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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Förekomsten av Diabetes mellitus typ 1 hos barn och ungdomar i Sverige 

ökar. Sjukdomen är kronisk och medför risker för komplikationer och följdsjukdomar. 

Sjukdomen ställer därför höga krav på individens förmåga till egenvård. Ungdomar 

genomgår en rad förändringar, både fysiska och psykiska och att dessutom leva med en 

kronisk sjukdom som diabetes gör tiden extra svår. Syfte: Att beskriva ungdomars 

upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1 samt att beskriva de valda artiklarnas 

datainsamlingsmetod. Metod: Studien var en beskrivande litteraturstudie där 14 

vetenskapliga artiklar inkluderades utifrån studiens syfte. Artiklarna hämtades från 

databaserna CINAHL och PubMed. Artiklarna granskades och sammanställdes i tabell 

och löpande text. Huvudresultat: Ungdomarna beskrev upplevelser av att vara 

annorlunda, att förändras av sjukdomen, att ta ansvar för sin egenvård samt sina 

upplevelser av vänner, föräldrar och sjukvården. Ungdomarna beskrev övertagandet av 

ansvar för sin egenvård som en process. I processen hade föräldrarna en betydande roll 

då stöd från dem gav trygghet och självförtroende till att sköta egenvården på egen 

hand. Slutsats: Ungdomar med diabetes mellitus typ 1 upplever att sjukdomen påverkar 

många delar av livet, relationer med vänner och föräldrar på grund av de 

begränsningarna sjukdomen medför. De har ett stort behov av stöd från både föräldrar, 

vänner och sjukvården för att egenvården ska fungera så bra som möjligt. Sjukvården 

måste dessutom stötta föräldrar till att vara ett bra stöd för ungdomarna.  

 

Nyckelord: Diabetes mellitus type 1, Ungdomar, Upplevelser 



 

 

Abstract 
 
Background: The prevalence of diabetes mellitus type 1 in children and adolescents in 

Sweden is increasing. The disease is chronic and involves risks of complications and 

sequelae. The disease therefore place high demands on the individual's ability to self-

care. Adolescents undergo a series of changes, both physical and mental and 

additionally living with a chronic disease like diabetes make the time extra difficult. 

Aim: To describe young people's experiences of living with type 1 diabetes mellitus and 

to describe the selected articles in the data collection method. Method: The study was a 

descriptive literature review in which 14 scientific articles were included on the basis of 

the study's purpose. Articles retrieved from the databases CINAHL and PubMed. The 

articles were reviewed and summarizes in table and in text. Findings: Adolescents 

described the experience of being different, to change with the disease, to take 

responsibility for their self-care and their experiences of friends, parents, and health 

care. The youth described the takeover of responsibility for their self-care as a process. 

In the process, the parents had a significant role and support from them gave security 

and confidence to manage their self-care on their own. Conclusion: Adolescents with 

type 1 diabetes feel that the disease affects many aspects of life, relationships with 

friends and parents because of the limitations that comes with the disease. They have a 

great need for support from parents, friends, and health care so the self-care can work as 

good as possible. Health care must also support parents to be a good support for the 

adolescents. 
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1. Introduktion 
 
Allt fler unga vuxna med Diabetes mellitus typ 1 registreras i Nationella 

diabetesregistret, vilket avspeglar den ökade förekomsten av sjukdomen hos barn och 

ungdomar som har noterats i Sverige under de senaste åren (Årsrapport Nationella 

diabetesregistret 2013). Enligt 2009 års folkhälsorapport lever ca 40 000 personer i 

Sverige med diabetes mellitus typ 1. Varje år rapporteras ca 700 barn under 15 år 

insjukna, vilket motsvarar ca 40 barn på 100 000 invånare (Socialstyrelsen 2009). 

 

1.1 Diabetes mellitus typ 

Diabetes mellitus typ 1 debuterar vanligen i fem till sju års ålder (Atkinson et al. 

2014). Själva orsaken att vissa drabbas av diabetes mellitus typ 1 är ännu inte helt 

klarlagd. Sjukdomen är autoimmun med förekomst av autoantikroppar som angriper 

kroppens egna insulinproducerande betaceller. Betacellerna finns i bukspottkörteln och 

känner hela tiden av kroppens aktuella blodsockernivå och reglerar därefter 

insulinutsöndringen. En del vävnader är beroende av insulin för att tillgodose sig med 

glukos. När insulinbrist uppkommer tvingas dessa vävnader att öka förbränningen av 

fria fettsyror för att tillgodose energibehovet. När fria fettsyror förbränns bildas 

restprodukter, exempelvis ketonkroppar som omvandlas till aceton i levern vilket leder 

till ketoacidos (försurning), då blodets PH ligger under 7,3. Då det finns för lite insulin i 

kroppen ökar glukosnivåerna i blodet och patienten drabbas av hyperglykemi (för högt 

blodsocker) (Ericson & Ericson 2008). Om kronisk hyperglykemi föreligger vid 

diabetes utvecklar patienten mikroangiopati, vilket är ett samlingsnamn för skadliga 

kärlförändringar i nervernas vasa nervorum (neuropati), ögats retina (retinopati) och 

njurarnas glomeruli (nefropati (Agardh & Berne 2010, (Bourdel-Marchasson et al. 

2010). Kärlskador som uppkommer i medelstora och stora artärer kallas makroangiopati 

(Agardh & Berne 2010). Risken för kardiovaskulära sjukdomar och dödsfall som följd 

är högre hos patienter med diabetes mellitus typ 1 (Eeg-Olofsson et al. 2010, Almås 

2011, Livingstone et al. 2012).  

1.1.1 Behandling 

Vid diabetes mellitus typ 1 är grunden i behandlingen sunda levnadsvanor med god kost 

och motion, men insulin är oundvikligt (Almås et al. 2011, Socialstyrelsen 2014). 

Kosten bör vara så lik normalkost som möjligt men socker och fettinnehåll bör vara 

lägre (Almås, et al. 2011). Vid diabetes mellitus typ 1 är det viktigt med regelbundna 
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måltidsvanor och jämt fördelat energiinnehåll (Ericson & Ericson 2008). 

Insulinbehandling ges vanligen i form av två olika sorter, ett basinsulin samt ett 

måltidsinsulin. Basinsulinet ger lite effekt på cellernas upptag av glukos över hela dagen 

och måltidsinsulinet ger ökat upptag i samband med måltid. Denna kombination 

används för att efterlikna kroppens egen insulinproduktion så mycket som möjligt. 

Insulin kan inte tas upp peroralt eftersom det bryts ner i mag-tarmkanalen och måste 

därför ges i subkutana injektioner (Ericson & Ericson 2008). Intensiv 

blodsockersänkande behandling är viktig för patienterna, de bör vara så nära friska 

personers blodsockernivåer som möjligt (Chillaron et. al 2014, Socialstyrelsen, 2014). 

Personer som behandlas med insulin bör mäta glukoshalten i blodet regelbundet, detta 

görs av patienten själv (Almås et al. 2011). Diabetesbehandlingen kan även föra med sig 

en del biverkningar, varav den allvarligaste är hypoglykemi (lågt blodsocker) (Chillaron 

et al. 2014) eftersom behandlingen eftersträvar lägre blodsocker. Hjärnan behöver hela 

tiden glukos för att fungera och får den inte det påverkas dess funktioner vilket leder till 

medvetslöshet (Grefberg 2013). I sällsynta fall kan brist på glukos orsaka hjärnskador 

eller i värsta fall dödsfall till följd av hjärtarytmier (Sjöblad 2008). Kroppens reaktion 

på hypoglykemi kan med tiden försvinna, dessa personer kan få ett avvikande beteende 

som aggressivitet när hypoglykemi föreligger och de känner inte själva att blodsockret 

är för lågt. En person som drabbas av hypoglykemi bör inta snabba kolhydrater på en 

gång för att hindra medvetslöshet (Grefberg 2013).  

 

1.2 Egenvård 

Begreppet egenvård kommer ursprungligen från vård av lättare sjukdomstillstånd som 

med enkla medel kunde klaras av på egen hand (Agardh & Berne 2010). I 

Nationalencyklopedin (2014) beskriver de egenvård som; ”de åtgärder som den 

enskilde själv kan vidta vid enkla och vanliga symptom, sjukdomar och skador”.  

Egenvård innebär också att personen ska ta eget ansvar för att leva på ett sådant sätt att 

risker för skador minskar, detta kan även betyda viss behandling och läkemedelsterapi 

(Agardh & Berne 2010).  

 

Egenvården vid diabetes innefattar många olika områden, dels läkemedelsbehandling 

men också de förebyggande åtgärderna i vardagen som exempelvis kost och 

blodsockerkontroller (Agardh & Berne 2010). Diabetesbehandlingen är krävande för 

patienten men minskar risker för komplikationer från ögon, njurar och nerver som i sin 
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tur ger minskad risk för hjärt-kärlsjukdom (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU] 2009). Sjukdomen påverkar på många sätt personens liv och den kräver dagligen 

ett stort ansvarstagande. Behandlingen ställer stora krav och kan ibland uppfattas som 

komplicerad. Att känna sig ensam, rädd och ha ångest över sjukdomen är vanliga tankar 

som någon gång upplevs av varje diabetespatienten. Skuldkänslor kan komma efter 

dagar då personen inte ”skött sig perfekt” (Ericson & Ericson 2008).  

 

1.3 Ungdomar 

Sjöblad (2008) beskriver att ungdomar 10-20 år tränar för vuxenlivet och perioden bör 

ses som en övergångsålder mellan barndomen och vuxenlivet. Under ungdomsåren 

ställs personen inför två övergripande psykologiska uppgifter, att bli en självständig 

individ och kunna lita på sig själv och sin egen förmåga samt att utveckla sin egen 

identitet (Sjöblad 2008). Under tonåren blir många självmedvetna på ett nytt sätt och 

upplever att de har en ”inbillad publik”, vilket kan yttra sig i att de upplever att alla 

kommer ihåg pinsamma saker de gjort eller att alla tittar på dem (Cullberg 2009). 

