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Förord 
 
Arbetsfördelningen i föreliggande studie har varit så att Hanna Martinsson har intervjuat 

och analyserat materialet som framkom i intervjuerna med tonåringarna. Malin Vagfalvi 

har intervjuat och analyserat materialet som framkom i intervjuerna med föräldrarna. I 

introduktionen är diabetes typ 1, stycket om familjen, problemformulering och syfte 

gjort av båda författarna. Styckena som handlar om identitetsökande och utveckling, 

vänner, alkohol och tobak är skrivet av HM. Styckena som handlar om upplevelser och 

behov av föräldrar, föräldrars betydelse och föräldrars sorg är skrivna av MV. 

Metodavsnittet är genomfört tillsammans. Resultatet är uppdelat i två avsnitt. Avsnittet 

om tonåringar är skrivet av HM och avsnittet om föräldrar av MV. Diskussionsdelen har 

arbetats fram i två episoder. Initialt har författarna gjort varsitt resultat efter tidigare 

uppdelning. De här resultaten har sedan diskuterats gemensamt och färdigställt 

tillsammans



 

 
 

Sammanfattning  

Studiens syfte var att beskriva tonåringars upplevelse av att leva med diabetes typ 1 i en 

period av livet som präglas av frigörelse och identitetsökande, samt att beskriva föräldrarnas 

upplevelse av att leva med tonåringar med diabetes typ 1 under deras frigörelse och 

identitetsökande. Kvalitativ intervjustudie med beskrivande design användes. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju tonåringar och åtta föräldrar som valdes ut 

med hjälp av diabetessköterskor på ett sjukhus i Mellansverige. Kvalitativ innehållsanalys 

användes vid analys av intervjuerna. Resultatet ledde fram till följande kategorier för 

tonåringarna; kontroll/släppa kontroll, oro/ingen oro, frihet/ofri, medvetenhet/försummelse 

och stöd/brist på stöd. Resultatet av föräldrarnas upplevelser ledde fram till följande 

kategorier; kontroll/släppa kontroll, oro och stöd/brist på stöd. Slutsatsen är att tonåringar 

upplever sig mer övervakade än sina kamrater och att de är som alla andra men ändå inte. 

Föräldrarna beskriver svårigheten att släppa kontrollen över tonåringen med diabetes typ 1 

och låta tonåringen vara tonåring.   

 

Nyckelord: diabetes typ 1, föräldrar, tonåringar, upplevelser 

 
 
 



 

 

Abstract 

The purpose of this study was to describe adolescents’experience of living with type 1 

diabetes and to describe the parent’s experience of living with teenagers with type 1 diabetes. 

A qualitative interview study with descriptive design was applied. Semi-structured interviews 

were conducted with seven teenagers and eight parents who were selected with the help of 

diabetes nurses at a hospital in central Sweden. The qualitative content analysis was used in 

the analysis of the interviews. The results led to the following categories for the teenagers, 

control / release control, concern / no concern, free/ not free, awareness / neglect and support / 

lack of support. The result of the parents experience led to the following categories: control / 

release control, emotions and support / lack of support. The conclusion showed that 

adolescents felt more supervised than their friends and that they were like everyone else but 

also different. The parents described the difficultynot to control the teenager with type 1 

diabetes and let the teenager be a teenager. The parents described the difficulty to come back 

to normal life after receiving the diagnosis diabetes. 
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Introduktion 
Den här studien beskriver ungdomars och deras föräldrars upplevelser av att leva med 

diabetes typ 1. Diabetes typ 1 är en livslång metabolisk sjukdom som behandlas med en 

komplex regim med dagliga insulininjektioner, kosthållning och motion. De här faktorerna 

som enskilda och i kombination har ofta stor inverkan på tonåringens identitet, livssituation 

och familj framkommer det i en studie gjord av Kakleas et al. (2009). Tonåren är en tid av 

stor psykologisk och fysiologisk utveckling. Den här tiden i livet karaktäriseras av att finna 

sin identitet och att bli självständig från familjen. I takt med att tonåringens självständighet 

ökar är det svårare att visa förståelse och tolerans gentemot föräldrarnas behov av att ha 

kontroll över barnets diabetes. Föräldrarnas behov i kombination med tonåringens personliga 

utveckling av identitet och självständighet kan leda till konflikter. Ytterligare en faktor till 

konflikt inom familjen som är det största och mest betydelsefulla stödet är bristen på 

förståelse från tonåringen i de situationer föräldrarna vill ha kontroll. Föräldrarna upplevs som 

oroliga, anklagande och att det visar bristande respekt för tonåringarnas autonomi enligt 

studien av Silverstein et al.(2005).  
 

Bakgrund 

Diabetes Typ 1 
Diabetes typ 1 kännetecknas av kroniskt förhöjt blodsocker till följd av absolut eller relativ 

insulinbrist. Svenska barn och ungdomar med diabetes har i stort sett alltid typ 1-diabetes, 

Sverige har näst efter Finland världens högsta insjuknandefrekvens i typ 1-diabetes bland 

barn. Varje år får omkring 700 barn diabetes typ 1, vilket motsvarar drygt 40 barn per  

100 000 invånare (Socialstyrelsen 2009). Diabetes typ 1 är insulinberoende och är en 

autoimmun sjukdom. Följden blir brist på insulin och tillslut upphävs insulinproduktionen helt 

(Hanås 2004). Om det tar för lång tid innan individen uppsöker sjukvården med sina symtom 

kan det finnas risk för ketoacidos. Ketonkropparna ökar då i blodet och urinen (Lindberg & 

Lagercrantz 2007). Ketoacidos är ett livsfarligt tillstånd som kräver intensivvård och det finns 

risk för dödsfall om inte behandling sätts in i tid (Hanås 2004). Lätta insulinkänningar vid lågt 

och snabbt sjunkande blodsocker är vanliga vid insulinbehandling. Svår hypoglykemi innebär 

behov av hjälp från annan person vid lågt blodsocker, eftersom personen kan drabbas av 

medvetslöshet med eller utan kramper. Svår hypoglykemi skapar rädsla, osäkerhet, praktiska 

problem och kan ge sänkt livskvalitet. Små barn, där barnet är i känslig fas av tillväxt och 
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utveckling utav hjärnan, måste behandlas med speciell försiktighet (Hanås 2004). Ett förhöjt 

HbA1c under många år kan resultera i allvarliga komplikationer bl.a. från ögon och njurar, det 

kan även bli en kortare livslängd, där njurskador, hjärt- och kärlsjukdomar är den 

dominerande orsaken (Hanås 2004). Att förhindra komplikationerna är att hjälpa patienten 

genom att medvetandegöra vilka faktorer som orsakar högt blodsocker, för låga insulindoser 

och sämre kost val. Faktorer som sänker blodsockret är bra kost och motion (Hanås 2004). 

Forskarna tror idag att orsaken till diabetes typ 1 är en kombination av ett ärftligt anlag och 

utlösande faktorer såsom snabb tillväxt i puberteten, akuta infektioner eller andra former av 

stress (Lindberg & Lagercrantz 2007). 

Identitetssökande och utveckling 

Under tonåren (13-19 års ålder) finns det så mycket mer än diabetes att tänka på. Kamrater 

spelar en allt större roll och ungdomar med diabetes typ1 vill göra samma saker som sina 

jämnåriga. Speciellt för flickor är gruppstödet viktigt och det blir mer och mer viktigt ju högre 

upp i åldrarna de kommer. Flickor med typ 1- diabetes knyter sig närmare sin familj och 

känner tryggheten där. Pojkar med typ 1-diabetes kan finna det svårare att dela sin sjukdom 

med sina vänner. De ser sjukdomen som en svag länk och de vill klara sig själva. Ungdomar 

med typ 1-diabetes är mer utsatta för det sociala trycket från sina vänner de blir till exempel 

frestad att äta mat som inte är bra och det är lätt att missa att testa sitt blodsocker (Helgeson 

2006). Sjöblad (2008) menar att under tonårstiden ställs det krav på den enskilda individen i 

olika mognads- och utvecklingsfaser så som att; kunna lämna sin familj, att skapa nära 

relationer till annan individ utanför familjen, att ha löst sin ekonomiska situation kanske med 

ett extrajobb, jobbplaner eller realistiska yrkesplaner, att ha funderat över sin sexualitet 

(Sjöblad 2008). Den här utvecklingen hanteras ofta på två olika sätt. Situationer och händelser 

ställs mot varandra och bilden av framtiden tydliggörs. Den här kognitiva förmågan är i slutet 

av adolescensperioden fungerande på samma nivå som vuxnas. Det andra sättet att hantera 

utvecklingen på är genom direkt experimenterande och risktagande. Tonåringarna testar helt 

enkelt konkreta lösningar så som prao, sommarjobb, lägervistelser, nya relationer pojk- och 

flickvänner och funderingar kring utbildning och yrkesval. Ställningstaganden tas också till 

vuxenlivets beteenden och beslut för om individen är mogen för bland annat sex, alkohol och 

tobak. Det är under tonårstiden som intresset för dessa vuxna beteenden utvecklas. Det är 

uppenbart att detta experimenterande innebär risker för hälsan, inte minst för ungdomar med 

diabetes enl. Sjöblad (2008). Relationen till sina föräldrar kan vara kluven. I av varandra 

oberoende studier (Carroll 2006, Karlsson 2006) framgick att tonåringar vill göra uppror och 
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få ett självbestämmande samtidigt som de vet att de inte kan klara det. Vidare framkom att 

frustrationen kompliceras ofta av en spänd vaksamhet utav föräldrarna, en uppmärksamhet 

som ungdomarna både kan uppskatta och förkasta. Att ha kunskap om sin sjukdom är en 

nödvändig process för att bygga självbestämmande, då ungdomarna lär sig att göra egna val 

och utveckla förmågan att fatta komplexa beslut. Forskning av Ivey (2009) visade att detta 

självbestämmande har visat sig i samband med blodsockerkontroller.  

Vänner 

En del av utvecklingen under tonårstiden är att söka sig utanför hemmet och den enskilda 

familjen (Sjöblad 1996,Kakleas et al. 2009). Vänner har stor betydelse under den känsliga 

identitetsutvecklingsperioden som tonåren är. Stödet från vänner upplevdes enligt en studie av 

Berntsson et al. (2007)som särskilt viktigt för att främja unga människors känsla av glädje, 

gemenskap och bekräftelse med och av jämnåriga. Slutsatsen var att kunna identifiera sig med 

jämnåriga var viktigt för att må bra och frånvaro av symtom på ohälsa främjade en känsla av 

glädje (Berntsson et al. 2007). Att få känslomässigt stöd från vänner var avgörande enligt 

studier av Delmater (2009), Kakleas et al. (2009). I deras studier gjordes jämförelse mellan 

ungdomar med diabetes typ 1 och ungdomar utan diabetes. Resultatet visade att, ungdomarna 

i båda grupperna värderade att ha en bästa vän och en pojkvän/flickvän lika. Vänskap 

fungerade som en skyddsfunktion, när det gällde psykisk hälsa. Det framkom även att ha 

vänskap har betydelse för den fysiologiska hälsan hos ungdomar med diabetes i studien av 

(Delmater 2009, Kakleas et al. 2009). 

Familjen 

Utmärkande för tonårsperioden är frigörelseprocessen från föräldrarna. Inom 

familjerelationen försöker tonåringen att utveckla sin egen identitet och sitt självbestämmande 

samtidigt som de absolut önskar behålla den nära relation de har till föräldrarna. Den här 

processen kan naturligt vara påfrestande för familjen och medföra konflikter. Konflikter inom 

familjen inträffar när tonåringar vill bestämma över sig själva och sina liv. Föräldrarna å sin 

sida vill behålla rutiner och den ordning som har varit. Mest påfrestande upplevdes detta i 

mitten av tonårsperioden. Att tonåringar och föräldrar har olika uppfattningar och åsikter 

angående hur saker och ting skall skötas och ändå uppnå gemensamma lösningar i dessa 

situationer stärker känslan av att tonåringarna är älskade av sina föräldrar och att föräldrarna 

respekterar tonåringarnas värderingar framkommer i studier av(Carroll och Marrero 2006, 

Kakleas et al. 2009). Enligt studien av Schilling et al.(2006) så blev arbetsfördelningen 
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mellan tonåringarna och deras föräldrar bättre ju äldre tonåringarna blev. När barnet var i 

tidigt tonår (13-15 år) hjälpte föräldrarna tonåringarna genom att övervaka barnets diabetes, 

påminna om nödvändiga administrativa uppgifter, utbilda barnet om diabetes och uppmuntra 

barnet att vara oberoende och ansvarsfulla när det behövs. Vid 15-17 års ålder framkom att 

nästan alla tonåringar skötte ansvaret för sin diabetes själv. De flesta föräldrar i denna 

åldersgrupp rapporterade att de inte kände till detaljerna i sitt barns insulindosering längre. 

