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Sammanfattning 
Bakgrund: Diabetes är en kronisk sjukdom som kan påverka hela människan och dess 
omgivning. Sjuksköterskans förståelse av patientens upplevelser och erfarenheter kan 
ha stor betydelse i omvårdnaden. Att vara ung och leva med diabetes kan vara svårt och 
attityder till sjukdomen kan påverka egenvården. Syfte: Syftet var att beskriva 
ungdomars upplevelser av att leva med diabetes typ 1. Metod: Denna allmänna 
litteraturstudie bygger på empiriska studier. Resultat: Analysen resulterade i fyra 
följande kategorier: Relation till sin diabetes, relation till föräldrar, relation till vänner 
och relation till sjukvårdspersonalen. Åtta subkategorier bildades: positiva och negativa 
effekter, stöd, konflikter, bryta sig loss, stöd, att känna sig annorlunda, relation till 
läkare och relation till sjuksköterskor. Diskussion: Vårdpersonalen kan stödja 
ungdomar med diabetes genom att ge dem mer ansvar. Genom att förstå ungdomarnas 
upplevelser kan sjuksköterskan ge dem en förbättrad omvårdnad. Sjuksköterskan kan 
använda sig av empowermentmodellen, vilket innebär att patienten blir mer delaktig i 
sin behandling och tilldelas mer ansvar över sin situation.  
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Abstract 
Background: Diabetes is a chronic illness, which affects the ill person as well as the 
people in its immediate surroundings. The nurses' understanding of the experiences of 
the patients is also a vital part of the treatment. Being young and living with diabetes 
could be difficult and the attitude towards the illness can affect the diabetes self-care. 
Objectives: The aim of the literature study was to describe the experience of young 
people living with diabetes type 1. Method: This study is a general literature study that 
consists of empiric studies. Result: The analysis led to the following four categories: 
Relationship to diabetes, relationship to parents, relationship to friends and the 
relationship to the health care personnel. Eight subcategories were formed: Positive 
and negative effects, support, conflicts, detachment, support, feeling different and the 
relationship to physicians and nurses. Discussion: Nursing personnel can support youth 
with diabetes by giving them more responsibility. Understanding the experiences of the 
youths improves the care taking of the nurses. Nurses can use the empowerment model, 
which makes the patient more involved in the treatment as well as feeling more 
responsible about their situation.  
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BAKGRUND 
Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom (Socialstyrelsen, 1999). Curtin och Lubkin 

(1998) definierar begreppet kronisk sjukdom som ett sjukdomstillstånd eller en svaghet 

som är konstant, tilltagande och latent. Sjukdomen påverkar hela människan och dess 

omgivning. Den kräver behandling, omvårdnad och egenvård för att kunna hanteras 

samt att komplikationer ska förebyggas (a.a.). Diabetes är indelad i två huvudgrupper: 

Typ 1 och Typ 2. Typ 1-diabetes är den dominerande diabetestypen bland barn och 

ungdomar. Typ-2 diabetes drabbar oftast äldre och överviktiga personer (Alvarsson, 

2007). 

 

Vid typ 1-diabetes förlorar kroppens egna insulinproducerande organ, bukspottkörteln, 

sin förmåga att producera hormonet insulin. Detta leder till förhöjd blodsockerhalt. För 

att kunna kompensera insulinbristen, måste insulin i form av injektioner tillföras 

(Dahlqvist, 1999). Olika behandlingsformer såsom flerdosbehandling eller insulinpump 

finns att tillgå (Alvarsson, 2007). Med flerdosbehandling menas att ett korttidsverkande 

insulin tas i samband med varje måltid samt att ett medellångverkande insulin tas en till 

två gånger per dag för att motsvara det grundläggande behovet (a.a.). Insulinpump 

används främst av patienter som har en svårinställd diabetes med kraftiga 

blodsockersvängningar. Insulinpumpen ger patienterna mer frihet vid intag av måltider 

eftersom insulinbehovet konstant är tillgodosett. Det finns alltid en risk för att få 

insulinkänning (lågt blodsocker) av själva insulinbehandlingen (Mulder, 2008). I 

behandlingen ingår även kost och motion. Sunda och regelbundna måltider kan bidra till 

ett stabilt blodsocker (Dahlqvist, 1999). Att bevara en stabil och normal blodsockernivå 

är avgörande för att minska risken för andra komplikationer som exempel njurskador, 

nervskador, hjärt- och kärlsjukdomar (Mulder, 2008).  

 

Insjuknande i typ 1-diabetes är ovanligt hög i Skandinavien (Alvarsson, 2007). Årligen 

drabbas 30-40 personer per 100 000 invånare. I övriga länder är insjuknandet avsevärt 

lägre, det vill säga cirka tio personer per 100 000 invånare och år. Den markanta 

skillnaden anses bero på arvsanlag samt miljöfaktorer. Allt fler barn och ungdomar 

drabbas av typ 1-diabetes i Sverige. En orsak kan vara den snabba uppväxten samt den 



 

   

tilltagande viktökningen i lägre ålder än barn i tidigare generationer (a.a.) Idag lever 

omkring 40 000 människor med typ 1 diabetes (socialstyrelsen, 2010). 

 

Puberteten beskrevs som en övergång från att vara barn till att bli vuxen (Wrangsjö, 2004). 