Hallström & Lindberg (2009) beskriver tonårsperioden 13-18 år som en kritisk 

utvecklingsperiod. Hos vissa kan den fortlöpa med våldsamma kast mellan olika 

sinnesstämningar med känslor av katastrof medan den hos andra kan gå mer smärtfritt 

(Hallström & Lindberg 2009). Under denna period testar tonåringen gränser och 

experimenterar med roller (Cullberg 2009). Ungdomar utvecklar sin självkänsla och 

skaffar autonomi inom livets alla områden och de går igenom en period med snabb 

fysisk förändring (Dovey-Pearce et al. 2007). Ungdomar med diabetes måste dessutom 

kämpa med de krav som deras tillstånd medför. De måste visa hög motivation och 

självdisciplin för att minimera korta och långsiktiga hälsorisker. De kanske samtidigt 

har ytterligare sårbarheter att hantera såsom ätproblem, social isolering, depressioner 

och låg upplevd kontroll (Dovey-Pearce et al. 2007). Den fysiska förändringen innebär 

bland annat stora hormonförändringar i kroppen vilket hos ungdomar med diabetes 

också påverkar blodsockret negativt genom att göra det extra svårt att reglera (Rausch et 

al. 2012). I föreliggande studie definieras begreppet ungdomar som personer mellan 

elva och 22 år. 

 

1.4 Sjuksköterskans roll och omvårdnad av patienter med diabetes 

Sjuksköterskans uppgifter är att se till patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov, både fysiska, psykiska, sociala, andliga och kulturella. 
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Sjuksköterskans uppgift är även att uppmärksamma och möta patientens 

sjukdomsupplevelse och lidande och försöka lindra detta (Socialstyrelsen 2005). Vid 

diabetes syftar sjuksköterskans roll till att helt eller delvis kompensera och understödja 

patientens egenvård i behandlingen. Målet är att patienten själv ska klara sin egenvård 

och känna sig trygg med det (Almås et al. 2011). Då patienten själv ska ansvara för 

sjukdomen behöver denne stöd och guidning i hur sjukdomen ska hanteras och då ska 

fokus inte bara ligga på medicinsk behandling utan även livssituationen (Socialstyrelsen 

2014). Sjuksköterskan arbetar inom många olika avdelningar där ingen 

specialistkompetens är nödvändig. Sjuksköterskan kan vara en del av ett vårdteam och 

samverka med andra professioner för att ge patienten en god vård och täcka behoven 

hos patienten (Dahlborg Lyckhage 2010). För att sjuksköterskan ska kunna se till 

patientens behov krävs uppdaterade kunskaper om sjukdomen men också om 

patientgruppen (Almås et al 2011). Forskning har dock visat att sjuksköterskor har ett 

behov av att få mera förståelse för de psykosociala problemen hos patienter med 

Diabetes mellitus (Siminerio et al. 2007). 

1.5 Omvårdnadsteori 

Dorothea Orems omvårdnadsteori inriktar sig på människans förmåga till egenvård och 

bygger på individens ansvar för sin egen hälsa (Denyes et al. 2001). I modellen för 

egenvård ingår de tre teorierna egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystemet. 

Egenvård menar Orem är individens handlingar som leder till hälsa och välbefinnande 

(Orem, 2001). Människan vill göra det så bra som möjligt för sig själv och finns 

kunskapen och möjligheten tar människan hand om detta själv. Egenvårdsbrist är när en 

människa inte själv klarar de uppgifter som krävs för att utföra sin egenvård på bästa 

sätt. Vid egenvårdsbrist kan personen inte uträtta egenvårdsbehoven (Kristoffersen, et al 

2006). När individen brister i egenvården ska omvårdnadssystemet kompensera för 

dessa brister (Orem, 2001). Målet med omvårdnaden är att i största möjliga mån hjälpa 

patienten att bli självständig. Omvårdnaden kan ses som en hjälp till egenvård 

(Kirkevold, 2000). Orem beskriver omvårdnad som en profession och framhåller vikten 

av utbildning för sjuksköterskan, detta för att ha möjlighet att utföra omvårdnadsarbetet 

korrekt. Att främja hälsa, välbefinnande och utveckling hos varje människa är ett viktigt 

delmål i omvårdnaden, detta för att tillgodose egenvårdsbehovet (Kristoffersen et al. 

2006). 
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1.6 Problemformulering 

Diabetes mellitus typ 1 debuterar vanligen i barndomen och innebär en stor omställning 

för individen. Sjukdomen kräver dagliga insulininjektioner, kontroll av glukosnivåer i 

blodet och en sund livsstil för att minska risken för biverkningar (Almås et al 2011). En 

rad förändringar sker under ungdomsåren, psykiska som fysiska. Hormonförändringarna 

påverkar blodsockret negativt för ungdomarna genom att göra det extra svårt att reglera 

(Rausch et al. 2012). Detta i kombination av sämre kontroll kan resultera i en 

okontrollerad sjukdom som kan leda till allvarliga situationer. Eftersom sjukdomen ökar 

i omfattning och innebär en ökad risk för följdsjukdomar är det som sjuksköterska högst 

troligt att stöta på olika patientgrupper, där ibland ungdomar med diabetes på många 

avdelningar inom sjukvården. Mer kunskap behövs eftersom sjuksköterskor upplever 

sin kunskap som otillräcklig gällande de psykosociala problem som föreligger hos 

ungdomar med diabetes (Siminerio et al. 2007). Därför är det viktigt att sammanställa 

ungdomars upplevelser i en litteraturstudie så sjukvårdspersonal kan ge bättre stöd till 

god egenvård. 

 

1.7 Syfte 

Studiens syfte var att beskriva ungdomars upplevelser av att leva med diabetes mellitus 

typ 1 samt att beskriva de valda artiklarnas datainsamlingsmetod. 

1.7.1 Frågeställningar 

1. Hur upplever ungdomar det är att leva med Diabetes mellitus typ 1? 

2. Hur beskrivs de valda artiklarnas datainsamlingsmetod? 

 

2 Metod 

2.1 Design 

Författarna har valt att utföra en litteraturstudie med beskrivande design (Polit & Beck 

2012).  

 
2.2 Databaser och sökord 

Artiklarna till resultatet har sökts fram genom databaserna CINAHL och PubMed. För 

att få fram lämpliga sökord utifrån syfte och frågeställningar användes 

ämnesorddatabasen Svenska MeSH. I databasen PubMed användes MeSH-termer. I 

databasen CINAHL användes ”CINAHL headings” termer. För att få med artiklar vars 

sökord har böjningar användes trunkering, då ordets slut byts ut mot en asterisk (*). Den 
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booleska operatorn AND användes för att få med samtliga söktermer i artiklarna och 

inte missa artiklar (Polit & Beck 2012). I PubMed användes sökorden Diabetes mellitus 

type 1, Living with, Adolescent*, Experience*, Qualitative. I Cinahl användes sökorden 

Diabetes mellitus typ 1, Living with, Adolescent*, Experience*, Qualitative. Dessa 

sökord kombinerades i olika former. Sökningen utfördes genom att sökorden först 

användes var för sig för att därefter användas tillsammans för att få en sådan smal och 

specifik sökning som möjligt. Sökningarna presenteras i Tabell 1. Manuell sökning 

gjordes efter att en titel från en redan utvald artikels referenslista upptäcktes som väl 

motsvarade föreliggande studies syfte, även den presenteras i tabell 1.  

 
Tabell 1. Söktabell 

Databas Sökterm Antal 
träffar 

Antal valda 
artiklar exkl. 
dubbletter 

PubMed ”Diabetes mellitus type 1” (MeSH) AND 
Adolescent* (MeSH) AND Experience* 

316 0

PubMed "Diabetes mellitus typ 1” (MeSH) AND 
”Adolescent*” (MeSH) AND ”qualitative”  

120 3

PubMed ”Diabetes mellitus typ 1" (MeSH) AND 
”Adolescent*” (MeSH) AND ”experience*” 
AND ”qualitative” 

49 1

PubMed ”Diabetes mellitus type 1” (MeSH) AND 
”Living with” AND ”Adolescent*” (MeSH) 
AND ”Experiene*” 

106 3

PubMed ”Diabetes mellitus type 1” (MeSH) AND 
”Living with" AND ”Adolescent*” (MeSH) 
AND ”Experience*” AND ”Qualitative”   

27 3

Cinahl ”Diabetes mellitus type 1” (Heading) AND 
”Adolescent*” AND ”Qualitative” 

53 0

Cinahl ”Diabetes mellitus type 1” (Heading) AND 
”Adolscent*” (MeSH) AND ”Experience*” 

99 0

Cinahl ”Diabetes mellitus type 1” (Heading) AND 
”Adolescent*” (MeSH) AND ”Experience*” 
AND ”Qualitative” 

20 0

Cinahl ”Diabetes mellitus type 1” (Heading) AND 
”Living with” AND ”Adolescent*” AND 
”Experience*” 

12 2

Cinahl ”Diabetes mellitus type 1” AND ”Living 
with" AND ”Adolescent*” AND 
”Experience*” AND ”Qualitative” 

6 1

 Manuell sökning   1
 Totalt valda artiklar exklusive dubbletter   14
 

 
 



 

 7

2.3 Urvalskriterier 

Undersökningsgruppen skulle vara ungdomar i åldrar 11-22 år och artiklarna skulle vara 

publicerad 2004-2014 för att vara så aktuella som möjligt. Kriterierna var att artiklarna 

skulle vara godkända från etisk kommitté eller tydligt visa vilka etiska överväganden 

som gjorts. De skulle även vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter och vara skrivna 

på engelska eller svenska för att undvika feltolkningar av innehållet. Artiklarna skulle 

vara av kvalitativ ansats för att bäst fånga individernas upplevelser. Artiklar med 

kvantitativ ansats och litteraturstudier exkluderades. De som ej motsvarade studiens 

syfte, inte fanns översatta till svenska eller engelska eller som var utförda på personer 

yngre eller äldre än 11- 22 år exkluderades också.  

 

2.4 Urval 

På de artiklar vars titel matchade syftet och som var skrivna på svenska eller engelska 

lästes abstrakt igenom. De artiklar vars abstrakt inte matchade syftet eller som var av 

kvantitativ ansats, var utförd på fel urvalsgrupp, fel åldrar eller var litteraturstudier 

valdes bort. De artiklar vars abstrakt uppfyllde inklusionskriterierna och stämde med 

syftet sparades ner på en server och hela artiklarna lästes. Efter att några studier visade 

sig vara utförda på fel åldrar och några inte helt stämde med studiens syfte valdes 

ytterligare några bort och det slutgiltiga antalet artiklar kvarstod, 14 stycken. 

Urvalsprocess och artikelbortfall redovisas i Figur 1.  
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Figur 1. Redovisning av urvalsprocess och artikelbortfall. 