Föräldrarna följde fortfarande med till sjukvården, och om barnet var sjukt kunde föräldrarna 

hjälpa sitt barn med diabetesen till exempel med blodsockerkontrollerna. Vid 17-19 års ålder 

skötte alla tonåringarna sin diabetes helt själva, även i kontakten med sjukvården. Trots att 

alla föräldrar i studien (Schilling et al. 2006) litade på att deras barn skötte sin diabetes 

självständigt så beskrev föräldrarna att de var oroliga för sitt barns välbefinnande och det var 

svårt att inte lägga sig i. Det stöd som föräldrarna gav sitt barn med diabetes var väldigt 

viktigt enligt studie av Dashiff et al. (2008). Stödet var viktigt för att tonåringen ska kunna 

accepterade sin diabetes, för att skapa ett intresse och kunna hantera diabetesen på rätt sätt. 

Stödet från föräldrarnas sida kunde även vara att ”bara vara där” och ge en daglig uppmuntran 

i att hanteringen av diabetesen.  I studien (Dashiff et al. 2008) framkom även att ett 

föräldrastöd var viktigt för att hjälpa ungdomarna att hantera sin rädsla kring diabetesen och 

dess komplikationer. Föräldrarna uttryckte en oro när tonåringarna hade ett störande beteende. 

Så kände föräldrarna i studien Lindström et al. (2011) att de måste tjata, gnälla, ställa många 

frågor, ge order och skylla på den unga. Detta blev en stress snarare än konflikt uttryckte 

föräldern. All denna stress kunde göra att föräldern blev utbränd. I studien Lindström et al 

(2011) framkom det även att det var flest mödrar som blev utbrända. De riskfaktorer som 

utlöste mödrarnas utbrändhet var hos modern låg självkänsla, och ett stort kontrollbehov av 

barnets diabetes. I en studie Lowes och Lyne (2000) beskrev föräldrarna ett behov av stöd 

från sjukvården. Föräldrarna ansåg att vårdpersonalen var okänsliga när deras barn hade 

drabbats av diabetes. Föräldrarna ville att sjukvården skulle vara medveten om att föräldrarna 

kände en förlust och sorg. De ville även att sjukvården skulle hjälpa familjerna att använda 

effektiva copingstrategier (Lowes & Lyne 2000). 

Alkohol och rökning 

Alla ungdomar med diabetes typ 1 måste känna till effekten av alkohol och ämnet bör aktivt 

diskuteras med ungdomarna för att förklara att det föreligger specifika risker vid alkoholintag 

och samtidig diabetessjukdom. Ungdomar ska informeras om att alkohol blockerar leverns 

nybildning av glukos vid lågt blodsocker. Således kan både öl, vin och sprit orsaka snabba 
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och svåra känningar beroende på glykogenförrådets storlek i levern. Frisättningen av glukos 

från glykogenet fungerar så länge förrådet räcker. Svåra känningar kan uppträda snabbt om 

glykogenförrådet är tömt annars uppkommer det senare på natten eller nästa morgon (Sjöblad 

2008). Alkohol testas inte av alla, men av många ungdomar under tonåren. Hur illa föräldrar 

än tycker om det, så accepteras det ändå, och tonåringarna ser det som naturligt att testa. 

Diabetessjukdomen minskar av medicinska skäl den ”acceptabla” nivån för experimenterande 

av alkohol. Sjöblad (2008) anser att det är viktigt för individen, att det lämnas utrymme för 

rimligt experimenterande och risktagande eftersom det främjar utvecklingen och ökar 

verklighetsanpassningen och identitetsutvecklingen. 

Föräldrars oro 

I en studie Wennick och Hallström (2007) framkom att familjer som hade levt med diabetes 

över ett åruppfattade sig leva ett vanligt men ändå annorlunda liv. Livet var mer eller mindre 

som det var innan diabetesen. Skillnaden var deras medvetenhet om ständig närvaro av 

sjukdomen. I Carroll och Marrerot (2006) studie framkom att föräldrar ansåg att diabetes hade 

en negativ inverkan på deras barns utveckling. Föräldrarna ansåg att diabetes förbjöd barnet 

att ”bara vara ett barn” och krävde ett enormt ansvar av barnet vid för låg ålder. I tidigare 

nämnd studie (Wennick & Hallström 2007) ansåg föräldrarna att det var viktigt att 

ungdomarna såg sig själva som friska individer. Ungdomarna ville inte dra till sig 

uppmärksamhet, i studien av Carroll och Marrerot (2006) framkom att flera föräldrar hade 

noterat att en önskan att dölja diabetesen fanns eller en rädsla att vara annorlunda. I Wennick 

och Hallström (2007) studie framkom att föräldrarna ville ge sitt barn mer ansvar för sin 

diabetes så att barnet skulle få en känsla av ökat oberoende. Föräldrarna kände även ett behov 

av att hjälpa barnet att skaffa goda vanor vilket gjorde att föräldrarna upplevde ett behov av 

övervakning (Wennick & Hallström 2007). I en studie av Seppänen et al.(1999) framkom att 

det många föräldrar önskade mest var att få komma tillbaks till ett normalt liv. I Bucklon et al. 

(2008) studie uttalade föräldrarna ett behov att utbilda sina ungdomar om långsiktig hälsa. De 

vill kunna sitta ned med sina barn och prata om långsiktiga komplikationer. Föräldrarna hade 

även en önskan om att sjukvården skulle vägleda och utbilda barnen i de långsiktiga 

komplikationerna vid diabetes. De ansåg att sjukvården endast pratade om långsiktiga 

komplikationer när barnets diabetes inte fungerade bra. I studierna av Bucklon et al. (2008), 

Marshall et al. (2008) framkom det att föräldrarna uttryckte en frustration och ilska, när 

tonåringen inte brydde sig om sin diabetes och de olika komplikationer som det kunde 

medföra. När föräldrarna inte nåde fram till ungdomarna ledde det till känslor av hopplöshet, 
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frustration, rädsla och dålig kommunikation (Bucklon et al. 2008; Marshall et al. 2008, Ivey 

2009). Föräldrarna ansåg att det var lättare att ha kontrollen över barnet när barnet var yngre 

än när de var i tonåren (Marshall et al. 2008). I Marshall et al. (2008) studie var föräldrarna 

oroliga för perioden när deras barn skulle växa upp och bli självständiga, men godtog att de 

behövde lära sig att lita på och stötta sitt barn när barnet skulle fatta egna beslut och val. 

Resultatet visade även att mödrar ville ha kontroll över sitt barn och försäkra sig om att deras 

barn hade det bra, trots att modern visste att barnet hade förmåga och åldern att ta hand om sig 

själv. Mödrarna hade alltid barnet i sina tankar (Marshall et al. 2008). Det togs även upp att 

föräldrarna uttryckte ett misslyckande i att skydda barnet för framtiden (Marshall et al. 2008). 

Föräldrarnas betydelse 

Flera studier (Spezia-Faulkner 2007, Vollrat et al. 2007, Anderson et al. 2002, Jutras et al. 

2003), har visat att hur ett barn med diabetes typ 1 ligger i sitt blodsocker (HbA1c) och hur 

barnet mår i sitt välbefinnande har samband med familjens engagemang. Oberoende studier 

visade att föräldrar, som var engagerade i sittbarns diabetes och visade ett positivt 

känslomässigt stöd hade barn som var mer delaktiga i sin diabetes, utförde egenvård. Detta i 

sin tur gjorde att barnet fick bättre resultat i sina diabetesvärden, kände mindre oro och fick en 

bättre livskvalitet (Faulkner & Chang 2007). Ett lägre HbA1c framkom även studierna 

Vollrath et al.(2007), Anderson et al.(2002). Jutras et al. (2003) menade i sin studie att om 

familjen inte hade några familjekonflikter och spänningar var det ett kriterium för 

välbefinnande hos barnet med diabetes typ 1. Anderson et al. (2002) beskriver i sin studie att 

ju yngre barnet var desto mer kontroll och engagemang hade föräldrarna på sitt barns 

blodsockerkontroll och insulinintag. Tack vare dessa kontroller så tog de yngre barnen färre 

injektioner per dag. När barnen blir tonåring så minskar kontrollerna från föräldrarnas sida 

och injektionerna blir fler. I en norsk studie (Kristensen 2004) visade resultatet att det oftast 

var mödrarna som hade det bästa samarbetet med tonåringar vilket också medförde att det var 

mödrarna som måste ta de flesta konfrontationerna med tonåringarna angående deras diabetes.  

Föräldrars sorg 

Istudier (Bowes 2008, Lowes & Lyne 2000) har resultatet visat att när ett barn får diagnosen 

diabetes typ 1 var det många föräldrar som hamnade i sorg, en sorg som det inte fanns något 

avslut på – en kronisk sorg. Lowes och Lyne (2000) menar att fast en förälder har anpassat sig 

till situationen kan föräldern fortfarande lida av känslomässiga reaktioner (Lowes & Lyne 

2000). Vidare visade studierna (Bowes 2008, Lowes & Lyne 2000) att sorgen uppstodvid 
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olika kritiska tidpunkter till exempel när de hamnade på sjukhuset och fick diabetesdiagnosen 

men även av att de måste anpassa sitt liv därefter. Detta gav många känslomässiga reaktioner. 

Där framkom även att känslorna återkom vid övergången från barn till vuxen. Föräldrarna 

upplevde en känsla av ”förlust” när deras barn flyttade och inte behövde föräldrarna längre 

(Bowes 2008, Lowes & Lyne 2000). Lowes et al. (2003) och Lowes et al. (2004) beskriver i 

sina studier angående sorg att vissa föräldrar berättade att när deras barn fick diagnosen 

diabetes så trodde de att deras liv skulle påverkas under en livslång tid. Föräldrarna trodde att 

de skulle ringa och fråga barnet om blodsockret fast de blivit vuxna. De berättade även att 

barnets diabetes alltid fanns i deras tankar. Allt eftersom föräldrarnas kunskap om diabetes 

ökade blev de mer säkra i att hantera sitt barns diabetes. De fortsatte dock att uppleva en 

”förlust av förtroende” till sin egen förmåga att hålla sitt barn säkert. Det som gjorde att 

föräldrarna vande sig med diabetesen var att tiden gick och diabetesen därmed blev en 

naturlig del av vardagen (Lowes et al. 2004). Rädslan för den nattliga hypoglykemin var ett 

fortsatt problem för alla föräldrar och ett fåtal upplevde en förlust av spontanitet (Lowes et al. 

2003). Vidare framkom det i en studie av Bowes (2008) att pappor var mindre benägna att 

prata om sina känslor. De ville hålla känslorna för sig själva, främst på grund av de inte ville 

belasta andra och särskilt inte sina partners. Mammor ville gärna tala om sina känslor med 

familj och vänner, men inte nödvändigtvis med sin partner. Mammor kunde även ha svårare 

att acceptera sitt barns sjukdom och detta kunde leda till ökad risk för depression (Bowes 

2008). 

KASAM 

Aaron Antonovsky (1991) resonerar kring den mänskliga tillvaron utifrån känslan av 

sammanhang (KASAM). I KASAM fokuserars på vilka faktorer som orsakar och 

upprätthåller hälsa mer än på vilka faktorer som orsakar sjukdom. Aron Antonovsky 

formulerade två frågeställningar som lyder; Vilka krafter besitter en del människor som gör 

att de hanterar livets svåra påfrestningar bättre än andra? Varför utvecklas en del människor 

vidare istället för att regrediera trots svårigheter och motgångar de möts av? Livet är fullt av 

påfrestningar – motgångar, krav, konflikter och olika slags problem som måste lösas. Det som 

krävs för att hålla hälsan i behåll, kanske växa och vidareutvecklas för att uppleva KASAM, 

är individens förmåga att hantera motgångar. KASAM innehåller tre begrepp som står i 

relation till varandra – begriplighet – hanterbarhet – meningsfullhet. Begriplighet beskrevs 

som känslan av att förstå situationen individen befann sig i, förstå händelser och fenomen runt 

omkring. Begriplighet handlar om att hantera och strukturera inre och yttre stimuli, att förstå 
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dessa i stället för att uppleva kaos och förvirring vid stimulans. Hanterbarhet beskriver 

individens förmåga att med hjälp av egna resurser hantera motgångar och problem i tillvaron. 

Nedsatt känsla av hanterbarhet gör ofta att individen skyller dessa problem och motgångar på 

någon annan. Meningsfullhet handlar om patienternas uppleveler av att livet har en 

känslomässig mening, drivet och engagemanget i sitt eget liv och tillvaron påverkar känslan 

av meningsfullhet. Att gå igenom svårigheter och klara av motgångar kan stärka känslan av 

meningsfullhet. KASAM kan beskrivas som ett förhållningssätt, som uttrycker i vilken 

utsträckning individen har en varaktig stark känsla av tillit, till sin egen förmåga att möta 

livets olika händelser (Antonovsky 2007). 