Detta är ett stadium i livet då det sker förändringar i kroppen, (könsmognad) samtidigt som 

den unga människan mognar till en självständig och ansvarsfull individ (Alvarsson, 2007).  

Frigörelsen från föräldrarna sker oftast successivt (Skafjeld, 2006). Ungdomen börjar lära 

känna sig själv genom att testa sina möjligheter och begränsningar samt att experimentera 

med olika livsstilar för att söka spänning (Lidberg & Lagercrantz, 1999). Ungdomen tar 

ställning till vuxenbeteende och avgör själv när han/hon är mogen för bland annat sex, 

alkohol och tobak (Skafjeld, 2006). Sommarjobb, utlandsresor, lägervistelse, kompisar och att 

skaffa sig partner tillhör vuxenbeteendet som ger ungdomen möjlighet att utveckla sin 

identitet samt att bli en unik vuxen individ (Sjöblad, 1996). Insjuknande i diabetes är något 

helt nytt och svårt som ungdomen måste ta hänsyn till i sitt strävande mot självständighet 

(Alvarsson, 2007). Att göra sig fri från föräldrarna kan bli betydligt svårare för en ungdom 

med diabetes (Gåfvels & Lorenz, 1999). Det är en svår balansgång mellan att ge livsviktiga 

upplysningar, exempelvis om alkoholens inverkan på blodsockerregleringen, och samtidigt få 

ungdomen att inte se det som en uppmaning till alkoholmissbruk (Skafjeld, 2006). Med tanke 

på alla dessa dilemman kan därför puberteten bli en stor utmaning för många ungdomar med 

diabetes (a.a.). 

 

Wikblad (2006) hävdar att puberteten ofta orsakar en sämre insulineffekt i kroppen, vilket i 

sin tur leder till en ökande insulintillförsel. På grund av hormonella förändringar som blir det 

svårt för många ungdomar att uppnå ett stabilt blodsockervärde. Den försämrade 

blodsockerbalansen tillsammans med föräldrarnas och vårdpersonalens ifrågasättande kan 

skada självkänslan som i sin tur kan orsaka till en negativ syn på sjukdomen samt en sämre 

egenvård (a.a.).   Att sköta sin egenvård ger stora hälsovinster och minska risken till att 

komplikationer utvecklas. Livskvaliteten förbättras genom att få mer energi, bli på bättre 

humör och sova bättre (Polonsky, 2002). 

 

 
Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) ska 



 

   

sjuksköterskan uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande så långt 

som möjligt för att kunna lindra lidandet genom passande åtgärder. Sjuksköterskan bör 

identifiera och bedöma patientens resurser och förmåga till egenvård samt undervisa och 

stödja patienten individuellt eller i grupp. Syftet är att genom vård och behandling främja 

hälsa, förhindra ohälsa samt motverka komplikationer i samband med sjukdomen 

(Socialstyrelsen, 2005).  

SYFTE 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva ungdomars upplevelser av att leva med diabetes 

typ 1. 

METOD 
Design 

Studien utfördes som en allmän litteraturstudie. Forsberg & Wengström (2003) beskriver en 

litteraturstudie som att systematisk söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom ett 

valt område.    

Urval 

Studien består av empiriska artiklar av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Artiklarna 

valdes utifrån titel och abstract. Inklusionskriterierna innefattade artiklar som hade abstract, var 

vetenskapligt granskade (Peer-Reviewed), var publicerade mellan åren 1998-2009 samt skrivna 

antingen på svenska eller engelska. Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna skulle 

innefatta ungdomar mellan 13-18 år och deras upplevelser av att leva med diabetes. I studien 

exkluderades artiklar som handlade om föräldrarnas upplevelser, diabetes typ 2, ungdomar med 

dubbeldiagnoser och artiklar som var somatisk inriktade.  

Datainsamling 

Ett osystematiskt sökande av artiklar inom det valda område gjordes. Detta för att få mer 

grepp om vad ämnet innefattar (Friberg, 2006). Därefter gjordes en systematisk sökning vilket 

begränsades av inklusions- och exklusionskriterierna. Anteckningar gjordes hela tiden under 

sökningen av litteratur och artiklar.  

 



 

   

Vid sökning av artiklar till datainsamlingen användes följande sökord: experience, 

adolescents, adolescence, diabetes mellitus, insulin dependent, psychological, mental, 

teenage, quality of life, living with, management, gender och type 1 diabetes. Databaserna 

innefattade Pubmed, Cinahl, ERIC, Science Direct, SweMed och PsycInfo. (bilaga 1). 

 

Trunkering har varit till hjälp under sökningen eftersom det vidgade möjligheterna att hitta 

fler artiklar inom ämnet. Mesh-termer och booleska operatörer som AND användes för att få 

fler träffar i sökningen som motsvarade syftet.  Abstracten i artiklarna lästes igenom för att få 

en överblick om deras innehåll samt för att bedöma om de var relevanta i förhållande till 

syftet. Artiklarna söktes till fulltext och skrevs ut eller beställdes. Med hänvisning till 

referenslistan gjordes manuella sökningar av litteratur som användes i studiens bakgrund. 

Artiklarnas kvalité bedömdes utifrån ett protokoll av Willman & Stoltz (2002). 