 

2.5 Dataanalys 

De artiklar författarna till föreliggande studie valde att inkludera lästes igenom i sin 

helhet av båda författarna. Det gjordes först enskilt för att bilda en uppfattning av 

innehållet oberoende av varandra. Därefter diskuterade författarna igenom artiklarna för 

att försäkra att innehållet uppfattats på samma sätt. En sammanställning av artiklarnas 

innehåll skapades i en tabell, se tabell 2 och 3, (bilaga 1 och 2). Det gjorde att 

författarna snabbt kunde överskåda resultatens innehåll i den fortsatta bearbetningen av 

artiklarna vilket enligt Polit & Beck (2012) är lämpligt för att få en tydlig bild av 

studiens alla delar. Därefter skrevs artiklarnas resultatdelar ut i pappersform och 

författarna sökte efter likheter och skillnader i texten. Innehållet i artiklarnas resultat 

Antal lästa titlar: 808 

Antal lästa abstract: 502 

Antal lästa resultat: 35 

Motsvarade ej syftet: 293 

Fel urvalsgrupp: 89 

Fel ålder: 66 

Litteraturstudier 19 

Motsvarade ej syfte/annat språk 306 

Motsvarar ej syftet:8 
Fel åldrar: 14 

Manuell sökning: 1 

Totalt antal artiklar: 14 
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fick olika koder där texten speglade lika upplevelser eller olika upplevelser av samma 

sak. Koderna sorterades utifrån innehåll och bildade områden som slutligen resulterade i 

fem huvudkategorier varav en fick tre underkategorier. Efteråt läste författarna återigen 

studiernas resultat för att försäkra att föreliggande studies resultat var sanningsenligt 

och objektivt. Författarna har även granskat de valda artiklarnas datainsamlingsmetod. 

Till hjälp med granskningen utgick författarna från granskningskriterier ur Polit & Beck 

(2012) exempelvis ”Var intervjuerna inspelade och transkriberade? Var 

datainsamlingsmetoden lämplig för studiens syfte?” (Polit & Beck 2012). 

Datainsamlingsmetoden beskrivs i löpande text under en egen kategori. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna till föreliggande studie har endast valt att inkludera de artiklar där 

godkännande från etisk kommité fanns eller som tydligt visar vilket etiskt övervägande 

som gjorts (Polit & Beck 2012). Föreliggande studie har använt sig av forskning som 

utförts på barn vilket gör det extra viktigt enligt Polit & Beck (2012) att etiska 

överväganden gjorts och att även barnen har fått lämna samtycke till deltagande. I 

studier som utförs på människor ska etiska överväganden ha gjorts för att säkerställa 

deltagarnas rättigheter och välmående (Polit & Beck 2012). Studien innehåller inget 

plagiat och författarna har så objektivt som möjligt presenterat de inkluderade artiklars 

resultat och formulerat texten så nära artiklarnas resultat som möjligt.  

 

3 Resultat 

Litteraturstudiens resultat är en sammanställning av 14 vetenskapliga artiklar. Resultatet 

presenteras i löpande text under fem huvudkategorier ”Att ta ansvar för sin egenvård”, 

”Att vara annorlunda”, ”Att anpassa sig till sin sjukdom”, ”Upplevelser av andra” samt 

”Artiklarnas datainsamlingsmetod ”. Huvudkategorin ”Upplevelser av andra” har tre 

underkategorier; Upplevelser av föräldrar, Upplevelser av vänner samt Upplevelser av 

sjukvården. Och under huvudkategorin ”Artiklarnas datainsamlingsmetod” redovisas de 

valda artiklarnas datainsamlingsmetoder. Översikt av kategorierna presenteras i Figur 2. 

En sammanfattning av artiklarnas syfte och resultat presenteras i tabell 2, (bilaga 1). 

Resultatets artiklar finns markerade med * i referenslistan.  
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Figur 2. Kategorier och underkategorier 

 

3.1 Att ta ansvar för sin egenvård 

Många ungdomar var positiva till att få överta ansvaret för sin diabetes från sina 

föräldrar (Leonard et al. 2005, Karlsson et al. 2008). Ungdomarna upplevde att det 

fungerade bäst om ansvaret kom till dem gradvis (Olinder et al. 2011). Utvecklingen 

mot att bli helt självständig med sin diabetes beskrev ungdomarna fungerade som en 

process och kom automatiskt med ålder och ökad mognad (Damiao & Pinto 2007, 

Karlsson et al. 2008). Under den perioden upplevdes ibland missförstånd om vem som 

har ansvaret eftersom det till en början pendlar väldigt mycket fram och tillbaka. De 

kände sig även osäkra under den här processen eftersom föräldrarna tidigare haft det 

fulla ansvaret (Karlsson et al. 2008).  

 

I vissa situationer upplevde ungdomarna att de inte kunde hantera sjukdomen eftersom 

de kände sig osäker eller omogen för ansvaret (Damiao & Pinto 2007, Karlsson et al. 

2008). En del ungdomar upplevde också rädsla för att vara ifrån sina föräldrar eftersom 

de inte litade på sin förmåga att ta hand om sin diabetes (Damiao & Pinto 2007, 

Karlsson et al. 2008). Ungdomar beskrev också att föräldrar ibland lade för mycket 

ansvar på dem (Viklund & Wikblad 2009). 

 

Motivationen till att ta ansvar upplevde ungdomarna hade att göra med hur 

blodsockervärdena låg (Karlsson et al. 2008, Scholes et al. 2013). De ungdomar vars 

HbA1c var lågt accepterade sjukdomen och tog mer ansvar för sin egenvård (Scholes et 

al. 2013). De upplevde också att de var mer trygga med ansvaret för egenvården än de 

med högt HbA1c (Leonard et al. 2005). Ungdomar som hade låga blodsockervärden 
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blev mer motiverade till att ta ansvar eftersom de på egenhand lyckades hålla värdet bra. 

Okunskap om kost och de fysiologiska processerna i kroppen upplevde ungdomarna 

orsakade en minskad förmåga att ta ansvar för sin egenvård (Karlsson et al. 2008). 

 

3.2 Att vara annorlunda 

Många ungdomar kände sig annorlunda än deras kamrater och upplevde att de 

behandlades annorlunda av omgivningen (Dickinson & O'Reilly 2004, Huus & Enskar 

2007). En del ungdomar beskrev också att de var annorlunda, även om de inte kände sig 

så (Damiao & Pinto 2007). För en del ungdomar var det svårt att känna sig annorlunda, 

vilket ofta grundades i upplevelsen av att inte ha möjlighet att göra vissa saker till följd 

av sjukdomen. När kompisarna bjöd på något de inte borde äta eller när de köpte 

exempelvis godis upplevde ungdomarna det ibland som jobbigt att tacka nej eftersom 

det var på grund av sin sjukdom (Dickinson & O'Reilly 2004, Lowes et al. 2007, Peters 

et al. 2014). Andra ungdomar upplevde inte det som ett större problem utan kunde 

snarare irritera sig på att de köpte lightprodukter eftersom detta fick dem att känna sig 

mer annorlunda (Peters et al. 2014). De beskrev att sjukdomen fick dem att sticka ut 

från mängden och de upplevde det som pinsamt att få frågor om sjukdomen, att sticka 

sig i fingrarna eller ta insulin och de uppskattade inte när andra förstorade upp 

situationen. Ungdomarna upplevde det svårt att leva ett vanligt liv eftersom sjukdomen 

kräver mycket rutiner kring injektioner och måltider. Det innebar att de inte upplevde att 

de hade samma möjligheter till att vara spontan som deras vänner (Carroll & Marrero 

2006, Huus & Enskar 2007). Många ungdomar upplevde också att de tvingats mogna 

snabbare än deras jämnåriga vänner och att de var tvungen att ta större 

ansvar (Dickinson & O'Reilly 2004, Carroll & Marrero 2006, Huus & Enskar 2007).  

 

3.3 Att anpassa sig till sin sjukdom 

Många ungdomar beskrev att det inte var förrän efter de blivit utskriven från sjukhuset 

som de förstod vad diabetes var, att de var tvungen att ta injektioner och kontrollera sitt 

blodsocker dagligen. Dessutom att de var tvungna att leva med vissa restriktioner resten 

av livet. Ungdomarna beskrev att de tidigt förstod att hela familjen påverkas av 

sjukdomen (Damiao & Pinto 2007). Ungdomarna beskrev att de utvecklats psykiskt och 

upplevde att det efter hand blev enklare att leva med sjukdomen eftersom de successivt 

blev mer förberedd. Desto äldre de blev desto lättare var det att förstå sig på den. 

Sjukdomen blev en del av livet och de landade i att den inte kan ignoreras och att livet 
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blir bra om sjukdomen hålls under kontroll (Damiao & Pinto 2007). För att lära sig att 

leva med sjukdomen beskrev de att de använde sig av olika copingstrategier (Damiao & 

Pinto 2007). Ungdomarna upplevde att kunskap medförde att sjukdomen blev mindre 

stressfull och gjorde det lättare att leva med den (Carroll & Marrero 2006). Ungdomar 

beskrev att de med tiden lärt sig att det var viktigt att ta hand om sin diabetes genom att 

göra misstag (Spencer et al. 2013). En del ungdomar beskrev att de lärt känna sin kropp 

bättre sedan de diagnosticerades med diabetes (Carroll & Marrero 2006, Huus & Enskar 

2007). De visste nu hur de skulle reagera i olika situationer och kunde känna om 

blodsockret var högt eller lågt (Carroll & Marrero 2006). De beskrev att de fått kunskap 

om bättre matvanor och även om träning och de upplevde detta som något positivt, 

träningen hjälpte dem också att må bättre (Damiao & Pinto 2007, Huus & Enskar 2007).  

 

3.4 Upplevelser av andra 

3.4.1 Upplevelser av föräldrar 

Att ha sina föräldrar som stöd under frigörelseprocessen upplevdes som en mycket 

viktig faktor (Carroll & Marrero 2006, Karlsson et al. 2008). Ungdomar upplevde att 

teamwork tillsammans med sina föräldrar var någonting positivt. De menade att de 

delade på ansvar och kunskap och kunde med hjälp av varandra fatta beslut. Detta 

skapade också en trygghet vilket var viktigt för att våga ta egna beslut men också våga 

berätta för sina föräldrar när det kändes jobbigt eller svårt. Trygghet innebar också att 

veta att föräldrarna kunde ta över hela ansvaret när det vart för mycket att hantera 

(Viklund & Wikblad 2009).  