Problemformulering 

Varje år får omkring 700 barn diabetes typ 1, vilket motsvarar drygt 40 barn per 100 000 

invånare (Socialstyrelsen 2009). Barnen växer upp och utvecklas till unga vuxna. Det finns 

mycket forskning kring diabetes typ 1 samt med tonåringar som lever med sjukdomen. 

Tidigare studier är dock framförallt gjorda med tonåringarna separat. En tid i livet som är 

besvärligare än andra är tonårstiden då individen vill frigöra sig och vara självständig.   

Skolsköterskor och distriktssköterskor har en viktig uppgift när det gäller att stödja dessa 

tonåringar. I en studie av Berntsson et al. (2007) beskrevs det att stödet från sjukvården är 

viktigt vad det gäller tid, lyhördhet för individens enskilda problematik men också att det 

ställs krav på tonåringen. För att kunna bemöta och stötta de här tonåringarna på rätt sätt och 

rätt nivå behövs mer forskning för att få en ökad förståelse för de problem och konflikter som 

de ställs inför och – eller hamnar i på grund av sin sjukdom. Ytterliggare svensk forskning bör 

genomföras inom området för att kartlägga hur svenska tonåringar upplever det att leva med 

diabetes typ 1 och hur deras föräldrar upplever att det är att ha ett barn i tonårstiden som lever 

med diabetes. För att belysa denna komplexa situation och för att uppnå en ökad förståelse 

tonåringarna och föräldrarna emellan genomfördes föreliggande studie där både tonåringen 

och dess förälder har intervjuats. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva tonåringars upplevelser av att leva med diabetes typ 1 i en 

period av livet som präglas av frigörelse och identitetssökande, samt att beskriva föräldrarnas 

upplevelse av att leva med tonåringar med diabetes typ 1 under deras frigörelse och 

identitetssökande. 
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Metod 
Design 
Studien hade en deskriptiv design med kvalitativ ansats (Polit & Beck 2004). 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Ett bekvämlighetsurval användes för att inkludera deltagare, vilket innebär att författarna 

väljer individer som finns tillgängliga för studien(Granskär 2008). Inklusionskriterierna var 

att tonåringarna skulle vara mellan 15-18 år och haft sin diabetes typ 1 i minst ett år. 

Intervjuerna genomfördesmed sju tonåringar med diabetes typ 1och åtta föräldrar till dessa 

tonåringar med diabetes typ1. Bland tonåringarna var det tre pojkar och fyra flickor i 

åldersgruppen 15 - 17. Tonåringarna hade haft sin diabetes typ 1 mellan ett till nio år, 

medianvärdet var fem år. Sex av tonåringarna hade insulinpenna och två använde 

insulinpump. Fem av tonåringarnas HbA1c låg över rekommenderade gränsvärden och två av 

tonåringarna hade värden inom rekommenderade gränsvärden. Av studiens åtta föräldrar 

vardet två pappor och sex mammor i åldersgruppen 38 – 57 år. Fem av föräldrarna var 

separerade från tonåringens andra vårdnadshavare. Totalt skickades 40 förfrågningar om 

intervjudeltagande ut till tillgängliga familjer av diabetessköterskorna vid två 

diabetesmottagningar i ett landsting i Mellansverige. Sju familjer tackade nejgenom 

medskickad svarsblankett och återsände den till författarna och resterande valde att inte svara. 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom interjuver med semistrukturerade frågor (Polit& Beck 2004).  

Intervjuguiden handlade för tonåringarna om; vardagen före och efter diabetesdebuten, 

egenvård, stöd från omgivningen, tonårstiden och framtiden. Frågorna till föräldrarna 

handlade om; vardagen före och efter diabetesdebuten, ansvarsfördelning, stöd från 

omgivningen, tonårstid, kontrollbehov och framtiden. Bakgrundsdata som samlades in var för 

tonåringarna  tjej/kille, ålder, familjebild, hur länge har du haft din diabetes? Använder du 

insulinspruta eller insulinpump? Hur ligger ditt HbA1c? Har du legat inne på sjukhuset som 

patient pga. diabetes (gäller ej diabetesdebuten)? Om ja vad hände? Och för föräldrarna 

mamma/pappa, familjebild, hur ser familjen ut? Ålder? Civilstånd? Utbildning? Arbete?  

Hur länge har ditt barn haft diabetes? Har ditt barn insulinspruta eller insulinpump? 

Hur ligger ditt barn i sitt HbA1c? Har någon av er diabetes? Finns det någon annan i släkten 

som har diabetes? 
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Tillvägagångssätt 

Forskningsetiska rådet vid högskolan granskade och godkände studien. När forskningsetiskt 

tillstånd hade erhållits kontaktades verksamhetschefen på ett sjukhus i Mellansverige via brev 

angående tillstånd att genomföra studien. Efter godkännande skickade diabetessköterskorna 

på två sjukhus i Mellansverige ut informationsbrev och förfrågan till familjer tonåring och 

förälder där tonåringen hade haft diabetes typ 1 i minst ett år. Två påminnelser angående svar 

om deltagande i studien skickades. De familjer som valde att medverka i studien 

kontaktadeförfattarna via ett medskickat frankerat svarskuvert. De som valde att vara med i 

studien kontaktades därefter av författarna och delgavs vidare information. Tid och plats för 

intervjun bestämdes efter telefonsamtal. Åtta föräldrar och sju tonåringar tackade ja till att 

medverka i studien. Nio intervjuer gjordes på sjukhusets barnklinik i Mellansverige. Fem 

intervjuer genomfördes i två olika familjers hem. Alla intervjuerna med föräldrarna gjordes av 

författaren MV och intervjuerna med tonåringarna gjordes av HM för att få likvärdigt 

förfaringssätt. Intervjuerna med tonåringarna och föräldrarna skedde var för sig. Intervjuerna 

genomfördes under mars – maj 2012och spelades in på band. Varje intervjutog mellan 25-50 

minuter i anspråk. De två första intervjuerna diskuterades med handledare, för 

ställningstagande till om intervjuguiden överensstämde med studiens syfte och att frågorna 

uppfattades på ett korrekt sätt.  

Dataanalys 

De inspelade intervjuerna skrevs ut ordagrant av författarna för att därefter kunna analyseras 

med kvalitativ innehållsanalys, enligt Graneheim och Lundman (2004). Textmaterialet lästes 

igenom upprepade gånger för att få en känsla för helheten. Ord, meningar eller avsnitt som 

innehöll information, som var relevant för syftet, plockades ut till meningsbärande enheter. 

Texten i dessa kondenserades och de meningsbärande enheterna försågs med koder, som 

kortfattat beskriver den kondenserade textens innehåll. Koderna jämfördes, grundat på 

likheter och olikheter och delades in i kategorier och subkategorier enligt Graneheim och 

Lundmann (2004), se tabell 1. 
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Tabell 1. Beskrivning av analysprocessen från kondenserade enheterna till subkategorier och kategorier.  

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

kod Subkategori Kategori 

Jag har inte velat att 
diabetesen skulle 
hindra oss på något 
sätt. Jag har vägrat att 
inse att det är ett 
hinder. Vi får ju 
acceptera så här är det. 

Vi har 
acceptera 
diabetesen 

Acceptera Släppa 
kontrollen 

 

 

Forskningsetiska övervägande 

Verksamhetschefen på barnkliniken tillfrågades om tillstånd och godkännande att studien 

genomfördes. Även ansökan till forskningsetiska rådet på Högskolan i Gävle skickades för att 

få tillstånd att intervjua tonåringar med diabetes typ 1 och deras föräldrar. De familjer som 

valde att medverka i studien fick informationsbrev om studiens syfte och tillvägagångssätt via 

diabetessköterskorna. De garanterades att deltagandet var frivilligt och att medverkan kunde 

avbrytas när som helst. Förfrågan till forskningsetiska rådet gjordes då författarna ansåg att 

resultatet av studien skulle bli mycket personligt med personliga frågor. Intervjuerna i studien 

behandlades konfidentiellt det vill säga, allt datamaterial förvarades inlåst under bearbetning 

och avidentifierades, så att inte deltagarna ska kunna identifieras. Allt råmaterial kommer att 

förstöras efter att examensarbetet är avslutat. Data presenterades så att deltagarna inte kan 

identifieras. 

 

Resultat 
Resultatet av studien presenteras i figur och löpande text i utifrån de kategorier och 

subkategorier som identifierades och stärks med citat. Först beskrivs tonåringar med diabetes 

typ 1 och hur de upplever att leva med diabetes typ 1 i en period av livet, som präglas av 

frigörelse och identitetssökande. Vid analysen framkom fem kategorier ochtretton 

subkategorierför tonåringarna.  Kategorier som identifierades var för tonåringarna: 

kontroll/släppa kontroll, oro/ingen oro, stöd/brist på stöd, medvetenhet/försummelse, 

frihet/ofri.Sedan beskrivs föräldrarnas upplevelseav hur det är att leva med tonåringar, med 

diabetes typ 1, under deras frigörelse- och identitetssökande period. Vid analysen framkom tre 
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kategorier och elva subkategorier för föräldrarna. Kategorier som identifierades var för 

föräldrarna: kontroll/släppa kontroll, emotioner och stöd/brist på stöd.  
 

Tonåringar 
I tabell två beskrivs tonåringarnas upplevelser utifrån de kategorier och subkategorier som 

framkom i analysen. 
 
Tabell 2. Kategorier och subkategorier som framkom i analysen. 
Kategori           Subkategori 
 
Kontroll/släppa kontroll 

Eget ansvar/inget eget ansvar 
Föräldrars kontrollbehov 
Uppstyrt 

Oro/ingen oro        
 

Blodsocker  
Komplikationer 
Framtiden  

Frihet/ofri Insulinpenna och insulinpump 
Fritidsaktiviteter  

Medvetenhet/försummelse Vill vara som alla andra 
Stöd/brist på stöd 
 
 

Sjukvården 
Skolan  
Kamrater 
Familjen 

 

Kontroll/Släppa kontroll 

Kategorin består av tre subkategorier; eget ansvar/inget eget ansvar, föräldrars kontrollbehov 

och uppstyrt. Tonåringarna beskrev att eget ansvar innebar att ha ansvar för 

blodsockerkontroller, insulindoser och injektioner, måltidsplanering och kost val samt 

aktiviteter. Periodvis upplevdesav tonåringarna detta, som för tungt och enkelspårigt att bära, i 

en tid när de ville vara som alla andra. Dessa perioder speglades av att tonåringarna var 

slarviga och hanterade sin situation sämre. Känslan av att kunna släppa det egna ansvaret, helt 

eller dela det med sina föräldrar, infann sig då. Hanteringen av den kontrollen från föräldrarna 

kunde dock mycket lätt uppfattas som tjat och övervakning enligt tonåringarna. 

 

Eget ansvar/inget eget ansvar 

Tonåringarna beskrev att de ansvarade för sin egenvård. De kontrollerade blodsocker 

regelbundet, oftast flera gånger dagligen och tog sitt insulin enligt ordination. Det uppstod 

dock ofta tillfällen när de upplevde att de inte orkade, när de önskade att de inte behövde ha 

det på det här viset. Några tonåringar som växte upp med separerade föräldrar beskrev en 

känsla av att ha det totala ansvaret, när de vistades hos den förälder som de bodde mindre ofta 

hos. Kunskapen hos den föräldern upplevdes inte lika hög vad det gällde diabetesen. Kontakt 
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togs då per telefon eller sms med den föräldern där tonåringen bodde mest. Den var den 

föräldern, som upplevdes vara bättre insatt i behandlingsregimen att hantera eventuellt 

problemsituationer, som kunde vara blodsockersvängningar och insulin dosjusteringar och för 

att få stöd. Tonåringarna beskrev att det var viktigt för självkänslan att klara sig själv, men 

även tryggheten av att kunna fråga sina föräldrar om hjälp, var viktig. Att dagligen behöva 

tänka på vad som ska vara nerpackat i skolväskan, eller vid andra aktiviteter. Tonåringarna 

behövde ibland vända tillbaka hem för att något hade blivit glömt och då upplevdes obehag att 

bli försenad till skolan. Annan aktivitet nämndes tillsammans med, att alltid behöva tänka på 

vad de ska äta vid olika tillfällen och det upplevdes ibland påfrestande. 

 

”Det är ett stort ansvar för kontroller och insulin när jag tänker efter…men… jag brukar inte 

säga det” 

 

Tonåringarnas beskrivningar av sina upplevelser var väldigt varierande. Det pendlade från 

känslan av att ta ett för stort ansvar till att känna att det är ”min” sjukdom och då är det mitt 

ansvar. Tonåringarna upplevde det betungande. Tonåringarna uttryckte att det var ett jobbigt 

ansvar, men väl medvetna om att de var tvungna. Att ha eget ansvar var också underlättande 

för tonåringarna i processen att frigöra sig från föräldrarna. 