Kvalitetsgraden på artiklarna avgjorde om de blev exkluderade eller inkluderade i studien.De 

artiklar som användes till resultatdelen är markerade med en symbol i referenslistan. 

 

Etiska överväganden 
Samtliga vetenskapliga artiklar som samlades in till litteraturstudien var granskade och 

godkända av en etisk kommitté innan de publicerades. Friberg (2006) beskriver att det kan 

finnas en risk för ett selektivt urval, med detta menas att författarna endast söker data utifrån 

sin utgångspunkt. Detta kan påverka resultatet eftersom datainsamlingen blir då begränsad. 

Författarna ska ha ett kritiskt förhållningssätt vid insamling av material och även 

motsägelsefulla resultat ska redovisas (Friberg, 2006).  

 

Dataanalys 

Artiklarna lästes först separat flera gånger och sedan diskuterades innehållet tillsammans för 

att se om dem uppfattades  lika, fokusen låg på resultatdelen i artiklarna. De valda artiklarna 

numrerades för att lättare hålla reda på var den funna texten kom ifrån. Analysen bygger på 

Graneheim & Lundmans (2004) analysprocess, ett exempel på analysen visas i figur 1. De 

texter som var relevanta till syftet markerades samt antecknades och bildade meningsbärande 

enheter. Meningsenheterna jämfördes med avseende på likheter och skillnader. Därefter 

kondenserades de vilket innebar att texterna förkortades medan det centrala innehållet 



 

   

bevarades. De kondenserade texterna markerades med koder vilka sedan delades upp utifrån 

dess område och då skapades olika kategorier och subkategorier. Under analysprocessen har 

författarna gått tillbaka till meningsenheterna och reflekterat över de koder som valdes samt 

hur de förhöll sig till varandra. Detta för att inte gå miste om delar av innehållet i texterna 

(Graneheim & Lundman, 2004). En artikelöversikt skapades för att lättare få en överblick av 

artiklarnas innehåll, (bilaga 2). 

 
 
Meningsenheter De har alltid stått bakom 

mig och varit väldigt 
stödjande. 
När jag ibland har tagit 
hand om mig själv väl, 
ger de mig belöning eller 
pengar. 

De försöker tvinga mig 
till att ta hand om mig 
själv och de vill 
kontrollera vad jag gör 
och hur jag gör hela 
tiden. 
Hon tillåter inte mig att ta 
egna beslut om min 
diabetes. 

Min mamma har blivit 
mycket bättre. Jag tror att 
hon oroar sig mindre nu 
eftersom hon har insett 
att jag kan ta hand om 
mig själv. 
Ibland känns det som 
mamma inte vill att jag 
tar kontroll över min 
egenvård, eftersom hon 
tror att jag skulle göra fel. 

Kondenserade enheter Alltid stått bakom mig. 
Ger belöning och Pengar. 

Tvinga till att ta hand om 
mig. 
Kontrollerar hela tiden. 
Får ej ta egna beslut 
Blir oroliga. 
Försöker ta del av min 
egenvård, försöker 
förhindra dem. 

Har blivit bättre, oroar sig 
mindre. 
Insett att jag kan ta hand 
om mig. 
Vill ej att jag tar kontroll, 
kan förstöra något. 
Fick friheten till att göra 
det själv. Behöver deras 
hjälp ibland. 

Koder Stöd 
Belöning 

Tvång 
Kontroll 
Får ej ta egna beslut 
Föräldrarnas oro 
De tar över egenvården 

Mindre orolig 
Självständighet 
Att inte lita 

Subkategorier Stöd Konflikter Hinder för frigörelse 
Kategori Relation till föräldrar 
Figur 1, exempel på analysprocessen. 
 

RESULTAT 
 
Litteraturstudiens resultat bygger på granskning och tolkning av sju kvalitativa artiklar 

samt en kvantitativ artikel. Genom analys av de utvalda vetenskapliga artiklarna 

skapades  fyra kategorier och åtta subkategorierna, som illustreras i figur 2. 



 

   

 
 
 
 

Relation till sin diabetes 

Negativa och positiva upplevelser 
 
Enligt Carroll & Marrero (2006) uppfattades diabetes både negativt och positivt av deltagarna 

och detta berodde bland annat på deras ålder. Den yngsta gruppen (13-14 år) beskrev diabetes 

som smärta, stress och irriterande medan de äldre ungdomarna (15-18 år) tycktes acceptera 

sin sjukdom utan att känna ilska eller frustration. Många av deltagarna uppgav att de hade 

vant sig vid diabetes (a.a.). Vidare uttryckte unga med diabetes ilska och depression över att 

behöva leva med diabetes. Dessa attityder påverkade deras egenvård på ett negativt sätt. 

Ungdomarna försökte nonchalera sin sjukdom och trodde att den skulle försvinna av sig själv 

(Gee et al., 2007). Det framkom att en del av ungdomarna konstaterade att diabetes 

tidskrävande på grund av behovet av att beräkna insulin, blodsockerkontroller, samt ha 

kontroll över vilken mat som bör ätas. Andra talade om behovet av att organisera och planera 

innan de skulle gå någonstans, vilket gjorde det svårare för dessa ungdomar att vara spontana 

(Carroll & Marrero, 2006; Dickinson & O’Rellly, 2004).  