Det största problemet ungdomar upplevde med sina föräldrar var att de inte litade på 

deras förmåga att ta hand om sjukdomen på egenhand (Carroll & Marrero 2006, 

Karlsson et al. 2008, Viklund & Wikblad 2009, Ivey et al. 2009). Ungdomarna 

upplevde att deras föräldrar tjatade mer än deras kompisars föräldrar gjorde (Dickinson 

& O'Reilly 2004, Carroll & Marrero 2006, Huus & Enskar 2007, Viklund & Wikblad 

2009). Ungdomarna kände också att deras föräldrar hade högre krav på dem i jämförelse 

med andra jämngamla kompisar (Huus & Enskar 2007, Karlsson et al. 2008, Ivey et al. 

2009, Viklund & Wikblad 2009). De upplevde även att det var svårare för dem än för 

deras vänner att frigöra sig (Huus & Enskär, 2007). Föräldrarna upplevdes ha svårt att 

släppa kontrollen och därför frågade mycket diabetesrelaterade frågor vilket många 

gånger uppfattades som misstro (Viklund & Wikblad 2009, Olinder et al. 2011). Mycket 

irritation skapades eftersom de ofta på egen hand redan planerat att utföra det de vart 
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tillsagda om. Ungdomarna agerade då till det motsatta och hoppade istället över att 

exempelvis kolla sitt blodsocker. De upplevde situationen som jobbig och kände sig ofta 

besviken och arg (Viklund & Wikblad 2009). Ungdomarna upplevde att föräldrarna var 

oroliga över dem och att det hindrade dem från att göra saker jämngamla fick göra 

(Carroll & Marrero 2006, Scholes et al. 2013). Ungdomarna upplevde att föräldrarna 

inte uppmärksammade saker de gjorde bra gällande sjukdomen eller när de lyckades 

hålla ett bra blodsockervärde. Dessa faktorer genererade också i frustration och 

besvikelse vilket inte hjälpte dem till ökat självförtroende gällande sin egenvård (Ivey et 

al. 2009).  

3.4.2 Upplevelser av sjukvården 

Vårdpersonal definieras som den som vårdar patienten och innefattar läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor. Ungdomar upplevde i många fall vårdpersonal som 

hjälpsamma. De uppskattade när de gav förslag om kost eller insulindoser (Dickinson & 

O'Reilly 2004, Carroll & Marrero 2006, Karlsson et al. 2008) Det var viktigt för 

ungdomarna att ha en bra relation med sin vårdpersonal, de upplevde sig då vara mer 

noggranna med sin diabetes och ville inte göra dem ”besviken”. De upplevde det även 

viktigt att vårdpersonal pratade med dem om andra saker än gällande sjukdomen, vilket 

fick dem att känna att de hade en närmare relation (Carroll & Marrero 2006, Price et al. 

2011). Många uppskattade när vårdgivare var avslappnade och sociala och talade direkt 

till dem istället för till föräldrarna (Dickinson & O'Reilly 2004, Carroll & Marrero 

2006). Att lära känna vårdpersonalen innan vårdpersonal kom med tips och råd var 

viktigt för att få så individanpassad information som möjligt (Price et al. 2011). 

Ungdomarna upplevde dock att även om vårdpersonalen gav individanpassad 

information så gick den inte alltid att använda sig av i verkliga livet (Spencer et al. 

2013). Dessa tips och råd lät många gånger bra i teorin men fungerade inte i praktiken 

(Carroll & Marrero 2006, Karlsson et al. 2008, Spencer et al. 2013).   

 

Ungdomarna upplevde ibland att de blev behandlade av vårdpersonal som att de vore 

yngre än de var, vilket inte uppskattades (Carroll & Marrero 2006, Price et al. 2011). 

Vårdgivare som var auktoritär och som talade om vad de var tvungen att göra gjorde 

ungdomarna upprörda. Vissa ungdomar upplevde besvikelse mot diabetesvården 

eftersom vårdpersonal hade dålig förståelse angående just dennes situation, de hade 

svårt att känna något känslomässigt engagemang från vårdens sida vilket gjorde att 

ungdomarna inte kände någon tillit till dem (Scholes et al. 2013).   
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3.4.3 Upplevelser av vänner 

Ungdomar med diabetes upplevde sig inte ha svårare att få vänner än andra (Lowes et 

al. 2007, Damiao & Pinto 2007, Scholes et al. 2013). Många ungdomar upplevde att 

vänner hade en betydande roll när det gällde att finnas där och ge stöd (Lowes et al. 

2007, Karlsson et al. 2008). Stödet från vännerna gjorde det lättare för dem att integrera 

sin diabetes i vardagen (Karlsson et al. 2008, Peters et al. 2014). När föräldrarna inte var 

närvarande var vännerna en trygghet och ungdomarna kände att de kunde lita på dem 

vid exempelvis hypoglykemi (Dickinson & O'Reilly 2004, Carroll & Marrero 2006, 

Lowes et al. 2007, Karlsson et al. 2008, Spencer et al. 2013). Vännerna fick dem att må 

bättre när de exempelvis hade svårt att kontrollera HbA1c nivåerna, vilket många 

gånger fick ungdomarna att fortsätta kämpa och orka vara fokuserad på andra saker som 

bland annat skolan (Lowes et al. 2007). Det var viktigt för ungdomarna att ha en 

avslappnad relation till sjukdomen tillsammans med sina vänner. De beskrev att de ville 

bli behandlad som alla andra men ha möjlighet att prata om sin diabetes när de behövde 

(Damiao & Pinto 2007). Vännerna upplevdes vara ett bra stöd då de behandlade dem 

som att de inte hade en sjukdom men samtidigt visade oro för att de skulle bli sjuka 

(Damiao & Pinto 2007, Karlsson et al. 2008). 

Många gånger upplevdes frågor om sjukdomen som positivt eftersom de kände att 

vännerna var mån om dem och ville få mer kunskap om sjukdomen (Dickinson & 

O'Reilly 2004, Huus & Enskar 2007, Peters et al. 2014). Problemet var bara att dessa 

frågor aldrig slutade komma och ungdomarna upplevde det väldigt jobbigt att förklara 

detta upprepade gånger (Carroll & Marrero 2006, Lowes et al. 2007, Peters et al. 2014). 

En del ungdomar kände att vännerna inte riktigt lyssnade när de berättade om 

sjukdomen och det upplevde att en del inte riktigt ville förstå (Dickinson & O'Reilly 

2004). I de situationer då vännerna inte upplevdes ha tillräcklig förståelse beskrev 

ungdomarna att de var mer noggrann med att kontrollera sitt blodsocker (Carroll & 

Marrero 2006). Andra beskrev däremot att de undvek att ta ansvar för sin diabetes när 

vännerna inte var förstående eller saknade kunskap och de kunde även undvika sociala 

situationer då diabetesvård krävdes (Spencer et al. 2013). Ibland kunde vännerna också 

påpeka vad de kunde äta eller inte, vilket uppfattades som jobbigt. Kommentarer som 

”du borde inte äta det här” var vanliga (Huus & Enskar 2007, Peters et al. 2014) och 

uppfattades som bristande tilltro till deras egen förmåga att ta beslut (Carroll & Marrero 
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2006). De kunde ibland också känna att vännerna tjatade på dem precis som deras 

föräldrar, vilket var jobbigt (Carroll & Marrero 2006, Huus & Enskar 2007). 

3.5 Artiklarnas datainsamlingsmetod 

Samtliga av de 14 valda artiklarna var av kvalitativ ansats. Alla studier hade intervjuer 

som datainsamlingsmetod. Två stycken använde fokusgrupper (Carroll & Marrero 2006, 

Peters et al. 2014). En av dem (Peters et al. 2014) utförde intervjuerna via ett 

internetforum där respondenterna svarade skriftligt på intervjufrågorna (Peters et al. 

2014). I den andra artikeln som valt att använda fokusgrupper framgår ej plats för 

intervjuerna (Carroll & Marrero 2006). I fyra av de övriga tolv intervjustudierna 

framkom inte heller plats för intervjuerna (Huus & Enskar 2007, Lowes et al. 2007, 

Price et al. 2011, Scholes et al. 2013). Av de återstående åtta artiklarna har fem stycken 

utförts på sjukhus/diabetesmottagning (Leonard et al. 2005, Damiao & Pinto 2007, 

Karlsson et al. 2008, Viklund & Wikblad 2009, Olinder et al. 2011), två stycken i 

deltagarnas hem (Ivey et al. 2009, Spencer et al. 2013) samt en på ett diabetesläger 

(Dickinson & O'Reilly 2004). I åtta av de 14 artiklarna framgår vem som utfört 

intervjuerna (Dickinson & O'Reilly 2004, Leonard et al. 2005, Karlsson et al. 2008, 

Viklund & Wikblad 2009, Olinder et al. 2011, Scholes et al. 2013, Spencer et al. 2013, 

Peters et al. 2014) i de resterande fem framgår inte någon information om detta (Carroll 

& Marrero 2006, Huus & Enskar 2007, Damiao & Pinto 2007, Lowes et al. 2007, Ivey 

et al. 2009). I en av artiklarna har åtta av de 13 intervjuerna genomförts via telefon 

(Lowes et al. 2007).  

I två av studierna framkommer att de använt semistrukturerad intervjuteknik (Damiao & 

Pinto 2007, Price et al. 2011) och i en att de använt ostrukturerad intervjuteknik 

(Dickinson & O'Reilly 2004). I de övriga elva studierna preciseras inte intervjumetoden 

(Leonard et al. 2005, Carroll & Marrero 2006, Huus & Enskar 2007, Lowes et al. 2007, 

Karlsson et al. 2008, Ivey et al. 2009, Viklund & Wikblad 2009, Olinder et al. 2011, 

Scholes et al. 2013, Spencer et al. 2013, Peters et al. 2014) men i åtta av studierna har 

de använt öppna frågor under intervjuerna (Leonard et al. 2005, Carroll & Marrero 

2006, Huus & Enskar 2007, Lowes et al. 2007, Karlsson et al. 2008, Viklund & 

Wikblad 2009, Scholes et al. 2013, Spencer et al. 2013).  Fem studier videoinspelade 

intervjuerna (Carroll & Marrero 2006, Huus & Enskar 2007, Karlsson et al. 2008, 

Scholes et al. 2013, Spencer et al. 2013)  och sju stycken ljudinspelade dem (Dickinson 

& O'Reilly 2004, Leonard et al. 2005, Damiao & Pinto 2007, Lowes et al. 2007, Ivey et 
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al. 2009, Viklund & Wikblad 2009, Olinder et al. 2011). En studie utförde sina 

intervjuer via dator (Peters et al. 2014) och i en studie framkommer inte om intervjuerna 

spelats in (Price et al. 2011). Olinder et al. (2011) har i fem av de tolv intervjuerna tagit 

anteckningar istället för ljudinspelning. Ivey et al. (2009) har i sin studie använt material 

från annan forskning, deras resultat grundas på intervjuer i kombination med enkäter 

från deltagarna. I två av studierna har de fått information om deltagarnas HbA1c genom 

deras journaler (Leonard et al. 2005, Scholes et al. 2013). 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Ungdomar med lågt HbA1c upplevde sig vara mer trygga och motiverade till att ta 

ansvar för sin egenvård. Osäkerhet och okunskap resulterade i rädsla vilket gjorde en 

del ungdomar mindre motiverade till att ta ansvar för sin egenvård. De var ofta positiva 

till att överta ansvaret från sina föräldrar och upplevde att det fungerade bäst om 

övertagandet kom stegvis. Att vara annorlunda var något ungdomarna ofta upplevde. 