 

”Nu har jag totalt ansvar för mig och mina kontroller av diabetesen, mamma kan fråga efter 

värden ibland” 

 

Tonåringarna beskrev att bördan av det dagliga ansvaret blev ibland för stort under en tid när 

tonåringarna vill vara som alla andra.Det infann sig då perioder när det var skönt att släppa 

ansvar och kontroll och låta någon annan ta ansvar för behandlingen av diabetesen. I samband 

med dessa perioder beskriver tonåringarna att de blev slarviga och misskötte sig. De struntade 

i blodsockerkontroller, hoppade över måltider och insulininjektioner och de levde utanför sina 

ordinarie rutiner. Ett flertal tonåringar beskrev hur föräldrarna trädde in med sitt 

omhändertagande. I ett uppgivet ögonblick gick de in och tog över kontrollen men att 

föräldrarna på ett positivt sätt försökte uppmuntra till fortsatt bra egenvård.  

 

”Mamma kollar min blodsockermätare om jag har skött mig…men..jag kommer inte undan” 
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Föräldrars kontrollbehov 

Tonåringarna i studien upplevde att de kontrollerades lite mer av sina föräldrar än deras 

jämnåriga kamrater som inte hade diabetes typ 1. Tonåringarna kände sig mest kontrollerade i 

situationer när de var ensamma, när de inte åkte hem direkt efter skolan, när de var ute på 

andra aktiviteter eller då de inte sov hemma. I de nämnda situationerna upplevde de att de 

oftare fick sms med frågor angående vad de gjorde, var de var, om de hade ätit och 

kontrollerat sitt blodsocker samt tagit insulin. När det handlade om att sova borta så berättade 

tonåringarna att de brukade få påminnelse sms, att de skulle kontrollera sitt blodsocker och ta 

sitt kvällsinsulin. Tonåringarna berättade att föräldrarna hade en önskan om att tonåringarna 

skulle sända sms när de vaknade på morgonen som en bekräftelse på att de var på väg till 

skolan och att allt stod bra till. Flera av tonåringarna upplevde att de blev mer kontrollerade 

initialt efter sjukdomsdebuten. Det framkom från tonåringarnas berättelser att det oftast var 

mödrarna, som ställde frågorna och höll efter sina tonåringar. Kontrollbehovet, som fanns hos 

föräldrarna, uppfattades av en del tonåringar som tjat och gnat och de tyckte att det var jobbigt 

och kände sig överbeskyddade. 

 

”Pappa blir arg för att jag inte kollar blodsockret, jag glömde eller orkade inte. Då blir han 

förbannad och då blir jag förbannad för han skäller på mig…” 

 

Tonåringarna beskrev också motsatsen det vill säga föräldrarnas kontroll beskrevs som en 

positiv aspekt. Det var positivt att de delade ansvaret och tryggt att ens föräldrar bryr sig. 

Tonåringarna upplevde sig mest kontrollerade när de var ensamma. När tonåringarna umgicks 

med föräldrarna, ville föräldrarna ha kontroll över barnets blodsocker. 

 

”Mamma vill ha lite koll fortfarande men hon låter mig oftast sköta det själv” 

 

 

Uppstyrt 

Tonåringarna berättade hur tillvaron närmast sjukdomsdebuten upplevdes som uppstyrd och 

rutinfast med ändrad matordning. Stort sett alla tonåringar berättade om upplevelsen av, 

tanken på att, de aldrig mer skulle få äta godis. I studien framkom det att efter sex månader till 

ett år, så har de nya rutinerna blivit en vardag. Då beskrev tonåringarna att de kunde lätta lite 
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på tider, äta annorlunda maträtter och åter få lite frihet. Tonåringar som var kostmedvetna 

redan innan diagnos upplevde inte lika stor omställning under den första perioden. I början 

var det mycket som var nytt, då upplevde många av tonåringarna att de inte fick äta vad de 

ville. De måstehela tiden tänka på vad de skulle äta och att det var mycket som de inte kunde 

äta. Tonåringarna visste heller inte hur mycket insulin de skulle ta, beroende på att det inte 

visste hur de reagerade på den mat som de åt. Tonåringarna upplevde att det var en period av 

hög anpassning i början som krävde planering i högre utsträckning. Vidare berättade 

tonåringarna at det var mycket planering kring aktiviteter och fritid initialt efter 

sjukdomsdebut, känslan av att kunna vara spontan var mindre då. 

 

”det där med sprutor och att man inte får äta som man vill, jo men man måste tänka på vad 

man äter och tänka på hur mycket insulin man skall ta och det dära…..så där det kändes som 

att det förföljde en hela tiden…”    

  

Oro/ingen oro 

Kategorin består av tre subkategorier; blodsocker, komplikationer och framtiden. 

Tonåringarna uttrycker att det inte var så många situationer de kände oro över men det fanns 

några i samband med lågt och högt blodsocker, samt komplikationer tillföljd av diabetesen. 

 

Blodsocker 

Tonåringarna beskrev att de inte upplevde någon oro inför lågt blodsocker. Då syftade de på 

själva värdet. De ansåg att situationer med lågt blodsocker var hanterbara. De hade kontroll så 

länge det fanns dextrolsol eller något annat ätbart nära tillhands för att häva det tillfälliga 

blodsockerfallet. Det som upplevdes som jobbigt och som de oroade sig för i sammanhang 

med lågt blodsocker var att inte bli tagen på allvar och litad på samt att bli lämnad ensam. 

Tillsammans med familj och vänner kände de sig trygga i deras omhändertagande. Flertalet 

uttryckte att de upplevde situationer med lågt blodsocker som jobbiga. Tonåringarna beskrev 

att de upplevdepinsamma situationer i samband med lågt blodsocker för att de pratade 

tokigt,icke sammanhängande, blev fnissiga, hade svårt att hitta rätt i samtalet, svarade med 

latens eller inte förstod vad de skulle använda t.ex. en nyckel till.  
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”Det har hänt att de ringer polisen, för många på stan tror att jag är full. En gång har 

polisen tänkt ta med mig för fylla när jag var låg – Jag var tvungen att bevisa att jag hade 

diabetes, de trodde mig inte och de blev sura.” 

 

Komplikationer 

Tonåringarna uttryckte en rädsla för eventuellt framtida komplikationer till följd av en 

tidigare dålig följsamhet i behandlingsregimen. Oron för komplikationer kunde ta sig uttryck i 

ångest, en oro för hur det kommer att bli i framtiden. Oron var tydligt förknippad med tidigare 

dålig kontroll på värdena. 

 

”Jag oroar mig för det här med följdsjukdomar. Tänker mycket på det, livrädd att jag ska få 

diabetes år, amputera eller nedsatt hörsel..” 

 

Framtiden 

Tonåringarna beskrev oro inför kommande yrkesval, att de skulle bli begränsade i vad de kan 

arbeta med i framtiden relaterat till diabetesen. Vidare beskrevs viss oro för att 

körkortstillstånd kan bli indraget på grund av höga blodsockervärden. En del funderingar 

fanns kring graviditet och hur det kommer att gå vid eventuella resor med mediciner, nålar 

och sprutor. Tonåringarna uttryckte en nyfikenhet på framtiden, trots den initiala besvikelsen 

om att eventuellt inte kunna läsa den utbildning, som de helst skulle vilja.  

 

”Jag vill ju resa mycket och jag kan fundera över hur jag ska få tag i insulin och sådana 

saker….men det går nog att lösa” 

 

Andra tankar som tonåringarna hade kring framtiden var, att det skulle bli bättre med 

blodsockret, att blodsockret skulle bli stabilare och inte så svängande, som det hade varit 

under den här tiden i livet. Instabilt blodsocker hade stor påverkan på dagen. Det medförde 

extra kontroller, extra måltider och svåra humörsvängningar samt trötthet.  

 

”Jag ser att allting kommer gå bättre i framtiden, att blodsockret ligger stabilare för det är 

jobbigt med humörsvängningarna och när det är svårt att sitta still på lektionerna” 

     



 

17 
 

Frihet/Ofri 

Kategorin består av två subkategorier; insulinpenna/insulinpump och fritidsaktiviteter. Frihet 

och ofrihet handlar om att kunna göra det tonåringarna vill göra och kunna göra det så smidigt 

som möjligt. Det fanns inget rätt eller fel. Det fanns olika sätt att administrera insulin och det 

passade olika individer. Att klara av att fortsätta med sina fritidsaktiviteter var något som hade 

hög prioritet. De ständiga kontrollerna av blodsocker som följde med diabetesen förklarades 

som en känsla av ofrihet. 

 

Insulinpenna och insulinpump 

Tonåringarna berättade att upplevelsen av att ha insulinpennan var delad. Det uppfattades 

både som ökad frihet då det endast tar några sekunder att ta sprutan, sedan kunde de lägga 

undan den igen. Samtidigt som insulinpennaupplevdes, som en mer rutinfast och kontrollerad 

tillvaro med tätare kontroller och flera stick. Tonåringarna beskrev även känslan av att ha fått 

en bättre kontroll med insulinpennan och därmed bättre vardagsrutiner. Tonåringarna 

uppnådde då en ökad känsla av frihet. 

     

Tonåringarna beskrev att insulinpump uppfattades ibland som frihet, tonåringarna slapp tänka 

på vad som skulle packas när de skulle lämna hemmet. De beskrev känslan av att de inte i 

samma utsträckning behövde tänka på insulindoser, tider och de blev inte bli lika många stick 

varje dag. Samtidigt fanns insulinpumpen alltid där, även när tonåringen skulle sova måste 

insulinpumpen finnas med i sängen och vid användandet av insulinpump beskrevs känslan av 

att aldrig vara fri. De tonåringar i studien som hade eller hade haft insulinpump uppgav att de 

lågjämnare i sina blodsockervärden under den tid som de hade eller hade haft insulinpump. 

 

”En anledning att byta till insulinpenna är att få sova utan pumpen i sängen.”  

 

”Jag bytte till pump för fyra eller fem år sedan, det är mycket skönare. Med pumpen slipper 

jag så många stick.” 

      

Fritidsaktiviteter  

Tonåringarna upplevde inte någon större skillnad i sina aktiviteter på fritiden. De ansåg att de 

hade samma frihet, som de hade haft innan de fick sin diabetes typ 1 diagnos, som sina 

jämnåriga kamrater. Tonåringarna beskrev dock att de behövde vara lite mer aktiva i 

planeringen kring mat och motion för att det skulle fungera bra. Hade de någon aktivitet/sport 
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så behövde de tänka på vilken mat de åt och att packa ner något extra mellanmål. Insulinet 

skulle ju alltid med, oavsett om tonåringen skulle till skolan eller om det var aktiviteter efter 

skolan. Före en aktivitet kontrollerades blodsockret för att ha ett bra utgångsläge. Var det lite 

lågt såg tonåringarna till att blodsockret blev något högre före träningsstart genom att äta 

något. Ingen av tonåringarna uppgav att de slutat med någon aktivitet på grund av diabetesen.  

 

”Jag gör vad jag vill på fritiden, det är ingen skillnad. Jag kan vara spontan, det är bara att 

göra” 

      

Medvetenhet/Försummelse 

Kategorin består av en subkategori; vill vara som alla andra.  För flertalet tonåringar innebar 

tonårstiden många situationer och tillfällen, när de skulle pröva gränser och stifta nya 

bekantskaper. Att under den här tiden vara styrd av kontroller, måltider och insulininjektioner 

upplevde tonåringarna som en känsla av att inte känna sig som alla andra. Att veta hur de bör 

agera och göra är inte det samma som att välja den rätta vägen att gå. 

 

Vill vara som alla andra 

Tonåringarna betonade att de ville vara som alla andra, fast tonåringarna i förliggande studie 

tyckte att de var normala. De berättade vidare att deras önskan om att vara som andra i sin tur 

kunde medföra att de medvetet försummade sin insulinbehandling. Ett exempel var vid 

lunchen i skolan. Tonåringarna uttryckte att de tog sin insulindos i klassrummet efter lunch, 

för att ingen skulle behöva vänta. Det ledde i sin tur till högre blodsockervärden och sämre 

sjukdomskontroll. Ett annat sätt att hantera blodsockerkontroller och insulin injektioner, var 

att gå in på toaletten och genomföra det som skulle göras. Det som kunde hända i samband 

med måltider var att kompisarna gått i förväg. Initialt ville de inte be kompisarna att vänta. 