 

”Well, you have to be more responsible. You have to remember your insulin, 

tester, sugar foods and to count everything you eat. You can’t just eat whatever 

and whenever you want, which is something I did before I was diagnosed 

Ungdomars 
upplevelser av att 
leva med diabetes

Relation till sin 
sjukdom 

Relation till föräldrar Relation till vänner 

Negativa och positiva 
upplevelser 

Stöd 

Relation till 
sjukvårdspersonal 

Konflikter 

Hinder för frigörelse 

Stöd 

Att känna sig 
annorlunda 

Relation till läkare 

Relation till 
sjuksköterska 

Figur 2, presentation av resultatet. 



 

   

(Carroll & Marrero, 2006, s. 246)  

 
Enligt Damiao och Pinto (2007) upplevde ungdomarna att de förändrades på många sätt, till 

exempel fysisk förändring och viktminskning. Överviktiga ungdomar såg viktminskningen då 

de blev sjuka som något positivt och betydelsefullt eftersom det förbättrade deras självbild 

och därmed bidrog till hantering av situationen. Några ungdomar märkte att genom att leva 

med diabetes, hittade de fördelar med sjukdomen. De uppgav att de inte kände misströstan 

inför sin diabetes, då de idag har bättre kondition än tidigare (a.a.). Huus och Enskär (2006) 

skriver i en studie om ungdomars upplevelser av att leva med diabetes, att många deltagare 

påstod sig ha lärt känna sin egen kropp bättre, hade fått kunskap om hälsosam mat och 

betydelsen av regelbunden motion i samband med att de hade fått diagnosen diabetes. Detta 

upplevdes som något positivt.  Flera berättade att de kände sig stolta över att de hade mer 

kunskap om dessa frågor än sina vänner (a.a.). I en studie gjord av Williams (1999) framkom 

att alla de intervjuade flickorna, mer eller mindre accepterade diabetes som en del av sin 

identitet. Däremot valde nio av tio pojkar att hantera diabetes genom att göra den till så liten 

del av sitt liv som möjligt, särskilt i den ”offentliga” världen eftersom diabetes sågs som ett 

hot mot deras manliga identitet och detta ledde till misskötsel av deras diabetesvård. Det 

verkar som att flickorna visade en större anpassnings förmåga till sjukdomen. De flesta av de 

intervjuade flickorna tog ansvar för sin egen vård (a.a.). Enligt Carroll & Marrero (2006) 

uppgav många ungdomar att diabetes har haft en relativt liten inverkan på deras skolliv. 

Deltagarna som hade problem med instabila blodsockervärden tyckte att de hade svårt att 

hantera sin diabetes i skolan. De missade en hel del lektioner eftersom de var tvungna att 

lämna klassrummet för att komma till skolsköterskan (a.a.). 

 

Relationen till föräldrar 

Stöd 
Några av ungdomarna med typ 1 diabetes beskrev att deras föräldrar hade varit otroligt 

stödjande i hanteringen av sjukdomen (Kyngäs, Hentinen & Barlow, 1998; Carroll & 

Marrero, 2006). Ungdomarna menade att föräldrarna hade accepterat dem som de var och 

påverkade inte dem i egenvården. De flesta av deltagarna berättade att föräldrarna såg till att 

de fick tillgång till allt de behövde, till exempel de ordnade så med läkarsamtal om problem 



 

   

uppstod. De var uppmuntrande och belönande ungdomarna då de klarade sin egenvård. Detta 

gav ungdomarna styrka att ta hand om sin diabetes ännu bättre (Carroll & Marrero, 2006). 

Konflikter 

De flesta ungdomar upplevde att föräldrarna visade för mycket oro över deras förmåga att 

hantera sin diabetes (Carroll & Marrero, 2006). Dessa ungdomar betraktade föräldrarnas oro 

som ”irriterande”, ”stressande”, ”kontrollerande” ”tjatande” och ”överbeskyddande”. Många 

av dem uppgav att föräldrarna skulle bli galna om deras blodsockernivåer var onormala. En 

del deltagare hävdade att denna del av föräldrarnas beteende fick dem att känna sig som att de 

drunknade. Ungdomarna berättade om hur föräldrarna begränsade dem genom att förbjuda 

dem att till exempel tillbringa natten hos sina vänner, gå på utflykter eller skolresor. Detta på 

grund av föräldrarnas rädsla för att deras blodsockervärden skulle hamna antingen för högt 

eller för lågt. Andra uppgav att om de fick delta i några av dessa aktiviteter var de tvungna att 

stämma av med sina föräldrar flera gånger (a.a.). Flera kände att deras föräldrar och andra 

familjemedlemmar inte hade så mycket kunskap om diabetes som de egentligen trodde att de 

hade (Carroll & Marrero, 2006; Dickinson & O’Rellly, 2004). Det kunde leda till konflikter, 

missförstånd och rädsla inför ärlig rapportering av blodsockervärden (a.a.). 