Största anledningen till detta var de hinder som sjukdomen förde med sig. Ungdomarna 

upplevde också att andra behandlade dem annorlunda. Att anpassa sig till sjukdomen 

upplevde ungdomarna att de gjort genom ökad mognad de hade även fått mera kunskap 

och förståelse för sjukdomen vilket gjorde den lättare att leva med. Ungdomar upplevde 

att de behövde mycket stöd under den här processen från både föräldrar, vänner och 

sjukvården. När ungdomarna och föräldrarna hade ett bra samarbete tillsammans vart 

upplevelsen av föräldrarna positiv och de kände trygghet när sjukdomen var svår att 

hantera. Ett stort problem ungdomarna upplevde med föräldrarna var att deras oro 

kunde leda till mer tjat, högre krav, mindre självständighet och minskad motivation till 

ansvar för egenvården. Upplevelsen av vännernas stöd hade också stor betydelse för 

ungdomarnas välmående. Vänner kunde dock uppfattas som oförstående och tjatiga 

vilket även det kunde leda till minskad motivation till egenvård. En bra relation med 

vårdpersonalen ökade ungdomarnas motivation till egenvård. Bristfälligt bemötande och 

dåligt engagemang var många gånger upplevelsen av sjukvården vilket resulterade i 

minskad tillit hos ungdomarna. 
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4.2 Resultatdiskussion  

I föreliggande studie framkom att ansvaret för sin diabetes påverkades av blodsocker-

värdena (Scholes et al. 2013). I en tidigare litteraturstudie av Hanna & Decker (2009) 

syntes liknande resultat. Ungdomarna beskrev även då att diabetestillståndet och graden 

att av diabeteskontroll påverkade ansvaret för egenvården (Hanna & Decker 2009). 

Författarna till föreliggande studie tror att det till viss del kan förklaras med att 

ungdomarna känner rädsla inför att ta ansvar då HbA1c värdena ligger högre, eftersom 

det medför risker för biverkningar och att det då känns tryggare att låta föräldrarna ha 

större ansvar. I föreliggande studie framkom även att ungdomar upplevde att det 

fungerade bäst om övertagandet av ansvaret för sin diabetes kom gradvis (Olinder, et al. 

2011). De beskrev att utvecklingen mot självständighet med sin diabetes fungerade som 

en process och kom automatiskt med ökad ålder (Damiao & Pinto 2007, Karlsson et al. 

2008). I studien av Hanna & Decker (2009) beskrev ungdomarna även där att 

övertagandet av ansvar fungerade som en process. Självständighetsprocessen beskrevs 

vara specifik för diabetesbehandling och inträffade i samband med att ungdomarna 

utvecklades och blev äldre (Hanna & Decker 2009). Schilling, et al. (2002) beskriver i 

en litteraturstudie med vårdpersonal liknande resultat. Processen menar de bestod av 

växling och delning av ansvar mellan föräldrar och ungdomar. Vid diagnos, och 

beroende på barnets ålder menar de att föräldrar bör ta den största delen av ansvaret för 

diabetes men efterhand blir barnet kapabelt att utföra vissa arbetsuppgifter och ta ansvar 

för vissa beslut. Denna process innebär även samarbete med vårdpersonal (Schilling, et 

al. 2002). Författarna till föreliggande studie tror det är viktigt att all vårdpersonal är 

medveten om denna process i mötet med ungdomar med diabetes, så de kan vara lyhörd 

på var i processen ungdomar befinner sig. Dorothea Orem (2001) beskriver i sin teori 

om egenvård att omvårdnadssystemet ska kompensera för brister i egenvården och att 

målet med omvårdnaden är att i största mån hjälpa patienten att bli självständig. 

Författarna till föreliggande studie tror att det är så processen bör ses, att vårdpersonal 

stöttar i de brister ungdomarna upplever att de har men låter dem ta ansvar så långt det 

är möjligt själva. De bör också stötta föräldrar till att kompensera för ungdomarnas 

egenvård då ungdomar upplever att de inte är mogna eller inte vågar, så att ungdomarna 

varken belastas för mycket eller inte får möjlighet till eget ansvar för egenvården.   

 

Ericson & Ericson (2008) beskriver att kraven på en person kan leda till att de känner 

sig fånge i sin sjukdom eftersom de hela tiden tvingas leva efter klockslag och 



 

 18

födointag. Att sjukdomen begränsade ungdomarnas liv genom att alltid vara tvungna att 

följa rutiner för måltider och injektioner beskrivs i föreliggande studie (Carrol & 

Marrero 2006, Huus & Enskär 2006). I föreliggande studie beskrivs även att kraven på 

ständig kontroll över sjukdomen var en bidragande orsak att ungdomarna kände att 

sjukdomen hindrade dem från att vara spontana tillsammans med sina vänner och på så 

sätt fick dem att vara annorlunda (Carroll & Marrero 2006). Författarna till föreliggande 

studie tror detta är ett problem som vårdpersonalen måste diskutera med ungdomarna. 

De behöver hjälp att hitta strategier och hjälpmedel för att klara vardagen så smidigt 

som möjligt och då minskar eventuellt känslan av att sjukdomen begränsar dem. Enligt 

Orems omvårdnadsteori ska omvårdnadssystemet stötta till god egenvård vilket då 

Orem anser ska leda till hälsa och välbefinnande (Orem 2001). Författarna till 

föreliggande studie tror att tillräckligt med stöd till god egenvård leder till en trygghet i 

sjukdomen och därmed minskar känslan att vara begränsad och annorlunda. 

 

Orem (2001) förklarar i sin omvårdnadsteori att när en människa inte har det som krävs 

för att ta hand som sin egenvård på bästa sätt leder det till egenvårdsbrist. När individen 

brister ska omvårdnadssystemet kompensera för dessa brister och målet är 

självständighet genom egenvård för varje människa (Orem 2001). Detta anser 

författarna till föreliggande studie stämma överens med ungdomarnas upplevelse om att 

teamwork tillsammans med sina föräldrar är en fungerande process mot självständighet. 

Vissa föräldrar upplever dock svårigheter att släppa kontrollen över sitt barns diabetes 

(Spencer et al. 2013). De förklarade att de hela tiden var oroliga för att de lärt 

ungdomarna för lite om sjukdomen och därför kände att de var tvungna att fråga om de 

kollat i sitt blodsocker eller tagit sitt insulin (Dashiff et al. 2011). I föreliggande studie 

framkom det att ungdomar upplevde frågor angående detta som väldigt jobbiga 

(Viklund & Wikblad 2009, Olinder et al. 2011). Detta tror författarna till föreliggande 

studie är ett stort problemen i ungdomarnas process mot självständighet, de vill ha full 

frihet men är inte alla gånger mogen för ansvaret. Ungdomarna går under ungdomsåren 

igenom många psykologiska utvecklingsfaser för att bli en självständig individ (Sjöblad 

2008). De ska också utveckla en självkänsla och bygga upp sin egen autonomi (Dovey-

Pearce et al. 2007). Detta anser författarna kan vara en av anledningarna till att 

ungdomar känner sig hämmade från att göra samma saker som sina vänner, när 

föräldrarna går in och styr så mycket i ungdomarnas liv kanske frigörelseprocessen 
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försvåras och ungdomarna får inte samma chans att bygga upp sin egen autonomi och 

utveckla självkänslan. 

 

I föreliggande studie framkom att ungdomar upplevde att det var viktigt att ha en bra 

relation med vårdpersonalen (Carroll & Marrero 2006, Price et al. 2011). Om relationen 

inte var bra kände ungdomarna inte någon tillit till dem (Scholes et al. 2013). 

Författarna till föreliggande studie anser att vårdpersonalen kan hjälpa dessa ungdomar 

samt deras föräldrar med tips och råd för en enklare vardag. Sjuksköterskan ska enligt 

författarna till föreliggande studie ha förståelse för de upplevelser dessa ungdomar har 

eftersom författarna då tror att en bra relation lättare skapas vilket var viktigt för 

ungdomarna. Orem förklarar i sin teori att människan vill ta hand om saker på egen 

hand om bara kunskap och möjlighet finns (Kristoffersen et al. 2006) I detta fall anser 

författarna till föreliggande studie det vara vårdpersonalens ansvar att ge kunskap till 

ungdomarnas föräldrar så de kan finnas där och hjälpa sina barn till en god och 

fungerande egenvård eftersom det är de personerna som de träffar dagligen och som står 

dem närmast.  

 

Ungdomarna upplevde att deras vänner hade en betydande roll när det gällde att finnas 

där och ge stöd (Lowes et al. 2007, Karlsson et al. 2008). Det gjorde det lättare för 

ungdomarna att integrera sjukdomen i vardagen (Karlsson et al. 2008, Peters et al. 