Att inte ”våga” be kompisarna vänta var något som släppte med åren, det var lättare att ta sina 

sprutor inför andra, efter ett tag när det inte var så nytt. Ibland infann sig känslan av att leva 

som vanligt, att de inte behövde leva så fyrkantigt. Det var jobbigare att berätta om diabetesen 

som liten än vid högre ålder. Förståelsen för att det var något som tonåringarna måste leva 

med och inget de måste dölja egentligen ökade. Diabetesen var dock inget som det berättades 

om för alla, det räckte att de närmaste kände till det och hade koll. 
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”Mamma skäller ju på mig ibland, men hon förstår ju mig också samtidigt, att jag inte vill 

leva fyrkantigt och inte få göra någonting och då får jag fuska ibland. För att jag ska kunna 

få vara lite normal. Hon är väldigt förstående min mamma.” 

      

Att vara som alla andra och, att passa in i gruppen var viktigt för tonåringarna. Det 

återkommer i svaren hos tonåringarna. Från att initialt tycka att det var lite jobbigt och genant, 

till att se diabetesen som något tonåringen måste leva med och det var ingenting som 

behövdes döljas egentligen. Några tonåringar upplevde att de levde precis som de gjorde 

innan de fick sin diabetesdiagnos. De gjorde vad de ville och att det inte var någon större 

skillnad. Det nya blev en vardag efter 6månader – 1år. Tonåringarna uttryckte att det var i den 

här åldern som de misskötte sig, det var nästan tillåtet. Ett extra känsligt tillfälle för 

tonåringarna med diabetes typ 1var vid alkoholdebuten. Det gällde att hantera alkoholen med 

försiktighet ihop med diabetes. Några tonåringar berättade att de struntade i sin diabetes för 

att de ville vara som alla andra, de önskade kunna festa, dricka alkohol och ha roligt, att inte 

bli utanför. Tonåringarna beskrev, att det inte går att nå de andra kamraterna när de själva var 

nyktra, de kände sig utanför. Tonåringarna var väl medvetna om riskerna med alkohol och 

dess påverkan på blodsocker och hälsa. 

 

”Dum tonåring och gör som andra fast jag vet att jag inte ska.” 

 

De slarvade med kontroller av blodsockret för att vara som alla andra men även för att 

latheten tog över, menade tonåringarna. Blodsockerkontrollerna var svårast att komma ihåg 

under skoltid, då de ville följa med kamraterna i deras tempo och inte stanna upp eller be dem 

vänta. En blodsockerkontroll var inget som tog lång tid att genomföra, det valdes ändå bort 

för att vara som alla andra. 

 

Stöd/Brist på stöd 

Kategorin består av fyra subkategorier; sjukvården, skolan, kamraterna och familjen. Alla i 

studien medverkande tonåringar beskrev att stöd och support samt någon att ventilera problem 

med var viktigt. Stödet kom från olika instanser och problemen såg olika ut. Tonåringarna 

ansåg att stödet som gavs av den egna familjen var det som var viktigast, följt av stödet från 

sjukvården, kompisar och skolan utan inbördes ordning. 
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Sjukvården 

Tonåringarna berättade att stödet som gavs från sjukvården uppfattades som mycket bra 

mestadels och att tillgängligheten var mycket god, snabba svar och bra information. 

Tonåringarna beskrev det otroliga stöd de fann under diabeteslägret en vecka på sommarlovet.  

Där upplevde tonåringarna sig som alla andra och där kunde de lära sig av andra diabetiker, ta 

del av andras erfarenheter. Det skapades både gamla och nya bekantskaper och alla hade 

samma livssituation. Tonåringarna beskrev att de förutom lägret saknade gruppstöd från 

sjukvården. De önskade att få delta i en tonårsgrupp, och utbyta erfarenheter, kunskaper och 

återigen känna sig lika. De frågade även efter gruppstöd där det gjordes en mixgruppav 

föräldrar och tonåringar tillsammans på grund av att tankesätten grupperna emellan var så 

olika. Stödet kanske skulle gett en ökad förståelse för hur de vuxna tänkte, uttryckte 

tonåringarna. Önskemål framkom att få ta del av yngre vuxnas erfarenheter av hur de 

upplevde att det var att leva med diabetes under tonårstiden. 

Tonåringarna beskrev tydligt upplevelsen av att ibland inte bli lyssnad på, att inte bli bemött 

på rätt nivå vid samtal och sjukhusbesök. Några beskrev att efter upprepade försök att få hjälp 

och ändå inte upplevt hjälpen som optimal så söktes hjälp från annan sjukvårdsinrättning. 

 

”Jag skulle ha varit hjälpt av tonårsgrupper, för att ta del av varandras erfarenheter” 

      

Skolan 

Tonåringarna uttryckte ibland en känsla av att inte bli litad på, från skolans sida, att inte klara 

av att hantera sin diabetes och att vara slarvig. Det ledde till irritation hos tonåringarna. Att 

inte bli litad på i förmågan att hantera sin dagliga egenvård upplevdes mycket negativt. 

Tonåringarna beskrev hur de brukade sova längre på mornarna, om de hade haft dålig 

nattsömn på grund av diabetesen. De fick inget bra mottagande när de kom till skolan. De 

upplevde då att de blev misstrodda och att de hade utnyttjat sin sjukdom för att få sovmorgon. 

Tonåringarna uppgav i övrigt att de fick det stöd som de behövde från skolan. Berörda lärare 

hade vetskap om sjukdomen och hade druvsocker i lärarrummet och det gav en trygghet. Det 

var viktigt för den enskilda individen att lärarna kände sig trygga med sin kunskap om 

sjukdomen, för att kunna hjälpa till vid till exempel lågt blodsocker, då tonåringen behövde 

hjälp. Tonåringarna berättade också om tillfällen där lärarna uppträdde lite hysteriskt i 

samband med lågt blodsocker. Tonåringarna beskrev dock att lärarna visade förståelse när 

tonåringarna behövde avvika från lektionen på grund av lågt blodsocker eller sjukhusbesök, 

även vid idrottslektioner då det ibland uppstår blodsockersvängningar.  
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Kamrater 

Tonåringarna betonade hur betydelsefullt det var att ha en vän, som också har diabetes. Det 

fanns en ökad förståelse dem emellan och de kunde ventilera problem på ett helt annat sätt. 

Tonåringarna beskrev hur de kunde ta kontroller samtidigt och då inte kände sig annorlunda. 

Alla tonåringar nämnde att deras kompisar hade vetskap om hur de skulle göra, om de 

hamnade i en situation med lågt blodsocker. Alla kamrater kanske inte kände sig trygga i 

situationen men visste hur de skall gå till väga eller påkalla hjälp. Det hände att tonåringarna 

uppfattade sina vänner som tjatiga, när de frågade om hur de mådde och uppfattade dem som 

”låga” och då påtalade att de skulle kontrollera blodsocker samt eventuellt äta något. Insikten 

om att tjatet var av välmening fanns. Tonåringarna beskrev att kamraternas frågor och 

påpekanden inte uppfattades  lika påfrestande som föräldrarnas tjat. Kunskapen som 

kamraterna hade för att hantera situationer med lågt blodsocker beskrevs som en trygghet för 

tonåringarna med diabetes. Tonåringarna i studien berättade att deras kamrater såg på dem när 

blodsockret var lågt och kunde då påminna om att göra en blodsockerkontroll eller att ta något 

att äta.  

 

”Kompisarna är inte tjatiga, men om jag blir surrig så frågar de om jag inte ska ta ett 

blodsocker och då gör jag det.” 

      

Familjen  

Tonåringarna berättade att det var mycket viktigt att känna stödet från familjen. Här nämndes 

både föräldrar och syskon samt andra anhöriga. Tonåringarna beskrev bland annat 

möjligheten att kunna fråga om hjälp var viktiga när den egna kunskapen inte räckte till, till 

exempel i situationer kring måltider och insulindoser samt hur kroppen reagerar vid nya 

maträtter. Tonåringarna uppgav att stödet i samband med dosering av insulin var mycket 

viktigt. Att ha möjligheten att kunna diskutera kring denna situation, varen trygghet enligt 

tonåringarna. Tonåringarna nämnde vidare vikten av informationen som de hade fått i 

samband med alkoholdebuten, såsom beskrivningen av hur alkoholen påverkade blodsockret 

och hur kroppen reagerade. Informationen fanns hela tiden med i bakhuvudet som en liten 

påminnelse. Efter en tid med sjukdomen gjorde den ökade kunskapen att de inom familjen 

lärde sig att hantera även komplexa situationer och inte behövde söka hjälp av sjukvården. 

Tonåringarna nämnde sina mammor som viktigast när det gällde stöd och support. Det 

framkom även att papporna var viktiga.  
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”Mamma är mitt största stöd, jag vänder mig alltid till henne först, kan vi inte lösa problemet 

vänder vi oss till sjukhuset” 

 

Tonåringarna beskrev att stödet från föräldrarna var otroligt viktigt men det var också svårt att 

ta det på rätt sätt. Tonåringarna uppgav att det var en marginell skillnad i vad som uppfattades 

som tjat och vad som var positiv uppmuntran och stöttning. Hur det uppfattades kunde även 

vara beroende av dagsformen i humöret och det kunde ju inte föräldrarna rå över. Att 

tillsammans kunna diskutera utifrån olika situationer upplevdes som ett bättre sätt att hantera 

situationerna. Pekpinnar och skäll var inget de önskade. I situationer när tonåringarna gjorde 

fel så var de oftast medvetet, för att få vara som alla andra. Situationer som nämndes där 

stöttningen var extra viktig var i samband med känningar, att då få adekvat hjälp av 

föräldrarna när de själva visste vad de skulle göra, men klarade det.  Diabetesen blev för några 

familjer en familjeangelägenhet, alla tog del i diskussioner kring kontroller, insulin och 

måltider. Detta bidrog till en bättre familjerelation menade tonåringarna. 

 
Resultat 

Föräldrar 
I tabell tre beskrivs föräldrarnas upplevelser utifrån de kategorier och subkategorier som 
framkom i analysen. 
 
Tabell 3. Kategorier och subkategorier som framkom i analysen. 
Kategori           Subkategori 
 
Kontroll/släppa kontroll 
 
 

Föräldrarnas ansvar i och utanför 
hemmet 
Uppstyrt 
Acceptera/att försöka acceptera 

Oro 
 

Blodsockret 
Yttre påfrestningar 

Stöd/brist på stöd 
 

Sjukvården och 
försäkringskassan 
Skolan 
Kamrater 
Familjen 
Information 

 
 

Kontroll/Släppa kontroll 

Kategorin består av tre subkategorier; föräldrarnas ansvar i och utanför hemmet, uppstyrt och 

acceptera som i stort handlar om hur föräldrarna i studien hanterade det stora ansvaret som de 
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upplevde när de kom hem från sjukhuset. Att initialt efter sjukdomsdebuten styras av 

blodsockerkontroller, insulindoser och mattider gav en känsla av uppstyrdhet, ett kontrollerat 

liv. Efter en tid kommer acceptansen för tillvaron och det nya blev en vardag. Föräldrarna till 

tonåringarna med diabetes typ 1 som hade haft hela kontrollen över barnens diabetes sedan de 

var små hade många gånger svårt att låta tonåringarna sköta sin diabetes själva. De hade svårt 

att låta bli att ringa hela tiden, låta tonåringarna ta eget ansvar och göra egna misstag.  

 

 

Föräldrarnas ansvar i och utanför hemmet.  

Föräldrarna berättade att den första diabetestiden var ett stort ansvar då de behövde stiga upp 

flera gånger under natten för att kontrollera tonåringarnas blodsocker. Den första tiden hemma 

efter diabetesdebuten hemma beskrev föräldrarna som en känsla av otrygghet i att klara sig 

själva. Föräldrarna menade att den värsta tiden med deras tonåring var tiden när barnet var 

tonåring med hormonrubbningar och ville frigöra sig från föräldrarna. Föräldrarna pratade om 

att det kunde bara bli bättre ju äldre tonåringarna blev. Föräldrarna upplevde ett tungt ansvar, 

att de måste ligga steget före för att undvika att tonåringen ska bli låg i sitt blodsocker och att 

tonåringen inte ska glömma vad de ska ha med sig när de ska i väg. Föräldrarna hade ett ökat 

behov av att ha kontroll över tonåringarna. De berättade att de ville att tonåringarna skulle 

sms´a var de var, vad de skulle göra och när de skulle komma hem. Tonåringarna kunde även 

sms´a till föräldrarna på deras begäran hur blodsockret låg. Föräldrarna i studien berättade hur 

de tog ledigt periodvis från sitt arbete för att få regelbundna blodsockerkontroller och 

matvanor. När de återgick till arbetet så blev blodsockret och matrutinerna körda i botten 

igen, för att föräldrarna inte kunde vara där och styra. Föräldrarna i studien berättade att de 

ville ta tjänstledigt från sitt arbete för att flytta med sitt barn då barnet gick i gymnasiet på 

annan ort, för att kunna hjälpa till och ha kontroll över barnets blodsocker och matrutiner.  