 

Ungdomarna som skötte sin egenvård själva påpekade att de undvek föräldrarnas konflikter 

genom att dölja eller inte testa sig (Carroll & Marrero, 2006; Williams, 1999). Detta för att de 

trodde de hade onormala värden på grund av den förväntade negativa reaktionen från 

föräldrarna (a.a.). I en annan studie gjord av Kyngäs, et al. (1998) upplevde deltagarna att deras 

föräldrar tog över ungdomarnas egenvård. Föräldrarna ställde frågor om hur de skötte sig, 

beskyllde, kom med dumma råd, tvingade dem att ta bättre hand om sig och uppmanade dem att 

alltid ta med sig blodsockermätare när de skulle gå ut.  

   

“It’s terrible that my parents always take part in my self-care or perhaps it’s 

better to say that they try to take part in it. I don’t like it I try to hinder it. They try 

to force me to care for myself and they want to control what I do and how I do it 

all the time. If I don’t do as they want, they nag me and demand that I do it… they 

really control my self-care” (Kyngäs et al., 1998, s. 765).   

 

Carroll och Marrero (2006) har kommit fram till att ungdomar med diabetes typ 1 tyckte att 



 

   

det var viktigt för dem att deras föräldrar litade på dem. När föräldrarna ständigt tog över 

ansvaret för behandlingen upplevde ungdomarna det som att föräldrarna inte litade på dem. 

De hade önskat att de fått vara mer ansvarsfulla och kunna hantera sjukdomen på egen hand, 

här förklarar en ungdom: 

 

Everyone makes mistakes and sometimes parents punish them. If they don’t 

think that I was taking care of my diabetes they will ground me. Parents need 

to realize that we are going to make mistakes. I think that at our age we want 

more responsibility. The fact that… we are old enough to have responsibility 

when it comes to our diabetes. We need to know this stuff so that we can move 

out some day” (Carroll & Marrero, 2006, s 248). 

 

Hinder för frigörelse 

I en studie av Huus och Enskär (2006) beskrev ungdomarna att frigörelseprocessen från 

föräldrarna var annorlunda än för andra, de menade att de behövde ta större ansvar därför var 

det svårt för föräldrarna att låta dem göra det. Enligt Damiao & Pinto (2007) en del ungdomar 

trots att de hade levt med diabetes och insulin behandlingen under längre tid, fortfarande inte 

att de var beredda att utföra behandlingen.  De var rädda för att nålen skulle brytas av eller att 

de skulle skaka så mycket att nålen skulle skada dem. Denna situation kunde göra det svårare 

att uppnå sitt oberoende från föräldrarna eftersom de inte kunde vara ansvariga för sina egna 

insulinsprutor (a.a.).  

Relationen till Vännerna 

Stöd 
 
Ungdomar med typ 1 diabetes upplevde vännerna som ett betydande stöd i egenvården. Dessa 

vänner var medvetna om ungdomarnas tillstånd och ställde alltid upp när problem uppstod 

(Carroll & Marrero, 2006; Huss & Enskar, 2006). Deltagarna förklarade att det var lättare för 

dem att berätta om sin diabetes för vännerna (a.a.). Helgesson, Reynolds, Escobar, Simonero 

& Becker (2007) hävdar att ungdomar med diabetes typ 1 inte upplevde några problem med 

att skaffa vänner, de flesta hade en nära vän. Det framkom dock att ungdomar med diabetes 

ofta höll sig till några få vänner medan ungdomar utan diabetes hade flera vänner (a.a.). I en 



 

   

studie gjord av Damiao & Pinto (2007) uppgav ungdomarna att diabetes inte påverkade deras 

vänskap. Alla deltagarna rapporterade att de hade en grupp nära vänner som de pratade om sin 

sjukdom med. Vidare förklarade ungdomarna att vännerna stöttade dem genom att acceptera 

deras diabetes samtidigt som behandlade dem som inte hade sjukdomen (a.a.). 

 

Enligt Kyngäs, et al. (1998) beskriver unga med diabetes sitt utbyte av vänner som ett tyst 

stöd, dominerande beteende, eller irrelevant. Tyst stöd tog sig typiskt uttryck i form av att 

vännerna påminde den unge diabetikern om egenvård och många vänner försökte ändra sitt 

eget beteende för att passa in i den unge diabetikerns livsstil. Till exempel undvek de 

stödjande vännerna att köpa godis när de umgicks med de unga som hade diabetes. Inte heller 

frestade de dem att bryta sina rutiner. Vännerna ändrade sin livsstil till att vara mer i 

samklang med diabetesegenvården. Hos vänner med ett dominerande beteende antog de unga 

med diabetes deras livsstil. Kravet på diabetesegenvård passade så inte in i livsstilen och 

vännerna utgjorde en frestelse till att bortse från sin egenvård. Vid irrelevant beteende hade 

vännernas relation ingen inverkan i deras livsstil och de såg vården som en del av deras liv. 

Dessa unga diabetiker hade infört sin diet i sin livsstil. De kände att ingenting kunde hindra 

deras uppfyllelse av egenvården (a.a.).   

 

Damiao & Pinto (2007) beskriver i sin studie att ungdomarna tyckte det var jobbigt att 

prata med vänner som inte hade så mycket kunskap om diabetes. Detta eftersom 

ungdomarna hela tiden, vid upprepade tillfällen förklarade sitt sjukdomstillstånd om och 

om igen. Dessutom kände ungdomarna irritation över att vännerna tyckte synd om dem på 

grund av deras diabetessjukdom ( a.a.). En del ungdomar upplevde att deras klasskamrater 

inte hade tillräckligt med kunskap om diabetes, dessa kamrater trodde att de använder sin 

sjukdom som en ursäkt för att slippa lektioner i skolan (Carroll & Marrero, 2006).     