2014). Eftersom ungdomarna i denna ålder många gånger känner känslan av att vara 

uttittad eller att allt som är avvikande är pinsamt (Hallström & Lindberg 2009) anser 

författarna till föreliggande studie det vara en stor fördel för ungdomarna om de har 

vänner de känner sig trygga tillsammans med eftersom de då kan sköta sin diabetes utan 

att uppleva det som pinsamt. I föreliggande studie förklarar Spencer et al.(2013) att de 

hoppade över sociala aktiviteter där diabetesvård krävdes om vännerna var oförstående 

till sjukdomen. I en studie beskriver Peters et al.(2014) ungdomarnas vänner att de 

många gånger ville veta mer om sjukdomen så de kunde bli ett bättre stöd men de 

upplevde att de inte ville prata om sin diabetes. Detta tror författarna till föreliggande 

studie kan ha ett samband med upplevelsen om att det var jobbigt att få samma frågor 

från olika personer och behöva berätta samma sak gång på gång (Carroll & Marrero 

2006, Lowes et al. 2007, Peters et al. 2014).  
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4.2.1 Metodologisk diskussion  

Samtliga 14 valda artiklar var i föreliggande studie av kvalitativ ansats och hade använt 

sig av intervjuer som datainsamlingsmetod. I två av de inkluderade studierna har de 

utfört semistrukturerade intervjuer (Damiao & Pinto 2007, Price et al. 2011) vilket Polit 

& Beck (2012) menar är bra att använda sig av när forskarna vill att intervjun ska 

handla om ett specifikt ämne men att respondenten ska ha möjlighet att prata fritt och 

utifrån egna upplevelser om det berörda ämnet. En av artiklarna har använt sig av 

ostrukturerade intervjuer (Dickinson & O'Reilly 2004), detta är enligt Polit & Beck 

(2012) något som används när forskarna inte är säkra på vad de redan vet och inte vet.  

Det som författarna till föreliggande studie anser vara en nackdel med en ostrukturerad 

intervju är att de inte använder sig av förberedda intervjufrågor. Detta kan enligt 

författarna påverka resultatet eftersom respondenterna har möjlighet att prata om det 

som faller dem in och därmed kan glida ifrån ämnet. Polit & Beck (2012) beskriver att 

respondenterna bör få tala fritt om deras upplevelser utan att bli avbrutna. Detta kan 

enligt författarna till föreliggande studie betyda att resultatet blir spretigt. Det som enligt 

författarna till föreliggande studie är positivt med en ostrukturerad eller 

semistrukturerad intervju är att respondenterna får lättare att dela egna upplevelser och 

åsikter (jfr. Polit & Beck 2012). De beskrev även öppna frågor i en intervju som något 

som gav respondenterna en möjlighet att svara med egna ord och dela med sig av sina 

egna upplevelser (Polit & Beck 2012). I åtta av de valda artiklarna framkommer att de 

använt sig av öppna frågor (Leonard et al. 2005, Carroll & Marrero 2006, Huus & 

Enskar 2007, Lowes et al. 2007, Karlsson et al. 2008, Viklund & Wikblad 2009, 

Scholes et al. 2013, Spencer et al. 2013).   

 

Fokusgrupper har använts i två av de 14 artiklarna (Carroll & Marrero 2006, Peters et 

al. 2014) I Peters et al. (2014) har de valt att intervjua pojkar och flickor i olika grupper 

vilket enligt Polit & Beck (2012) kan vara bra för resultatet då deltagarna blir mer 

avslappnade när de är i grupp tillsammans med människor med så lika bakgrund som 

möjligt. Denna studie utförde även sina intervjuer genom datorn vilket författarna till 

föreliggande studie anser kan vara en bra metod framförallt när det är studier med 

ungdomar. Att sitta vid datorn kommer naturligt för den generationen vilket kan ge dem 

extra trygghet och dela med sig av information de annars kanske låtit bli. En optimal 

storlek på en fokusfrupp är 6-12 personer (Polit & Beck 2012). Peters et al. (2014) har i 

två av grupperna endast inkluderat två respektive fyra stycken deltagare vilket 
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författarna till föreliggande studie anser kan vara en nackdel för resultatet då det kan 

vara svårt för deltagarna att våga säga vad de tycker när det är få deltagare (jfr. Polit & 

Beck 2012). 

 

Fem av intervjuerna har utförts på en diabetesmottagning/sjukhus (Leonard et al. 2005, 

Damiao & Pinto 2007, Karlsson et al. 2008, Viklund & Wikblad 2009, Olinder et al. 

2011) och två stycken i deltagarnas hem (Ivey et al. 2009, Spencer et al. 2013). Enligt 

författarna till föreliggande studie anses intervjuer som genomförts i ungdomarnas hem 

ge det bästa resultatet då de befinner sig i en trygg miljö men enligt Polit & Beck (2012) 

måste intervjuer som sker i hemmet ofta avbrytas på grund av att något stör och får 

återupptas vid ett senare tillfälle (Polit & Beck 2012). Att intervjuerna genomfördes på 

någon form av mottagning minimerar enligt författarna till föreliggande studie den 

sortens distraktioner, men anser att det är svårare för ungdomar att bli bekväm i en 

sådan miljö. I åtta av artiklarna som är inkluderade i föreliggande studie beskrivs vem 

eller vilka som utfört intervjuerna (Dickinson & O'Reilly 2004, Leonard et al. 2005, 

Karlsson et al. 2008, Viklund & Wikblad 2009, Olinder et al. 2011, Scholes et al. 2013, 

Spencer et al. 2013, Peters et al. 2014). I en av dessa artiklar har intervjuerna utförts av 

fler än en person (Leonard et al. 2005). Att intervjuerna utförs av samma person anser 

författarna till denna studie vara av styrka för att inte påverka resultatet i någon riktning. 

Polit & Beck (2012) beskriver att personen som utför en intervju måste vara medveten 

om sin egen roll under intervjun och att dennes agerande kan ge effekt på resultatet. 

 Att spela in sina intervjuer rekommenderas av Polit & Beck (2012) eftersom det kan 

vara svårt att skriva ner svaren på ett rättvist sätt under en intervju. Sju av studierna i 

föreliggande studie hade ljudinspelat sina intervjuer (Dickinson & O'Reilly 2004, 

Leonard et al. 2005, Damiao & Pinto 2007, Lowes et al. 2007, Ivey et al. 2009, Viklund 

& Wikblad 2009, Olinder et al. 2011) och fem av studierna hade videoinspelat sina 

intervjuer (Carroll & Marrero 2006, Huus & Enskar 2007, Karlsson et al. 2008, Scholes 

et al. 2013, Spencer et al. 2013). Författarna till föreliggande studie anser det vara en 

styrka för trovärdigheten att intervjuerna spelades in i någon form, forskarna som utfört 

studien kan på så sätt transkribera materialet på ett rättvist sätt.  

 

4.3 Metoddiskussion  

För att svara på föreliggande studies syfte valde författarna att göra en litteraturstudie, 

vilket innebär att aktuell forskning inom ett område sammanställs (Polit & Beck 2012). 
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Till sökningarna använde sig författarna av de två databaserna CINAHL och PubMed 

som enligt Polit & Beck (2012) är de databaser som är speciellt användbara för 

omvårdnadsforskning. I databasen CINAHL använde författarna sig av CINAHL 

Headings och i PubMed söktes artiklar i så stor utsträckning som möjligt på MeSH-

termer. Polit & Beck (2012) menar att det är viktigt att undersöka vilken sökstrategi 

som fungerar bäst i varje databas och förstå hur databaserna är uppbyggd. Att enbart två 

databaser användes kan ses som en brist då artiklar från andra databaser som kan ha 

varit relevant för föreliggande studie kan ha missats. Författarna tror att studiens sökord 

är en styrka, då de är breda och därför täcker många upplevelser, dessutom användes 

trunkering (*) på de ord som har böjningar vilket gjorde att inga böjda ord missades. 

Booleska operatorer kan användas för att begränsa eller expandera sökningar (Polit & 

Beck, 2012). Författarna till föreliggande studie valde att begränsa sökningarna genom 

att använda AND, vilket gjorde att sökningarna blev mer specifik. Författarna valde att 

endast inkludera artiklar med kvalitativ ansats då syftet var att beskriva upplevelser. En 

styrka med kvalitativ forskning är att en förståelse för andras upplevelser skapas (Polit 

& Beck 2012). Författarna till föreliggande studie anser att en brist kan vara att endast 

titlar granskades vid första urvalet och därför kan artiklar som varit relevant för studien 

förbisetts. Det kan ses som en begränsning att författarna har svenska som modersmål 

och artiklarna är skrivna på engelska, då det finns en liten risk att innehållet inte tolkats 

helt korrekt. Författarna hade från början inklusionskriteriet ungdomar 13-18 år, men då 

få artiklar var begränsade till de åldrarna var författarna tvungna att utöka åldersspannet 

till 11-22 år. Att utöka åldrarna ses inte som en brist av författarna då det inte visade 

någon tydlig skillnad i ungdomarnas upplevelser, däremot var urvalsgruppen ungdomar 

i flera artiklar blandade med yngre eller äldre personer vilket gjorde att de exkluderades. 

Författarna till föreliggande studie tror att det kan vara både en svaghet och en styrka 

eftersom relevanta artiklar kan ha valts bort men att resultatet nu verkligen visar 

upplevelser från ungdomar 11-22. Författarna gjorde sökningar med artiklar publicerade 

de senaste fem åren till en början för att få så aktuell forskning som möjligt eftersom 

Polit & Beck (2012) menar att forskningen bör vara tidsenlig. Föreliggande studies 

sökningar resulterade då i för få antal artiklar, därför utökades sökningen till artiklar 

publicerade 2004-2014. Författarna tror inte det har så stor betydelse för resultatet då 

artiklarna oavsett om de var nyare eller äldre visade liknande resultat. En brist med 

begränsningen kan dock vara att författarna missat artiklar som publicerats tidigare men 

ändå varit relevant för studien. En styrka anser författarna vara att samtliga artiklars 
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resultat lästs separat först av författarna för att säkerställa att resultatet uppfattats på 

liknande sett.   

 
4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning  

Med föreliggande studie hoppas författarna kunna öka allmänsjuksköterskans kunskap 

om ungdomars upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1 då sjuksköterskor 

utan arbetar på många olika typer av avdelningar dessa ungdomar kan vårdas. Att öka 

kunskapen om dessa ungdomars upplevelser hos sjuksköterskor tror författarna kan leda 

till att ungdomarna upplever mer engagemang och förståelse från dem och ger en ökad 

tillit för sjuksköterskorna vid omvårdnaden. Författarna hoppas även att studien gör att 

sjuksköterskor lättare kan bedöma var i processen av ansvarsövertagande ungdomarna 

befinner sig och ge dem ansvar för och information om egenvården därefter. Ökad 

förståelse för dessa ungdomars behov av stöd från omgivningen kan också leda till att 

sjuksköterskan ser till föräldrar och vänners behov av kunskap och hjälper dem till att 

finnas där för ungdomarna så egenvården blir så optimal som möjligt. Med föreliggande 

studie kan även kunskapen hos andra professioner inom omvårdnad öka. Då 

förekomsten av diabetes mellitus typ 1 hos barn och ungdomar ökar anser författarna till 

föreliggande studie att mer forskning inom området är nödvändig. Det vore av värde att 

veta hur diabetes mellitus hos ungdomar påverkar deras framtida val såsom 

utbildningar, yrken och sociala relationer.   

