarsfulla. De tycker att 

föräldrarna är för 

överinvolverade i deras 

sjukdom.  

Hög 

(16 poäng) 



 

 

Graue et al. 

(2005),  

Norge.  

Utforska föräldrarnas 

roll i hälsorelaterad 

livskvalitet utifrån 

tonåringars perspektiv. 

Kvantitativ 115 

(12%) 

 Föräldraomsorg, -kontroll 

och engagemang är viktigt 

gällande den psykiska 

dimensionen av hälsa och 

välmående hos ungdomar 

med diabetes 

Grad 1  

(95 %) 

Helgeson et al. 

(2007), USA 

Belysa skillnader mellan 

vänskap hos tonåringar 

med diabetes gentemot 

tonåringar som inte har 

diabetes.   

Kvantitativ 256 

(3%) 

Test, re-test, 

beskrivande statistik 

Negativa relationer innebar 

sämre psykisk hälsa medan 

en stödjande vänskap 

visade på bättre psykisk 

hälsa hos killar.  

Grad 1 

(92 %) 

Huus & 

Enskär (2007) 

Sverige 

Att beskriva tonåringars 

upplevelse av att leva 

med diabetes typ 1.  

Kvalitativ 

 

8 

(ej angivet) 

Intervjuer. Började 

med en öppen fråga. 

Fenomenologisk 

Resultatet visar att 

upplevelsen av 

tonåringarna kan beskrivas 

som en svängande pendel 

mellan att vara normal och 

att vara annorlunda. 

Medelhög  

(14 poäng) 

Karlsson et al. 

(2008), Sverige 

Beskriva upplevelsen, 

med fokus på 

strävandet mot 

självständighet i 

egenvården bland 

ungdomar med 

diabetes.  

Kvalitativ 35 

(9%) 

Gruppintervjuer,  

öppna frågor, 

fenomenologisk. 

När ungdomarna strävade 

efter att nå självständighet 

behövdes distans från andra 

men samtidigt fanns ett 

behov av stöd från andra.  

Hög 

(18 poäng) 



 

 

Leonard et al. 

(2005), USA 

Beskriva ungdomars 

upplevelser av 

föräldraroller och –

engagemang i diabetes 

egenvården (i 

jämförelse mellan 

ungdomar i HiA1c- och 

LoA1c-grupper).  

 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

18 

(ej angivet) 

Intervjuer, öppna 

frågor. 

Innehållsanalys.  

Tonåringarna förlitar sig på 

sina föräldrar för stöd och 

råd i hur de ska hantera sin 

diabetes. Det var viktigt för 

tonåringarna att ha 

stöttande föräldrar 

samtidigt som man 

irriterade sig på föräldrar 

som lade sig i för mycket. 

Hög 

(17 poäng) 

Lowes et.al. 

(2007) 

Storbritannien  

Ungdomars upplevelse 

av vänners stöd 

gällande hanteringen av 

deras diabetes.  

Kvalitativ  21 

(ej angivet) 

Intervjuer med 

öppna frågor.  

De flesta ungdomarna 

kände att vännerna var 

stöttande och hjälpsamma 

som såg efter dem. Kände 

sig även säkra när vännerna 

visste vad de skulle göra 

vid lågt blodsocker.  

Medelhög 

(13 poäng) 

Malik & Koot 

(2009) 

Holland  

Förklara tonåringars 

anpassning i deras 

diabetes typ 1.  

Kvantitativ  437 

(17 %) 

Enkäter  Resultatet visar att stöd är 

viktigt för att ungdomar ska 

må bra och leva med 

livskvalitet.    

Grad 2 

 (73 %) 

Maslakpak 

et.al. (2010) 

Iran  

Utforska iranska flickors 

perspektiv på hinder för 

att ha en god 

livskvalitet.  

Kvalitativ  20 Semistrukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Bekvämlighets-urval  

Det finns många faktorer 

som har negativ effekt på 

livskvalitet. Hantering av 

diabetes under tonåren ökar 

fysisk-, känslomässig- och 

socialstress  

Hög 

(18 poäng) 



 

 

Mlynarczyk 

(2013),  

USA 

Undersöka om stöd från 

föräldrar och olika 

inställningar hos 

föräldrarna påverkar 

följsamhet, egenvård 

och livskvalitet bland 

ungdomar med 

diabetes.  

Kvantitativ 102  

(17 %) 

Tvärsnittstudie, 

enkäter. 

Bekvämlighetsurval   

Stöd från föräldrarna visade 

sig vara relaterat till 

följsamhet.  

Grad 2 

(73 %) 

Olsen Roper et 

al. (2009), USA 

Beskriva vad barn och 

ungdomar vet och vill 

veta om diabetes.  

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

58 

(ej angivet) 

 

Intervjuer, 

strukturerade 

frågor, Induktiv 

analys 

Deltagarna syftade till att de 

vet hur de tar hand om sin 

diabetes och att stöd från 

föräldrarna uppmuntrade 

dem till att våga klara sig 

själva.  

Hög 

(16 poäng) 

Wagner, 

Abbott, Lett.  

(2004) 

USA 

Undersöka individuella 

livsområden hos unga 

med diabetes typ 1.  

Mixad.  80  

(33-34%) 

Enkät-undersökning 

och intervjuer 

De kom fram till att de 

viktigaste områdena i 

ungdomars liv var familj, 

vänner, skola och hälsa. 

Och att åldern påverkade 

positivt på vikten av vänner 

och negativt på vikten av 

familjen.  

Hög 

(83 %) 

Wang et al. 

(2010), Taiwan 

Beskriva skolbaserade 

upplevelser av 

tonåringar med typ 1 

diabetes.  

Kvalitativ 2 Semistrukturerade 

intervjuer, 

fenomenologisk 

hermeneutisk   

Tonåringarna undviker att 

ta insulindoser och testa 

blodsockernivåer i skolan 

då de inte vill vara 

annorlunda och är rädda för 

att bli mobbade.  

Hög 

(19 poäng) 



 

 

Wilson (2010) 

Storbritannien  

Undersöka upplevelser 

av hantering av diabetes 

typ 1 hos ungdomar i 

skolan/universitet.  

Kvalitativ  

 

23 Semistrukturerad 

telefon-intervjuer 

Bekvämlighetsurval 

Resultatet visade olika 

faktorer som påverkade 

deras hantering av diabetes 

i skolan samt att ett lågt 

blodsocker påverka 

koncentrationen.  

Medelhög 

(10 poäng) 

 

 