Att känna sig annorlunda 

Ungdomarna beskrev att de kände sig annorlunda i förhållande till andra pojkar och flickor i 

samma ålder, en krånglig känsla som kunde vara både positiv och negativ studierna (Huus & 

Enskär 2006; Damiao & Pinto, 2007; Carroll & Marrero, 2006). I en studie gjort av Gee, et al. 

(2007) framkom att de flesta ungdomar var mer oroliga för hur diabetes skulle påverka deras 

relationer än de komplikationer som sjukdomen innebar (a.a.). Deltagarna upplevde att 



 

   

diabetes fick dem att ta större ansvar än ”normala” jämnåriga. Många ungdomar kände att 

leva med diabetes hade tvingat dem att ”växa upp snabbare” och att de såg sig själva som 

äldre än sina vänner. Men de menade att de trots allt hade samma önskemål, förväntningar, 

glädjeämnen och sorger i livet som sina jämnåriga. Deltagarna berättade hur generade de 

kände sig när de använde särskild utrustning som hjälpte dem i behandlingen, till exempel 

insulinpump. Även om de förstod att behandlingen skulle få dem att känna sig bättre, valde de 

att inte använda utrustningen, eftersom de inte ville känna sig annorlunda (Huus & Enskär 

2006; Damiao & Pinto, 2007;Carroll & Marrero, 2006). En del ungdomar identifierade 

sjukdomen som en skam, pinsam och uttryckte oro över att inte passa in bland vännerna (Gee 

et al., 2007). 

 

“I was ashamed of it [diabetes] because it made me feel like I was different.” 

(Gee et al., 2007, s.320). 

 

Relationen till hälso och vårdpersonalen 

Relationen till läkare 

I en studie som genomfördes av Kyngäs, et al. (1998) upplevde unga med diabetes läkarnas 

uppträdande som motiverande, auktoritärt, ointresserat, rutinerat eller en kombination av 

rutinerat och ointresserat. Det motiverande uppträdandet beskrevs som när läkare och unga 

sjukdomen tillsammans diskuterade behandling och planerade egenvården. Dessa 

motiverande läkare verkade intresserade av hur den unge med diabetes lyckades få med 

egenvården i sin livsstil. Ungdomarna ansåg att sådana diskussioner påverkade efterföljande 

åtgärder av läkare. Läkarnas mål var att stödja unga med diabetes och fatta beslut om vård i 

samråd med dem. Ungdomarna med sådana läkare upplevde sig ha en god relation. Auktoritära 

läkare beskrevs som att de styrde ungdomarnas egenvård. De ifrågasatte ungdomarna, men 

struntade i svaren och ändrade inte sina attityder. Dessa läkare talade till ungdomarna som en 

chef och gav order om hur de skulle sköta sin egenvård. De rutinerade läkarna upplevdes som 

att de arbetade utefter en förutbestämd modell som användes till varje patient, oberoende av 

deras behov. Dessa läkare betraktade ungdomarna mer som en sjukdom än individ. Läkarna 

vars handlingar ansågs vara ointresserad, verkade inte intresserade av unga med diabetes och 

deras liv. De varken diskuterade något eller ställde frågor till patienterna utan samlade in 



 

   

nödvändig information från patientens journal och fattade beslut utifrån dessa (a.a.). 

 

 Unga med diabetes poängterade även här, hur viktigt det var för dem att bli sedda som en 

individ som har en sjukdom (Carroll & Marrero, 2006; Dickinson & O’Rellly, 2004). En del 

upplevde att vissa i sjukvårdspersonalen behandlade dem som en sjukdom snarare än en 

person. Det fanns en tydlig åldersskillnad mellan deltagarna ifråga om hur de ville att läkarna 

skulle kommunicera med dem i första hand eller med deras föräldrar. De äldre 

åldersgrupperna föredrog en kommunikation utan föräldrarnas närvaro (a.a.). Deltagarna som 

ansåg sig ha en god relation till sin läkare konstaterade att de var mer noggranna med 

diabetesegenvården. Flera av deltagarna uppgav att de var nöjda med sin läkare. Dessa 

ungdomar upplevde att läkaren gav dem stöd att leva ett liv som fungerade för dem snarare än 

att bara mata dem med information (Carroll & Marrero, 2006). 

Relationen till sjuksköterskan 

Kyngäs, et al. (1998) beskriver ungdomar med typ 1 diabetes sjuksköterskornas handlingar 

som motiverande, rutinerade eller handlande efter läkarens instruktioner. De sjuksköterskor 

som var motiverande i sina handlingar diskuterade ungdomarnas egenvård, lyssnade på deras 

åsikter och frågade om de hade problem vid utförandet av egenvården. Sjuksköterskorna och 

unga med diabetes fattade beslut och planerade egenvård tillsammans och försökte kombinera 

det med den unges livsstil. Sjuksköterskor som handlade efter läkarens instruktioner ansågs 

ignorera dessa ungdomar och deras åsikter och påminde dem alltid om att de måste göra som 

de blev tillsagda av läkaren. Dessa sjuksköterskor verkade inte ha egna åsikter och handlade 

alltid efter läkarnas instruktioner.  Ungdomar ansåg att detta arbetssätt var till mer gagn för 

läkaren än patienten. Sjuksköterskor som arbetade rutinerat tycktes behandla alla patienter 

lika, utan att se dem som unika individer (a.a.). 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 