 

”Vi vill gärna ha koll på honom hela tiden och vi är noga med att veta när han ska komma 

hem. Vi har ofta sms kontakt. Inte vet vi exakt vart han är men vi vill ju veta vad han ska göra 

på kvällen” 

 

Situationer där föräldrarna upplevde ytterligare svårighet att släppa kontrollen var när 

tonåringarna var utanför hemmet som till exempel när de sov hos kamrater, studerade på 

annan ort eller om föräldrarna ejvar sammanboende. Ofta hade föräldrarna total kontroll 

hemma och när tonåringen vistades hos den andre föräldern behövde de släppa ansvaret och 
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kontrollen till den andra föräldern. Detta kunde många gånger upplevas som svårt. Några 

föräldrar i studien beskrev att när deras tonåringar vistades hos den andra föräldern så tog 

tonåringen hela ansvaret över sin diabetessjälv. Föräldrarna litade fullständigt på att 

tonåringarna klarade sig helt själva. Föräldrarna beskrev att de gärna ville ringa eller skicka 

ett sms för att kontrollera att tonåringarna hade tagit sitt blodsocker när de var hos den andre 

föräldern, eller att tonåringarna ringde eller skickade ett sms när de hade anlänt till skolan. 

 

”Hon är ju väldigt snäll, vi har haft en deal, när hon ska till skolan så skickar hon ett sms att 

hon är framme” 

      

Uppstyrt  

Några föräldrar i studien berättade att när deras barn hade fått diagnosen diabetes typ 1 kunde 

livet kännas uppstyrt. Föräldrarna upplevde att de ville ha kontroll på att tonåringen hade bra 

matrutiner, att de gjorde sina blodsockerkontroller och tog sitt insulin. Allt detta medförde i 

sin tur att livet kändes uppstyrt. Föräldrarna upplevde att efter diabetesdebuten stod de vid 

spisen mest hela dagarna. De hade svårt att ta sig för att göra någonting. Den känslan försvann 

när föräldrarna och tonåringarna hade vant sig vid diabetesen och hittat bra rutiner som 

passade familjen. Föräldrarna i studien beskrev hur de en tid efter sjukdomsdebuten fick åka 

till skolan varje dag för att ge sitt barn insulin till lunchen för att barnen inte ville ta sina 

sprutor själva. 

 

”Jag kände mig bunden till köket. Jag gjorde inget annat än att stå där och lagade mat spela 

ingen roll om jag var sjuk eller problem så lär jag ju stå där vid spisen.” 

 

Föräldrarna uttryckte att de kände en oro över matsituationerna i början av sjukdomen. De 

trodde att det skulle bli hysteriskt, men det blev aldrig så. Föräldrarna beskrev att de aldrig 

haft regelbundna tider, så de blev tvingade till en förändring. Den förändringen varade dock 

inte länge. De föll tillbaka till det gamla och åt när de hade tid. Andra föräldrar menade att de 

hade bra måltidsrutiner redan, de behövde inte göra några förändringar alls. Deras osäkerhet 

låg i att pröva nya maträtter.  

 

”En annan familj tyckte vi hade blivit så duktig med våra matvanor. Det hade vi gjort utan att 

vi tänkt på det, det har skett successivt.”    

  



 

25 
 

Acceptera  

Några föräldrar beskrev att de hade hittat sin vardag med bra rutiner så att diabetesen 

fungerade utan större problem. Det var lätt att acceptera diabetesen och då även lättare att 

anpassa sig, släppa kontrollen, lita på tonåringen, låta tonåringen ha sitt tonårsliv och sköta sin 

diabetes själv. Någon förälder berättade att det inte hade varit svårt att acceptera sitt barns 

diabetes då de vid sjukdomsdebuten var inlagda på sjukhuset och det fanns en tonåring inlagd 

i rummet bredvid med en annan diagnos med dålig prognos. Då blev diabetesen ”bara” 

diabetes och tonåringen med diabetes kan ändå leva ett bra och långt liv. Några föräldrar 

berättade att utifrån möten med andra föräldrar och barn med diabetes typ 1 så kändes det inte 

jobbigt att låta tonåringarna flytta hemifrån när det gällde deras diabetes, utan mer oro som 

alla föräldrar kände för sitt barn när de ska lämna hemmet. Några föräldrar i studien upplevde 

att de inte hade några problem att lämna över ansvaret till tonåringarna när det gäller 

diabetesen.  

 

”Jag har inte velat att diabetesen skulle hindra oss på något sätt, jag vägrar att inse att det är 

ett hinder. Vi får ju acceptera så här det” 

 

Föräldrarna upplevde en sorg över att det var svårt att acceptera att ens barn hade drabbats av 

diabetes typ 1. Föräldrarna menade att fast de visste att det fanns värre saker i livet så var det 

svårt att acceptera diabetesen. Föräldrarna berättade även att det fanns inget annat val än att 

orka hantera barnets diabetes. Det är bara ett sätt att leva. Några föräldrar berättade att deras 

barn inte ville att de ska vara med i någon diabetesförening, för att barnet inte ville ha något 

med sin diabetes att göra över huvudtaget. 

 

”Svårast är att acceptera att hon har fått det och komma över den biten att även fast det finns 

mycket värre grejer så är det en sorg.” 

    

Oro 

Under den här kategorin kommer det att presenteras två subkategorier; blodsocker, yttre 

påfrestningar. Blodsockret var den största oron och frustrationen, som föräldrarna i denna 

studie beskrev. Detta var ofta för att tonåringarna många gånger struntade att kontrollera sitt 

blodsocker, då det fanns så mycket annat roligt att göra. En annan stor oro och rädsla som 

föräldrarna beskrev hade med alkohol, rökning och andra sjukdomar att göra, där även 
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blodsockret spelar in. Rädslan var stor att tonåringen skulle bli lämnad ensam i ett berusat 

tillstånd.  

 

Blodsockret  

Den största oron som föräldrarna kände i denna studie var för tonåringarnas blodsocker. Om 

blodsockret var för lågt var rädslan stor att tonåringarna skulle hamna i koma när ingen fanns 

där som kunde hjälpa till. Föräldrarna hade under längre perioder gått upp flera gånger per 

natt, för att ta blodsockret medan barnet sov, i rädsla för att blodsockret skulle bli för lågt och 

att föräldrarna skulle missa det. Föräldrarna beskrev att de gick upp fyra - fem gånger per natt 

och hur jobbigt det var att sedanprestera på arbetet. Några föräldrar beskrev sin rädsla för 

perioder med högt blodsocker då det i framtiden kan leda till sen komplikationer. Föräldrarna 

beskrev att det var jobbigt att tänka på sina barns framtid. Föräldrarna önskade att deras barn 

verkligen skulle förstå, att hur de lever idag påverkar hur deras liv kommer att se ut om tjugo 

år. Föräldrarna försökte sig på skräckpropaganda om komplikationer som kan uppstå utav 

högt blodsocker. Komplikationer som föräldrarna mest hade rädsla för var att deras barn ska 

förlora synen eller behöva amputera ett ben. Några föräldrar ansåg att om tonåringarna skötte 

sin diabetes så behövde de inte drabbas av ett sämre liv med komplikationer och då kände 

föräldrarna ingen oro för komplikationer. 

 

”Ohhh slog det mig, vi måste ha koll på sockret. Fattas bara att man blir blind och så knipsar 

de av benet.”       

      

Yttre påfrestningar 

De flesta föräldrarna i studien beskrev en rädsla för alkohol och att tonåringen skulle bli 

lämnad ensam, om de var kraftigt berusade. Föräldrarna uttryckte att det som skrämmer dem 

mest var att om polisen inte vet att tonåringarna i berusat tillstånd har diabetes och 

omhändertar tonåringarna för tillnyktring i en fyllecell. Då fanns ingen som kunde kontrollera 

om blodsockret sjönk och tonåringen kunde hamna i koma och avlida. Föräldrarna ansåg sig 

ha en öppen dialog om alkohol med sina tonårsbarn och menade att det var ju ”ändå en del av 

livet och tonårsperioden att alkohol skulle prövas”. Några föräldrar beskrev att deras barn inte 

hade prövat alkohol än och kände därför ingen oro över detta.  

 

”Jag vet att han dricker när vi inte är med. Då var jag lite orolig när han var berusad.”
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Stöd/Brist på stöd 

Kategorin består av fem subkategorier; sjukvård och försäkringskassan, skolan, kamrater, 

familjen och information. Föräldrarna beskrev vikten av att ha ett bra stöd från sin familj, sina 

egna vänner och tonåringens kamrater, sjukvården (ofta diabetessköterskorna), samt skolan 

där stödet ligger hos lärarna och matsalspersonalen. När stödet fungerade bra beskrev 

föräldrarna att tonåringens diabetes inte blev lika besvärlig och de kunde slappna av på ett helt 

annat sätt. Några föräldrar beskrev dockbrist på stöd och det var föräldrarnas stora sorg och 

frustration. 

 

Sjukvården och försäkringskassan 

Föräldrarna berättade att ha diabetes typ 1 innebar initialt många och täta kontroller med 

sjukvården. I takt med att den egna kunskapen och tilliten till sig själv ökade minskade denna 

kontakt och det övergick till kontroller var tredje månad. Föräldrarna från studien beskrev, att 

diabetessköterskorna gav det största stödet inom sjukvården. De beskrev, att 

diabetessköterskorna hjälper inte bara till i samband med insjuknandet. De går ut i klasserna 

och förklarar för lärare och klasskamrater hur diabetes fungerar och vad som kan hända om 

till exempel blodsockret blir för lågt. De svarar näst intill alltid i telefonen och fanns alltid till 

hands när föräldrarna inte vet hur den ska bete sig med diabetesen. Föräldrarna uttryckte att 

det var en stor fördel att båda två föräldrarna fick vara med under första tiden efter diagnos 

eftersom det var så mycket information som skulle hanteras. Ett annat stort stöd var det 

sommarläger, som sjukvården anordnar för barn och ungdomar med diabetes typ 1. 

Föräldrarna vars tonåringar hade gått på detta sommarläger varje år berättade att det var den 

enda veckan på året föräldrarna kunde slappna av och släppa kontrollen över tonåringen. 

Föräldrarna tyckte att det var skönt med lite andrum och hade en önskan om flera lägerveckor 

och inte bara på sommaren.  

 

”Vi får väldigt bra stöd från diabetessyrrorna, sen har man blivit säkrare och inte alls ringt 

på samma sätt, men jätte bra stöd, fantastisk personal” 

 

Några föräldrar beskrev också att de inte hade någon bra erfarenhet av sjukvården. 

Föräldrarna berättade att de hade känt att de inte blivit tagna på allvar och hade därför sökt sig 

till andra sjukhus för utlåtande eller vård. Föräldrarna önskade att diabetesteamet skulle ta 

hand om tonårsbarnen och prata till dem på deras nivå. Föräldrarna upplevde även att 

diabetessköterskorna ibland inte lyssnade, utan höll på med annat när de var på besök. 
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Föräldrarna beskrev att all information som tonåringen delgivits av läkaren stannade hos 

tonåringen. De saknade återkoppling från diabetesteamet. Efterfrågan av gruppträffar 

framkom från föräldrarna för att öka förståelsen för hur det resoneras i olika sammanhang och 

där det kan bytas erfarenheter om exempelvis alkohol, rökning och sena utegångstider.  

 

”Det behövs inte så mycket, det gäller att träffa någon som pratar på rätt sätt” 

     

”Jag skulle vilja träffa för att känna stöd från andra föräldrar som har barn med diabetes för 

att byta erfarenheter utav alkohol och sådana saker” 

 

Föräldrarna i studien ansåg att försäkringskassan hade dålig förståelse för att tonåringen hade 

fått en livslång sjukdom, som de inte kommer att bli friska från. Föräldrarna menade att 

försäkringskassan krävde ett nytt läkarintyg varje år och det tar sin tid, en känsla av att bli 

motarbetad infinner sig då.  

 

”Det känns som man blir motarbetad hela jäkla tiden utav försäkringskassan och 

myndigheterna. De är helt oförstående” 

 

Skolan  

Föräldrarna berättade att stöd från lärare och kontakt med kamrater var något som uppfattades 

som viktigt av föräldrarna. Det handlade om både kunskap hos lärarna samt det stöd i både 

lärarna och kamraterna vid situationer som lågt blodsocker. I situationer då tonåringen 

eventuellt behövde lämna lektionen eller bli några minuter sen på grund av instabilt 

blodsocker eller hade läkarbesök ansåg föräldrarna att förståelsen för detta saknades. 