 

4.5 Slutsats 

Ungdomar med diabetes mellitus typ 1 upplever att sjukdomen påverkar många delar av 

livet, relationer med vänner och föräldrar på grund av de begränsningarna sjukdomen 

medför. De har ett stort behov av stöd från både föräldrar, vänner och sjukvården för att 

egenvården ska fungera så bra som möjligt. Sjukvården måste dessutom stötta föräldrar 

till att vara ett bra stöd för ungdomarna.  
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Tabell 2. Redovisning av valda artiklars metod 

Författare & publ.år Titel Design Unders.grupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Carroll, A.E. & 
Marrero, D.G. 
2006 

The Role of Significant 
Others in Adolescent 
Diabetes: A Qualitative 
Study 

Utforskande design 
 
Kvalitativ ansats 

31 ungdomar, 13 flickor 
och 18 pojkar  i åldrarna 
13-18 år med Diabetes 
mellitus typ 1. 

Intervjuer med öppna 
frågor. Deltagarna delades 
in i fem fokusgrupper. 
Intervjuerna har 
videoinspelats.    

Videoinspelningarna har 
transkriberats, diskuterats 
och sedan har teman 
skapats. 

Damião, E.B.C. &  
Pintos, C.M.M.  
2007 

 
 

”Being transformed by 
illness”: Adolescents´ 
diabetes experience  

 

Beskrivande design  
 
Kvalitativ ansats 
 
 

7 ungdomar, 3 flickor och 4 
pojkar i åldrarna 12-18 år 
med diabetes mellitus typ 1. 
 
 

Semi-strukturerade 
intervjuer. Intervjuerna har 
ljudinspelats. 
 
 

Ljudinspelningarna har 
transkriberats och sedan har 
intervjuerna kodats och 
delats upp i teman och 
kategorier enligt metoden 
”Grounded theory”.  

Dickinson, J. K. & 
O Reilly, M.M. 
2004 

The Lived Experience of 
Adolescent Females With 
Type 1 Diabetes 

Beskrivande design 
 
Kvalitativ ansats 

10 ungdomar, 10 flickor i 
åldrarna 15-17 år med 
diabetes mellitus typ 1. 

Ostrukturerade intervjuer. 
Intervjuerna har 
ljudinspelats.   

Ljudinspelningarna har 
transkriberats och lästs av 
båda fler gånger, innehållet 
har sedan delats in i teman 
och kontrollerats mot 
originaldatan enligt Van 
Manens fenomenologiska 
metod. 

Huus, K. & 
Enskär, K.  
2007 

Adolescents' experience of 
living with diabetes 

Beskrivande design 
 
Kvalitativ ansats 

8 ungdomar 6 flickor och 2 
pojkar i åldrarna 14- 18 år 
med Diabetes mellitus typ 
1. 

Intervjuer med frågor med 
öppna frågor. Intervjuerna 
har videoinspelats. 

Videoinspelningarna har 
transkriberats och sedan har 
innehållet analyserats med 
Giorgis sju steg där 
forskarna går från helhet, 
till de olika delarna och till 
helhet igen. 
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Författare & publ.år Titel Design Unders.grupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Ivey, J.B. 
Wright, A. &  
Dashiff, C.J. 
2009 

Finding the Balance: 
Adolescents With Type 1 
Diabetes and Their Parents  

Beskrivande design 
 
Kvalitativ ansats. 
 

28 ungdomar, 20 flickor 
och 8 pojkar i åldrarna 11-
15 med diabetes mellitus 
typ 1.  
 

Intervjuer som har 
ljudinspelats. Deltagarna 
har fyllt i enkäter, dessutom 
har observationer utförts.  

Ljudinspelningarna 
transkriberades. Sedan 
skapades en mall för analys 
på. Sedan kodades texten 
för teman och kategorier. 

Karlsson, A.  
Arman, M. & 
Wikblad, K.  
2006 

Teenagers with type 1 
diabetes—a 
phenomenological study of 
the transition towards 
autonomy in self-
management 

Beskrivande design. 
 
Kvalitativ ansats. 
 
 
 

32 ungdomar, 18 flickor 
och 14 pojkar 13-17 år med 
diabetes mellitus typ 1  
 
 

Intervjuer med öppna 
frågor. Intervjuerna har 
videoinspelats, 
  
 

Videoinspelningarna har 
transkriberats och 
bearbetades, först enskillt 
för varje deltagare för att 
sedan kondenseras till 
gemensamma teman enligt 
en fenomenologisk analys. 

Leonard, B.J. 
Garwick, A. & 
Adwan, J.Z. 
2005 

Adolescents’ Perceptions of 
Parental Roles and 
Involvement in Diabetes 
Management 

Beskrivande design 
 
Kvalitativ ansats 

18 ungdomar, 13 flickor 
och 5 pojkar i åldrarna 14-
16 år med diabetes mellitus 
typ 1. 

Intervjuer med öppna 
frågor. Intervjuerna har 
ljudinspelats. Medelvärdet 
på deltagarnas HbA1c nivå 
har räknats ut. 

Ljudinspelningarna har 
transkriberats. 
Kondensering och kodning 
har noga genomförts samt 
granskats genom en 
jämförande strategi för att 
identifiera likheter och 
skillnader. 

Lowes, N.L.  
Eaton, S. & 
Ford, B.L. 
2007 

The perception of peer 
support by teenagers aged 
12–16 years with type 1 
diabetes 

 Utforskande design 
 
Kvalitativ ansats 

21 ungdomar, 14 flickor 
och 7 pojkar i åldrarna 12-
16 år med diabetes mellitus 
typ 1. 

Intervjuer med öppna 
frågor. 13 ungdomar 
intervjuades ansikte-mot-
ansikte och 8 ungdomar 
intervjuades via telefonen. 
Intervjuerna har 
ljudinspelats. 

Ljudinspelningarna har 
transkriberats och med 
hjälp av tematisk analys 
kodades data och kategorier 
bildades. 
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Författare & publ.år Titel Design Unders.grupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Olinder, A.   
Nyhlin, K.T & 
Smide, B.  
2010 

 
 

Clarifying responsibility for 
self-management of 
diabetes in adolescents 
using insulin pumps – a 
qualitative study  

 

Beskrivande design 
 
 
Kvalitativ ansats. 
 
 

12 ungdomar, 7 flickor och 
5 pojkar i åldrarna 12-19 år 
med diabetes mellitus typ 1. 
 
 

Intervjuer. Alla utom 5 
intervjuer ljudinspelades. 
Forskarna tog då istället 
detaljerade anteckningar.  
 
 

Ljudinspelningarna 
transkriberades och 
analyserades med öppen 
kodning. De sorterades 
sedan i olika kategorier. 
Kärnkategorin ”ansvar" 
framkom och utifrån den 
fortsatte datainsamlingen 
och analysen fokuserades 
på den. Med hjälp av 
teoretisk kodning söktes 
efter relationer mellan 
begreppen, kategorierna 
och kärnkategorin.  

Peters, L.W.H 
Nawijn, L. & 
van Kesteren, N. M. C. 
2014 

How Adolescents with 
Diabetes Experience Social 
Support from Friends: Two 
Qualitative Studies 

Beskrivande design 
 
Kvalitativ ansats 

28 ungdomar, 16 flickor 
och 12 pojkar i åldrarna 12-
15 med diabetes mellitustyp 
1.  
 

Semistrukturerade 
intervjuer online på ett 
internetforum med 
fokusgrupper. Två med 
endast flickor (nio 
respektive sju deltagare i 
varje) och tre med pojkar 
(sex, fyra respektive två i 
varje). Varje grupp har 
intervjuats 3-4 kvällar på 
rad. 

Intervjuerna har överförts 
från forumet till en fil och 
analyserats med hjälp av en 
kvalitativ innehållsanalys. 
Sedan har teman skapats. 
Intervjuerna har kodats från 
en fokusgrupp i taget.Data 
analyserades av den första 
författaren och 
stickprovskontroller 
genomfördes av de andra 
författarna. 

Price, C.S.  
Corbett, S. 
Lewis-Barned, N.  
Morgan, J. 
Oliver, L.E. &  
Dovey-Pearce, G.  
2011 

Implementing a transition 
pathway in diabetes: a 
qualitative study of the 
experiences and suggestions 
of young people with 
diabetes 

Beskrivande design 
 
 
Kvalitativ ansats. 

11 ungdomar mellan 16-18 
år. 

Semi-strukturerade 
intervjuer. 

Transkripten analyserades 
med hjälp av en 
”Framework Approach” 
Sedan identifierades 
nyckelfrågor, begrepp och 
teman. 
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Författare & publ.år Titel Design Unders.grupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Scholes, C.  
Mandleco, B. 
Roper, S. 
Dearing, K. 
Dyches, T. & 
Freeborn, D. 
2012 

A qualitative study of 
young people’s perspectives 
of living with type 1 
diabetes: do perceptions 
vary by levels of metabolic 
control? 

Beskrivande design. 
 
Kvalitativ ansats. 
 
 

14 ungdomar, 10 flickor 
och 4 pojkar i åldrarna 11-
22 år med diabetes mellitus 
typ 1.  
 
 

Intervjuer med öppna 
frågor. Intervjuerna har 
videoinspelats. HbA1c 
samlades in genom att 
räkna ut medelvärdet av de 
4 sista mätningarna. 

Videoinspeliningarna 
transkriberades enligt 
kvalitativ metod. Genom 
induktiv analys 
identifierades intervjuteman 
med hjälp av en process för 
öppen kodning. 

Spencer, J.E. & 
Cooper, H.C. & 
Milton, B.  
2012 

The lived experiences of 
young people (13-16 years) 
with Type 1 diabetes 
mellitus and their parents - 
a qualitative 
phenomenological study 

Beskrivande design 
 
Kvalitativ ansats 

20 ungdomar, 11 flickor 
och 9 pojkar i åldrarna 13-
16 år med diabetes mellitus 
typ 1. 

Intervjuer med öppna 
frågor. Intervjuerna har 
videoinspelats 

Intervjuerna och 
anteckningarna 
transkriberades och 
meningsfulla teman 
skapades. 