En kvalitativt inriktad litteraturstudie gjordes eftersom denna metod ansågs besvara syftet på 

ett tillfredställande sätt. Fördelen med en litteraturstudie är att kunna jämföra flera olika 

studier inom det valda området. Kunskapen om det valda ämnet fördjupas och kan då 



 

   

förmedlas vidare till andra. Enligt Friberg (2006) är kvalitativa studier lämpligast för 

sjuksköterskor eftersom det ökar kunskapen om upplevelser vilket i sin tur ger en ökad 

förståelse vid möten i sjukvården. Till studien har sju empiriska studier med kvalitativ karaktär 

samt en studie med kvantitativ karaktär använts. I kvalitativa studier ingår ett få antal deltagare 

vilket gör att resultatet inte kan generaliseras (Polit & Beck, 2006). Friberg (2006) menar att 

sådana studier ger en djupare förståelse för patientens situation, upplevelser, förväntningar eller 

behov.  

 

Den inledande osystematiska sökningen gjorde att vi fick en överblick om hur omfattande 

området var. Detta kan vara bra att börja med för att se vad som ska inkluderas och 

exkluderas vid den systematiska sökningen. Detta för att inte gå miste om något vid det 

systematiska sökandet, annars är det risk att använda begränsande sökord och databaser. 

Författarna har försökt att vara kritiska vid sökandet av artiklar för att få ett mer tillförlitligt 

resultat. I de databaser där begränsningen fulltext användes för att begränsa antalet träffar, då 

det fanns många studier inom detta område. Sedan användes andra sökkombinationer i andra 

databaser och samma studier hittades, detta kan tyda på ett mer tillförlitlighet i sökningen. 

 

 I dataansamlingen användes enbart engelska artiklar eftersom det var det språket som 

behärskades. Författarna var medvetna om att det fanns en risk att resultatet från de olika 

artiklarna kunde misstolkas. Artiklarna har bearbetats och analyserars separat åtskillda gånger 

för att sedan jämföras tillsammans detta för att reducera risken för feltolkning 

 

Artiklarna lästes separat åtskilliga gånger för att dels få en helhetsbild samt en djupare 

förståelse. Innehållet diskuterades och jämfördes tillsammans för att se om det uppfattades 

lika och på så sätt reducera risken för feltolkning. Granskning av artiklarna gjordes utifrån 

protokollet av Willman & Stoltz (2002) de bedömdes ha en bra kvalitet vilket tyder på en hög 

tillförlitlighet i artiklarna.  

 

Eftersom det engelska språket är rikt på beskrivande begrepp kan det vara svårt att hitta 

motsvarande ord inom det svenska språket. Med detta ökar risken för att missuppfatta texten, 

vilket kan leda till ett felaktigt resultat. Att ha fler artiklar till resultatet kan påverka resultatet 

och det kan vara viktigt att tänka på när en litteraturstudie skrivs. Att använda åtta artiklar kan 



 

   

tänkas vara få men eftersom artiklarna bedömdes ha en hög kvalité och ansågs innehålla 

rikligt med information som svarade till studiens syfte bedömdes det vara tillräckligt. En 

artikelöversikt skapades och artiklarna numrerades, detta för att kunna se vad artiklarna 

handlade om, detta för att det var lätt att blanda ihop texterna i respektive artikel.  

 

 I de funna artiklarna hade ungdomarna liknande upplevelser vilket kan tyda på ett mer 

trovärdigt resultat i studien. Författarna har lagt märke till att ungdomarna hade fler 

upplevelser om läkarens handlingar än sjuksköterskans. Författarna tror att det kan bero på att 

fler studier är gjorda kring läkarens roll och anser att det behövs forskas mer om 

sjuksköterskans roll i diabetesvården. 

 

Att sätta den lägsta åldersgränsen till 13 år ansågs bra eftersom ungdomarna med egna ord 

kunde beskriva och sätta ord på sina upplevelser. En yngre människa kan ha svårt med detta, 

därför finns det en risk för att föräldrarna påverkar svaren och det var inte studiens syfte. 

Författarna är dock medvetna om att deltagarna i en inkluderad artikel var 19-26 år, men 

eftersom dessa deltagare hade levt med sin sjukdom under 12 år och beskrev sina upplevelser 

från ungdomstiden, ansågs den svara mot studiens syfte. 

Resultatdiskussion  

Ungdomar med diabetes betonade att frigörelseprocessen från föräldrarna var annorlunda än 

för andra jämnåriga ungdomar, de menade att de behövde ta större ansvar därför var det svårt 

för föräldrarna att låta dem göra det (Huss & Enskär, 2006). Att ha en ungdom med en 

kronisk sjukdom kan innebära bekymmer för föräldrarna, vilket kan lägga hinder i vägen för 

den normala frigörelseprocess (Skafjeld, 2006). Oro för framtiden och funderingar kring hur 

ungdomarna klarar sig på egen hand gör det svårt för föräldrarna att släppa taget (a.a.). 