Föräldrarna beskrev, att när tonåringarna kommer upp i högstadiet och gymnasiet försvann 

den naturliga kommunikationen med lärarna. Då minskade förståelsen för att tonåringarna 

med diabetes typ 1 var i behov att gå på sina kontroller. I samband med diabetesdebuten hade 

föräldrarna initialt haft ett informationsmöte med lärarna och sedan hade det oftast inte funnits 

något ytterligare behov av information. Föräldrarna berättade också att skolan visade stor 

förståelse och stöd för tonåringen med diabetes, när det gällde undervisning och bra mat. 

 

Kamrater 

Föräldrarna berättade att kamrater kring tonåringarna med diabetes typ 1 hade väldigt stor 

betydelse både för tonåringarna själva och för deras föräldrar. Kamraterna var 
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uppmärksamma i samband med symtom vid blodsockerförändringar och det blev en trygghet. 

Tryggheten för föräldrarna var vetskapen att, om det skulle hända tonåringen någonting så 

fanns kamraterna där och hjälper till eller ringer till föräldrarna. Några av föräldrarna beskrev 

att, det hade varit kamraterna som hade ringt till dem när deras tonåring hade varit för 

berusade och inte hade kunnat ta hand om sig själv. De ansåg att kamraterna var en stor 

trygghet även när det handlade om alkohol.  

 

”Det är en trygghet att veta att han inte är ensam och att de alltid ringer om han skulle bli 

låg fast de är mer vild än tam.”     

  

 

Familjen  

Föräldrarna beskrev att det tog lång tid att förändra sin vardag när ens barn fått diagnosen 

diabetes typ 1.Det handlade om anpassning till ett nytt levnadssätt. Det krävdes mycket tid 

och energi och det behövdes stöd från nära släktingar och en önskan att de visade förståelse. 

En bra relation inom familjen uppfattades som något positivt i kombination med att drabbas 

av diagnosen diabetes typ 1, beskrev ett flertal av föräldrarna. Familjen var de som fanns 

närmast och stod även här för både trygghet och stöd. Föräldrarna i studien upplevde att 

stödet från mor och farförälder hade en stor betydelse, både att samtala med och någon som 

kunde hjälpa till att axla det ibland stora ansvaret att ha ett barn med diabetes typ 1. Någon 

som kunde ta hand om barnet så att föräldrarna kunde få släppa kontrollen för en liten stund. 

Det var inte alla förunnat att ha ett bra stöd från sin familj. 

 

”Min syrra fattade inte att det var en stor omställning i ens liv.” 

 

Information  

Föräldrarna till tonåringar med diabetes typ 1 ville att allmänheten, skolan, kamrater och deras 

föräldrar skulle veta så mycket som möjligt om sjukdomen diabetes typ 1. De beskrev en 

frustration, när de läste i tidningarna om diabetes och att folk i allmänhet inte kan skilja 

diabetes typ 1 från diabetes typ 2. Föräldrarna menade på att det skulle underlätta om alla 

förstod skillnaden eftersom diabetes typ 2 är den äldres och överviktiges sjukdom.  

 

Man vill ha telefon till kompisarna och prata med föräldrarna, man vill informera alla men 

det är ju faktiskt ganska bra information i skolan.” 
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Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva tonåringarnas upplevelse av att leva med diabetes typ 1 i 

en period i livet som präglades av frigörelse och identitetssökande, samt att beskriva 

föräldrarnas upplevelse av att leva med tonåring med diabetes typ 1 under deras frigörelse och 

identitetsökande. Resultatet för tonåringarna ledde fram till följande kategorier; 

kontroll/släppa kontroll, oro/ingen oro, frihet/ofri, medvetenhet/försummelse och stöd/brist på 

stöd. De subkategorier som framkom var; eget ansvar/inget eget ansvar, föräldrarnas 

kontrollbehov, uppstyrt, insulinpenna och insulinpump, fritidsaktiviteter, vill vara som alla 

andra, sjukvården, skolan, kamrater och familjen. Tonåringarna beskrev att, de upplevde sig 

ha ett stort eget ansvar för sin sjukdom och att det var så de ville ha det. Det dagliga ansvaret 

blev ibland för tungt och då behövdes support och uppmuntran. Tonåringarna i studien 

påtalade att det var mycket viktigt med stöd och uppmuntran från framförallt föräldrarna och 

sen utan inbördes ordning av vänner, skola (lärare) samt andra som fanns i deras omgivning 

för att hantera vardagen. Tonåringarna ansåg sig vara mer kontrollerade eller övervakade av 

sina föräldrar än sina jämnåriga vänner. Situationerna när de beskrev känslan av att vara mer 

övervakade ägde rum när de vistades utanför familjen. Tonåringarna behövde då meddela sig 

via sms, telefonsamtal eller dylikt angående var de befann sig och besvara frågor rörande 

diabetesen. Tonåringarna reflekterade över ”att vara normala men inte som alla andra”. 

Känslan av att vara som alla andra beskrevs i olika situationer. Resultatet för föräldrarna ledde 

fram till följande kategorier; kontroll, släppa kontroll, emotioner och stöd/brist på stöd. De 

subkategorier som framkom var; föräldrarnas ansvar i och utanför hemmet, uppstyrt, 

acceptera, oro för blodsocker, oro för yttre påfrestningar, sjukvården och försäkringskassan, 

skolan, kamrater, familjen och information. Det föräldrarna beskrev mestadels var att de hade 

ett ökat behov av att ha kontroll över tonåringarna så att de skötte sin diabetes när det gällde 

blodsockret, insulinet och matvanor. De talade även om svårigheten att släppa kontrollen och 

låta tonåringen vara tonåring. När föräldrarna hade hittat sina rutiner med diabetesen 

fungerade vardagen bättre, och det var lättare att acceptera, anpassa sig och lita på tonåringen 

utan större problem. 

 



 

31 
 

Resultatdiskussion 

Av resultatet i föreliggande studie framkom att tonåringarna är villiga att ta eget ansvar för sin 

egenvård likt det resultat som framkom i Karlsson et al. (2006) studie. I Karlsson et al. (2006) 

studie framkom även att tonåringarnas vilja att ta ansvar ökade när föräldrarna visar tillit och 

låter tonåringarna fatta egna beslut. I samma studie framkom det dock att föräldrastödet är 

mycket viktigt i frågor kring mat, insulindoser och praktiska tips i vardagen, och att det är 

viktigt att föräldrarna tar över ansvaret när det blev för stort. Under utvecklingsfasen till ökad 

självständighet och autonomi under tonåren präglas tillvaron av ett växelvisberoende av 

föräldrar och jämnåriga. 

 

I föreliggande studie framkom det att tonåringarna med diabetes typ 1 upplevde att den ene 

föräldern hade bättre kunskap om diabetes typ 1,vilket också framkom i studier av Carroll och 

Marrero (2006) och Leonard et al. (2005). Tonåringarnas beskrivning av sina upplevelser av 

att leva med diabetes i föreliggande studie var mycket varierande. Resultatet pendlade mellan 

ett förstort ansvar, till att uppleva att ”det är min sjukdom och med det mitt ansvar”. Detta har 

även Carroll och Marrero (2006) och Dickinsson och O´Reilly (2004) beskrivit i sina studier 

oberoende av varandra. Att sväva mellan självständighet och samtidigt fortfarande behöva 

föräldrarnas stöd när tonåringarna vill släppa ansvaret för egenvården beskrevs i tidigare 

studier av Karlsson et al. (2006). Under dessa perioder visade föreliggande studie att det 

ibland blev för mycket och tonåringarna beskrev att de misskötte sig för de inte orkade längre. 

Detta påvisade även i Dickinsson och O´Reilly (2004) i sin studie. För att hantera de här 

situationerna beskrev tonåringarna i föreliggande studie, likt föregående studier, vikten av 

positiv uppmuntran och delat ansvar från föräldrarna. Tonåringarna i föreliggande studie 

beskrev vidare att det var ett delat ansvar mellan dem och deras föräldrar i den dagliga 

hanteringen kring diabetesen. I studier gjorda av Newbould et al. (2008) och Delmater (2009) 

framkom det hur tonåringarna och föräldrarna arbetade tillsammans kring diabetesen i ett 

”teamwork” precis såsom ungdomarna i föreliggande studie beskrev. Dickinsson och O´Reilly 

visa de i sin studie att delat ansvar är kopplat till ökad metabolisk kontroll och bättre hälsa. 

Författarna i föreliggande studie anser att ökat stöd till föräldrarna är av vikt för att de i sin tur 

ska orka stötta tonåringen på sidan av för att uppnå en ökad metabolisk kontroll och bättre 

hälsa hos tonåringarna. 
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Tonåringarna i föreliggande studie beskrev att de upplevde sig mer kontrollerade i 

sammanhang utanför familjen till exempel när de sover borta. Att sova bortavar enligt 

Newbould et al. (2008) en faktor, som kan underlätta ansvarsförflyttningen från föräldrarna 

till tonåringen, även om detta upplevdes som svårt i föreliggande studie. Att vara mer 

kontrollerad än andra uppfattades av tonåringarna i föreliggande studie inte som något 

positivt, men däremot att ha engagerade föräldrar beskrevs som en positiv aspekt i det delade 

ansvaret. Dessa aspekter beskrev även Graue et al. (2005) och Carroll och Marrero (2006) i 

sina studier. 

Att uppleva föräldrars engagemang som påträngande när det rörde sig om handhavandet av 

diabetesen framkom i föreliggande studie, och även i tidigare studier av Weinger et al. (2001) 

och Graue et al. (2005) och Leonard et al. (2005).  

 

Tonåringarna i föreliggande studie uttryckte inte så mycket oro kring sin sjukdom och det 

som kommer med den. Det framkom i en studie av Damiâo och Pinto (2007) och Olsen-Roper 

et al. (2009) att tonåringarna lever i nuet och inte tänker på framtiden och dess 

komplikationer. Framtiden är i nuet onåbar för tonåringarna och där av blir det svårt att få 

förståelse för komplikationer. Likt tonåringarna i föreliggande studie har Hanna och Guthrie 

(2000) i sin studie sett, att ju mer kunskap individerna inhämtar kring sin sjukdom gör att de 

upplever en högre känsla av frihet vilket medför att detta med tiden gör det lättare att vara 

spontan i vardagen även om den fortfarande kräver planering. I studier oberoende av varandra 

har Davidsson et al. (2004), Dickinsson och O´Reilly (2004), Damiäo och Pinto (2007) och 

Olsen-Roper et al. (2009) visat, att det krävs extra ansträngningar för att behålla känslan av 

normalitet. Studierna visade att ungdomarna upplevde det svårt att leva ett vanligt liv och at 

det pendlade mellan att uppleva sig som normal men ändå inte. I ovan nämnda studier 

framkom att tonåringarna med diabetes typ 1, tyckte att de var annorlunda i förhållande till 

sina vänner, men att de ändå var lika, de har ju samma förväntningar på livet, sorger och 

nöjen. Att träffa andra i samma livssituation ökade känslan av att inte vara annorlunda och 

ensam, detta beskrev tonåringarna i föreliggande studie och det beskrev Schur et al. (1999) 

studie.  

 

Silverstein et al. (2005) beskrev i en studie att perioderna med misskötsel under tonårstiden 

resulterade i sämre behandlingsresultat beroende på att tiden präglades av ambivalens, 

impulsivitet och humörsvängningar. Tonåringarna i föreliggande studie beskrev det här tydligt 

i samband med alkoholdebut och instabilt blodsocker och att föräldrarna kunde ha svårt att 
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särskilja det dåliga humöret i samband med instabilt blodsocker från vanliga 

humörsvängningar. 

 

Att bli bekräftad och få stöd från familjen-, (i diabeteskunskap, emotionellt stöd, praktiskt 

handhavande och kostfrågor) upplevdes i föreliggande studie som primärt. Även Olsen-Roper 

et al. (2009) påvisade att det behövdes stöd i många olika situationer för att klara att hantera 

diabetesen utifrån kost, emotionellt, föräldrars uppmuntran och stöd. I studier av Delmater 

(2009), Berntsson et al. (2007), Silverstein et al. (2005) och Drew et al. (2010)  framkom det 

att, då tonåringar upplevde ett gott stöd från sina föräldrar så hjälpte detta dem i den dagliga 

egenvården och därmed fick de en bättre metabolisk kontroll. Tonåringarna i föreliggande 

studie ansåg att stödet från sjukvården var bra och värdefullt. Tonåringarna önskade att bli 

bemötta utifrån den de är och på en nivå som var anpassad efter deras ålder, de upplevde 

ibland att de blev bemötta som ett barn. Författarna anser att sjukvården ska bemöta 

tonåringarna utifrån deras nivå, se hela individen. Sjukvården bör sätta gränser och ställa krav 

på tonåringen. I Berntsson et al. (2007)studie framkomatt stödet från sjukvården var viktigt 

vad gäller, tid, lyhördhet för individen och att det ställs krav på tonåringen. Tonåringarna i 

föreliggande studie efterfrågade gruppträffar. Förekomsten av gruppträffar har Debono och 

Cachia (2007) tittat på i sin studie och sett att tonåringar som hade genomgått 

gruppundervisning uppnådde bättre behandlings resultat. De hade lättare att hantera sin 

sjukdom i förhållande till ungdomar som hade gått på enskilda besök inom sjukvården. 