Viklund, G. &  
Wikblad, K. 
2009 

Teenagers´ perceptions of 
factors affecting descision-
making competence in the 
management of type 1 
diabetes 

Utforskande design 
 
Kvalitativ ansats 

38 ungdomar, 17 flickor 
och 14 pojkar, i åldrarna 
12-17 år med diabetes 
mellitus typ 1. 

Intervjuer med öppna 
frågor. Intervjuerna har 
ljudinspelats. 

Ljudinspelningarna 
transkriberades och 
kondenserades till 
meningsenheter, 
bearbetades till koder och 
slutligen grupperade i 
kategorier enligt Graneheim 
& Lundman. 
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Tabell 3. Redovisning av valda artiklars syfte och resultat 

Författare, publ.år & titel Syfte  Resultat 

Carroll, A.E. & 
Marrero, D.G. 
 
2006 
 
The Role of Significant Others in Adolescent 
Diabetes: A Qualitative Study  

Syftet med studien var att undersöka ungdomars 
uppfattningar av hur diabetes påverkar deras 
uppfattning av livskvalitet och deras förhållande med 
föräldrar, kamrater, skola och lärare.   

Ungdomarna beskrev upplevelser av att leva med 
diabetes: blodsocker-kontroll, injektioner och 
svängningar i blodsocker. Påverkan på relationer 
(relationer med sina föräldrar, vänner och sin läkare) 
och påverkan på skolan. 

Damião, E.B.C. &  
Pintos, C.M.M.  
 
2007 
 
”Being transformed by illness”: Adolescents´ 
diabetes experience  
 
 

Syftet med studien var att förstå ungdomars 
upplevelse att leva med en kronisk sjukdom som 
diabetes mellitus typ 1. 
 
 

Ungdomarna beskrev upplevelser av att få
diabetesdiagnosen, att förändras av sjukdomen och 
att leva med diabetes.  
 
 

Dickinson, J. K. & 
O Reilly, M.M. 
 
2004 
 
The Lived Experience of Adolescent Females With 
Type 1 Diabetes 

Syftet med studien var att få bättre förståelse av vad 
det betyder för unga tjejer att leva med diabetes 
mellitus typ 1. 

Ungdomarna beskrev upplevelser av att vilja vara 
som andra ungdomar, att vara annorlunda, göra val, 
hur det var att vara fast i diabetesystemet med 
sjukvård, föräldrar, lärare, skolsköterska och tränare 
och konflikter. 
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Författare, publ.år & titel Syfte  Resultat 

Huus, K. & 
Enskär, K. 
 
2007 
 
Adolescents' experience of living with diabetes 

Syftet med studien var att beskriva ungdomars 
upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1. 

Ungdomarna beskrev upplevelser av att vara 
annorlunda, att bli behandlad annorlunda, att vilja 
leva ett normalt liv, att lära känna sin kropp och att 
ta hand om sig själv. 

Ivey, J.B. 
Wright, A. &  
Dashiff, C.J. 
 
2009 
 
Finding the Balance: Adolescents With Type 1 
Diabetes and Their Parents  
 
 

Syftet med studien var att beskriva hur föräldrar och 
11-15 åriga tonåringar kommunicerar och de 
återkommande teman och beteendemönster som 
framkom under korta interaktioner om frågor som 
rör diabetesbehandling. 
 
 

Ungdomarna beskrev upplevelser av frustration, 
rädsla, normalisering, tillit och misstro  
 
 

Karlsson, A.  
Arman, M. & 
Wikblad, K.  
 
2006 
 
Teenagers with type 1 diabetes—a 
phenomenological study of the transition towards 
autonomy in self-management  
 
 

Syftet med studien var att belysa erfarenheter, med 
fokus på övergången till självständighet i sin 
diabetessjukdom bland tonåringar. 
 
 
 

Ungdomarna beskrev att de upplevde att tron på sig 
själv samt stöd från andra hjälper till i 
övergångsprocessen. Föräldrars uppmuntran är 
speciellt viktig. 
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Författare, publ.år & titel Syfte  Resultat 

Leonard, B.J. 
Garwick, A. & 
Adwan, J.Z. 
 
2005 
 
Adolescents’ Perceptions of Parental Roles and 
Involvement in Diabetes Management 

Syftet med studien var att jämföra tonåringar som 
har HbA1c-nivåer ≤ 8% med de som inte har det. 
För att informera läkare om hur man kan skräddarsy 
sina insatser för familjer med ungdomar som står 
inför olika utmaningar. 

Ungdomarna beskrev upplevelser av frihet/ansvar, 
syn på föräldrar, familjens närhet, föräldrars 
engagemang och familjekonflikter 

Lowes, N.L.  
Eaton, S. & 
Ford, B.L. 
 
2007 
 
The perception of peer support by teenagers aged 
12–16 years with type 1 diabetes  
 
 
 

Syftet med studien var att undersöka erfarenheter 
och synpunkter från tonåringar med typ 1-diabetes 
om deras uppfattning om arten och graden av stöd 
som erbjuds av sina vänner i förhållande till sin 
diabetesbehandling. 
 
 
 

Ungdomarna beskrev att de upplevde att de kunde 
berätta för deras nära vänner om sjukdomen och de 
var oftast stöttande, uppmuntrade till 
blodsockerkontroll och insulinanvändning men 
ibland uppstod missförstånd om diabetes. 
Ungdomarna tyckte det skulle vara bra om vännerna 
hade en broschyr om diabetes för att öka förståelsen 
för dem. 
 
 
 

Olinder, A.   
Nyhlin, K.T & 
Smide, B.  
 
2010 
 
Clarifying responsibility for self-management of 
diabetes in adolescents using insulin pumps – a 
qualitative study 

Syftet med studien var att få inblick i och generera 
teoretiska kunskaper om de aktuella processerna när 
insulinpumps behandlade ungdomar tar eller missar 
att ta sina bolusdoser. 

Ungdomar beskrev upplevelser av ansvar i samband 
med tagna eller missade bolusdoser och beskrev 
ansvarsfördelning, övertagande av ansvar och 
klargörande av ansvaret. 
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Författare, publ.år & titel Syfte  Resultat 

Peters, L.W.H 
Nawijn, L. & 
van Kesteren, N. M. C. 
2014 
 
How Adolescents with Diabetes Experience Social 
Support from Friends: Two Qualitative Studies 

Syftet med studien var att undersöka åsikterna från 
ungdomar med diabetes om på vilket sätt deras 
vänner kan spela en positiv roll i att hjälpa dem 
hantera diabetes.  
 

Ungdomarna beskrev upplevelser av hur sjukdomen 
påverkat dem, att inte vilja sticka ut, inställningar till 
stöd från vänner, uppfattningar om stödjande och 
icke stödjande beteenden från vänner, känslomässigt 
stöd, stöd i egenvården. 
 

Price, C.S.  
Corbett, S. 
Lewis-Barned, N. Morgan, J. 
Oliver, L.E. &  
Dovey-Pearce, G.  
2011 
 
Implementing a transition pathway in diabetes: a 
qualitative study of the experiences and suggestions 
of young people with diabetes 

Syftet med studien var att utvärdera en modell i 
diabetes, ”mönstret vid överförflyttning”. Genom 
intervjuer med ungdomar som har upplevt det. 
 

Ungdomarna beskrev upplevelser av processen vid 
förflyttning, organisationen kring förflyttningen, 
organisationen av tjänster, information och 
utbildning. Vårdkonsultation och behovet av tjänster 
som ska inkludera alla behoven. Konsultationen 
beskrevs som central för att hålla ungdomarna 
engagerade.   
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Författare, publ.år & titel Syfte  Resultat 

Scholes, C.  
Mandleco, B. 
Roper, S. 
Dearing, K. 
Dyches, T. & 
Freeborn, D. 
2012 
 
A qualitative study of young people’s perspectives 
of living with type 1 diabetes: do perceptions vary 
by levels of metabolic control? 
 

Syftet med studien var att undersöka om ungdomar 
med hög eller låg metabolisk kontroll upplever sig 
ha mer eller mindre sjukdomskänsla. 
 
 

Ungdomar med hög och låg metabolisk kontroll  
beskrev lika upplevelser av familj och människor 
utanför familjen, sjukvårdspersonal och kunskap. De 
upplevde skillnader i sjukdomskänsla, upplevelser av  
föräldrar och egenvård/attityder. 
 
 
 
 

Spencer, J.E. & 
Cooper, H.C. & 
Milton, B.  
2012 
 
The lived experiences of young people (13-16 years) 
with Type 1 diabetes mellitus and their parents - a 
qualitative phenomenological study  
 

 
Syftet med studien var att undersöka föräldrar och 
ungdomars upplevelse av att leva med diabetes 
mellitus typ 1. 
 
 
 
 

Ungdomarna beskrev upplevelser av tre olika steg: 
anpassning till diagnosen, lära sig leva med diabetes 
och att bli självständig. 
 
 
 
 
 

Viklund, G. &  
Wikblad, K. 
2009 
 
Teenagers´ perceptions of factors affecting 
descision-making competence in the management of 
type 1 diabetes 

Syftet med studien var att få en djupare 
förståelse om vad ungdomar med Diabetes 
mellitus typ 1 upplever att påverkar deras 
beslutandekompetens gällande sjukdomen. 

Ungdomarna beskrev upplevelser av kognitiv 
mognad, egenvård, erfarenheter, socialt nätverk och 
föräldrapåverkan. 
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Ordlista  

Autoimmun: Immunförsvaret attackerar egna celler och vävnader. 

Autoantikropp: Antikroppar som reagerar mot kroppens egen vävnad 

Betaceller: En typ av celler som finns i bukspottkörteln och producerar insulin. Vid 

diabetes är beta-cellerna helt eller delvis ur funktion.  

Blodsocker: Den sockerart som finns i blodet, dvs glukos. Det är den vanligaste 

transportformen för kolhydratenergi i kroppen.    

HbA1c: (Glykocylerat hemoglobin). Den del av det röda blodfärgämnet hemoglobin 

som har bundit sockermolekyler till sig och anger det mått på hur högt blodsockret i 

genomsnitt varit under 2-12 veckor bakåt i tiden. 

Hyperglykemi: Högt blodsocker 

Hypoglykemi: Lågt blodsocker 

Kardiovaskulära sjukdomar: Samlingsnamn för sjukdomar som drabbar hjärta-och 

kärl. 

Ketonkroppar: Sura nedbrytningsprodukter av fettsyror  

Peroralt: Intag av ämne via munnen 

Subkutant: Under huden 

 

 