 

Författarna i föreliggande studie valde Antonovskys teori KASAM, för att han i sin teori 

belyser de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som författarna anser 

ha koppling till syftet.  

Författarna reflekterade i resultatet över att bristfälligt stöd gentemot tonåringar och deras 

föräldrar kan jämföras med KASAM´s tre delkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Vid bristfälligt stöd till tonåringar och föräldrar kan tillvaron upplevas kaotisk 

och de riskerar att förlora ”begripligheten”. Stödet från sjukvården till tonåringar och föräldrar 

är av stor vikt för att skapa tillit och öka deras ”hanterbarhet” i situationer kring diabetesen. 

Meningsfullhet kan ses i att tonåringarna gjorde uttryck för att de ville bli sedda, bekräftade 

och uppnå känslan av att vara som alla andra samt få mer stöd från sjukvården i form av 

gruppträffar. 
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Resultatet i föreliggandestudie som berörde föräldrarna visade att det fanns flertal likheter 

med tidigare studier. Föräldrarna beskrev att diabetessköterskorna gav det största stödet inom 

sjukvården. Föräldrarna beskrev att diabetessköterskorna nästintill alltid fanns där för både 

föräldrarna och tonåringen i form av besök och telefonkontakt. Tidigare studier har visat 

liknande resultat, där föräldrarna beskrev möjligheten till kontakt med sjukvården som något 

positivt och som ett otroligt stöd (Smaldone & Ritholz 2011, Dashift et al. 2007). Smaldone 

och Ritholz (2011) visade i sin studie att diabetesteamet upplevdes som en trygghet. Föräldrar 

i studien av Smaldone och Ritholz beskrev att gruppstöd föräldrar emellan sågs som en 

positiv händelse och en tillgång. Stödgrupperna tillät dem att känna sig förstådda och 

bekräftade, samt gav dem möjligheter att träffa andra med liknande erfarenheter. Föräldrarna 

beskrev hur stödgruppen minskade deras känslor av ensamhet i föräldraskapet till ett barn 

med diabetes typ 1. Föräldrarna i föreliggande studie efterfrågade gruppträffar för att öka 

förståelsen mellan föräldrar och tonåringar då de resonera de olika angående diabetesen, 

alkohol, rökning och sena utegångstider. Författarna anser att det borde ligga i sjukvårdens 

intresse att anordna gruppträffar i olika konstellationer, för att föräldrarna ska orka stötta sina 

tonåringar genom tonårstiden. I studien Sullivan-Bolyai et al.(2004) hade mödrar till barn 

med nydebuterad diabetes typ 1 fått mentorer, som i sin tur var mödrar till barn som hade haft 

sin diabetes typ 1 under flera år. Mödrarna till barn med nydebuterad diabetes typ 1 beskrev 

att mentorerna fick mödrarna att förstå att deras barn var barn i första hand och inte se enbart 

sjukdomen. Mammorna berättade även att mentorerna hjälpte dem att se helheten, så att 

diabetesen skulle passa in i deras familjeliv och inte låta diabetesen styra. Ingen av mödrarna 

ville byta ut diabetesteamet, för dem kunde mödrarna diskutera sjukdomen med. I slutändan 

visade studien att tack vare mentorerna och dess support förhindrades onödiga kliniska besök 

(Sullivan-Bolyai et al. 2004). Författarna till föreliggande studie tycker att det vore ett bra 

komplement med ett extra stöd i form av mentorskap till de föräldrar vars tonåringar har flera 

eller långa perioder av missköttsel där resultatet blir dålig metabolisk kontroll. I föreliggande 

studie var det flest mödrar som deltog och som beskrev att det fanns ett behov utav gruppstöd. 

Resultatet var inte enbart positivt när det gällde sjukvården.  

 

Föräldrarna i föreliggande studie berättade att de inte blev tagna på allvar och att personalen 

ibland inte lyssnade på föräldrarna under besöket. I studierna av Sullivan-Bolyai et al. (2003), 

Wennick och Hallström (2007) ansåg föräldrarna att hjälp från sjukvården i form av 

telefonkontakt inte var till någon effektiv hjälp när problem behövde lösas. Föräldrarna kände 

även att sjukvårdspersonalen aldrig var riktigt nöjd hur de hanterade diabetesen. Det 
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resulterade i att några av mödrarna upplevde personliga hälsoproblem såsom depression, 

viktökning eller förlust och migrän (Sullivan-Bolyai et al. 2003). Författarna menar att stor 

vikt bör läggas på att varje möte är individuellt och tonåringens och förälderns situation är 

utgångspunkten under besöket.  

 

 Föräldrarna i föreliggande studie beskrev, att de hade ett ökat behov av att ha kontroll över 

tonåringarna för att känna sig trygga i vardagen och med tonåringens blodsocker. Blodsockret 

var den största oron som föräldrarna kände. De upplevde rädsla för att barnet skulle hamna i 

koma när ingen fanns där och kunde hjälpa till. I tidigare studie Wennick et al. (2009) och 

Sullivan-Bolyai (2003) framkom liknande resultat där föräldrarna kände ångest över lågt 

blodsocker som kan göra att barnet kan hamna i koma trots att barnet aldrig hade upplevt så 

lågt blodsocker. Föräldrarnas oro ökade nattetid och detta ledde till sömnbrist (Wennick et al. 

2009, Sullivan-Bolyai 2003). Att oron ökade nattetid var det några föräldrar i föreliggande 

studie som beskrev, en rädsla att barnet skulle få lågt blodsocker på natten och att föräldrarna 

skulle missa detta. 

 

I föreliggande studie framkom att föräldrarna beskrev en frustration när allmänheten inte 

kunde skilja på diabetes typ 1 och diabetes typ 2, diabetes typ 2 är den äldres och överviktiges 

sjukdom. I en studie av Wennick et al. (2009) framkom det att föräldrarna ansåg att 

människor i allmänheten hade begränsad förståelse för vad sjukdomen egentligen innebar 

vilket i sin tur innebar att familjen höll sjukdomen för sig själva inom familjen (Wennick et 

al. 2009). Oro för framtida komplikationer så som att förlora synen eller behöva amputera ett 

ben var det som föräldrarna i föreliggande studie ofta tänkte på och rädslan var stor att deras 

barn skulle drabbas. I studien av Sullivan-Bolyai et al. (2003) var det framtida komplikationer 

som mödrarna oroade sig över. Även i studien Buckloh et al. (2008) var just framtida 

komplikationer den största rädslan. De ansåg att sjukvården skulle utbilda barnen om 

komplikationer så att föräldrarna slapp få skulden i fall barnet fick komplikationer (Buckloh 

et al. 2008).  

 

I föreliggande studie så beskrev föräldrarna en viss sorg över att deras barn hade drabbats av 

diabetes typ 1 trots att de visste att det fanns värre saker i livet så var det svårt att acceptera. 

Föräldrarna berättade att efter en tid med diabetesen och ju mer kunskap de fick så blev 

diabetesen en naturlig del i vardagen. Tidigare studier(Lowes et al. 2004, Bowes et al. 2008, 

Lowes et al. 2003, Lowes & Lyne 2000) har visat att föräldrar kände sorg när deras barn fick 
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diagnosen diabetes typ 1.Några föräldrar i föreliggande studie hade svårt att acceptera 

diabetesen. De flesta föräldrarna i föreliggande studie upplevde precis som föräldrarna i 

studien av Lowes et al. (2004), att tiden i sig och den ökade kunskapen om diabetes typ 1 

gjorde att föräldrarna hade fått ökad säkerhet i att hantera barnets diabetes. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva tonåringars upplevelse av att leva med diabetes typ 1 i en 

period av livet som präglas av frigörelse och identitetssökande, samt att beskriva föräldrarnas 

upplevelse av att leva med tonåringar med diabetes typ 1 under deras frigörelse och 

identitetssökande. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan en studies 

trovärdighetdiskuteras med begreppen tillförlighet, pålitlighet och överförbarhet. De två första 

intervjuerna diskuterades med handledaren för ställningstagande om intervjuguiden 

överensstämde med studiens syfte och att frågorna uppfattades på ett korrekt sätt. 

Trots att några av intervjuerna var kortare framgick det många viktiga beskrivningar från både 

föräldrarnas och tonåringarnas upplevelser om hur det är att leva med diabetes typ 1. Då 

ämnet kan vara känsligt, kan det vara svårt att beskriva hur det känns att vara tonåring med 

diabetes typ 1 och att vara förälder till en tonåring med diabetes typ 1 på ett mindre sjukhus i 

Mellansverige. Tillförlitligheten handlar om hur väl data och analysprocessen riktar studiens 

fokus (Polit& Beck 2004). Det som ökar tillförlitligheten, är att författarna till studien 

intervjuade och analyserade materialet själva. I och med att författarna har arbetat på en 

barnklinik och har egna tonåringar finns en förförståelse. Alla familjer var medvetna om att 

författarna hade arbetat på barnkliniken men att de var studerande vid intervjutillfället. För att 

öka tillförlitligheten så visas citat från den transkriberade texten i resultatet (Graneheim& 

Lundman 2004). Det som ökar pålitligheten är att all data analyserades under en kort period 

mellan maj och juni 2012. För att läsarna ska kunna bedöma överförbarheten i denna studie så 

har författarna beskrivit urval, undersökningsgrupp. Resultatet av denna studie har visat att 

det i stort stämmer väl överens med tidigare studier. Beslutet om överförbarheten är i denna 

studie, överlämnar författarna till läsarna. Då ämnen kan vara känsliga, kan det vara svårt att 

beskriva hur det känns att vara tonåring med diabetes typ 1 och att vara förälder till en 

tonåring med diabetes typ 1 på ett mindre sjukhus i Mellansverige.  
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Allmändiskussion 
Resultatet visar på att det finns ett stort behov av stöd och förståelse hos både tonåringarna 

och föräldrarna för att kunna upprätthålla en bra vardag. För att kunna ge det här stödet till 

tonåringarna anser författarna att föräldrarna bör erbjudas mer stöd än det de har idag och att 

det kanske behöver utvecklas nya forum för stöd till tonåringarna. Forumen för stöd, 

information och kunskaps inhämtning bör göras attraktivare. Förslag till vidare forskning 

inom det här området kan vara, en studie då föräldrar delas in i två grupper. Där ena gruppen 

erbjuds stöd och den andra gruppen fortsätter som tidigare. Hur visar detta sig sedan hos i 

tonåringarnas metaboliska kontroll?  

Resultatet i föreliggande studie förväntas kunna bidra till utveckling kring bemötandet av 

tonåringar med diabetes typ 1 och deras föräldrar. Samt ge en ökad förståelse för 

svårigheterna som det medför att ha diabetes typ 1 under en period i livet när önskan om att 

vara som alla andra är störst. Resultatet kan andvändas för att öka förståelsen mellan 

tonåringar och föräldrar i en tid då kommunikationen kan vara bristfällig. 

Under för arbetet med denna studie upptäckte författarna att det fanns många vetenskapliga 

studier angående tonåringars upplevelse att leva med diabetes typ 1 och föräldrar till dem. 

Dock var många av dessa studier genomförda i andra länder. Mer svensk forskning borde 

genomföras inom området för att kartlägga hur tonåringar i Sverige upplever att leva med 

diabetes typ 1. Denna studie baseras ej på könsindelade intervjuer, detta kan ytterligare 

tydliggöra skillnaderna. Ett komplement till föreliggande studie skulle kunna vara KASAM-

formuläret. Livsfrågeformulär där frågorna berör skilda områden i livet och mäter om 

individen har starkt eller svagt KASAM. 

 

Slutsats 
Slutsatsen är att tonåringarna beskriver att de oftare än sina kamraterupplever sig övervakade 

utav sina föräldrar på grund av diabetesen. Att uppleva genuint stöd och support av 

sjukvården, kamrater, familj, och skolan anser både tonåringarna och föräldrarna är mycket 

betydelsefullt. Det framkom tydligt att tonåringarna upplever sig som ”normala, men ändå 

inte som alla andra”. Föräldrarna beskriver att de upplever tiden efter sjukdomsdebuten som 

svår, men allt eftersom tiden passerade så blev även diabetesen en vardag. Föräldrarna 

beskriver även svårigheten att släppa kontrollen över tonåringen och låta tonåringen göra sina 

egna misstag.  
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