Författarna anser att föräldrarna bör ge ungdomarna möjlighet att ta ansvar för sin sjukdom 

samt att låta de göra samma saker som de skulle ha fått göra om de inte hade haft sjukdomen. 

Skafjeld (2006) menar att det är betydelsefullt att föräldrarna i egenskap av stöttepelare och 

samtalspartners har kunskap om att lyssna, prata om och bearbeta det nödvändigaste.  

 

Resultatet visade att ungdomarna upplevde att en del klasskamrater och lärare hade brist på 

kunskap om diabetes. Eftersom de ibland trodde att de använde sin sjukdom som en ursäkt för 



 

   

att slippa lektionerna (Carroll & Marrero, 2006). Här tycker författarna att det är angeläget att 

skolan undervisar både lärare och elever om diabetes dels för att de kan få en ökad förståelse 

för sjukdomen men också för att kunna agera om ungdomarna skulle hamna i situationer med 

känning och insulinchock.  

 

En del ungdomar berättade att vissa av sjukvårdspersonalen behandlade dem som en 

sjukdom snarare än som en person (Carroll & Marrero, 2006; Dickinson & O’Rellly, 

2004). Författarna anser att sjukvårdspersonalen bör ha en helhetssyn på människan genom 

att ta hänsyn till både kroppsliga och själsliga faktorer. Patienten bör behandlas med 

respekt samt betraktas som en unik individ. 

 

 Många ungdomar levde ett normalt liv trots sin diabetes, men det fanns även ungdomar 

som upplevde sin sjukdom som ett hinder (Carroll & Marrero, 2006; Dickinson & 

O’Rellly, 2004). Det är betydande att vårdpersonalen tar sig tid och lyssnar på hur 

ungdomar med diabetes upplever sin tillvaro, på så sätt kunna förbättra omvårdnaden och 

behandlingen. Vårdpersonalens medverkan kan bidra till en god egenvård samt upplevelse 

av livskvalitet. Skafjeld (2006) hävdar att målet med omvårdnad av personer med diabetes 

till stor del handlar om att hantera vardagen samt att klara av att leva med sjukdomen. 

Sjuksköterskans förståelse av patientens upplevelse, historia och situation tillsammans med 

det goda förhållandet mellan sjuksköterskan och diabetesindividen har också en stor 

betydelse för samarbetsprocessen samt omvårdnadens kvalitet. I mötet mellan 

sjuksköterskan och personen med diabetes är det betydelsefullt att se henne/honom som 

den ”unika” med sin speciella livshistoria. Detta kan hjälpa människan att integrera 

sjukdomen och dess påverkan i sin egen livs- och självbild (Skafjeld, 2006).  Utifrån 

resultatet anser författarna att i diabetesvården bör patienten finnas i centrum.  

Diabetesteamet, som bland annat består av läkare och sjuksköterska, bör snarare fungera 

som rådgivare och samarbetspartner än som en samling experter som alltid vet bäst. 

 

Vårdpersonalen kan stödja dessa ungdomar genom att ge den möjlighet att ta över ansvaret 

för sitt eget liv och sin hälsa. Målet med omvårdnaden är att patienten ska kunna bibehålla en 

hög livskvalitet trots sin kroniska sjukdom (Wikblad, 2006). Enligt Söderberg ingår det i 

sjuksköterksnas ansvar att erbjuda både information, vägledning, motivation och det bästa 



 

   

möjliga stöd till patienten. Genom att uppmärksamma och möta patientens upplevelser och 

tankar kan sjuksköterskan förstå och bedöma patientens behov av omvårdnad (Söderberg, 

2009).  

 

För att sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad till patienten kan hon använda sig av 

empowermentmodellen. Empowerment definieras som att hjälpa patienter att upptäcka sina 

inre förmågor och genom dem ta kontroll över sin sjukdom (Funnell, 2006). Diabetes är en 

sjukdom där egenvården har stor betydelse. Empowerment modellen kan därför passa utmärkt 

till att använda vid diabetes där omvårdnad och rådgivning ingår. Syftet med modellen är att 

den dagliga omvårdnaden sköts av den sjuke själv, detta innebär att patienten får en djupare 

förståelse om sin egen sjukdom samt tar ett större ansvar för sin behandling. Patienten får 

tillfälle att uttrycka sina upplevelser och önskemål samtidigt som att sjuksköterskan bidrar till 

information, vägledning och stöd men han/hon kan inte skapa motivation eller empowerment 

och inte heller ändra på patientens beteende. Här menar Funnell (2006) att det är patienten 

själv som måste ta ansvar för sitt beteende. Enligt Skafjeld (2006) under vägledning är det 

betydande att kartlägga patientens möjligheter, förmåga att lägga ner tid på att förstå sin 

sjukdom samt att lära sig att leva med den Skafjeld (2006). Empowerment modellen kan 

förändra även interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten vilket innebär att de arbetar 

tillsammans. Denna modell får patienter att känna att de blir tagna på allvar samt att 

sjuksköterskan ser dem som en unik individ (a.a.). 

 

De personer som finns i ungdomarnas omgivning såsom familj och vänner har ett stort 

inflytande i deras behandling. Därför är det angeläget att sjuksköterskan även involverar dem 

i omvårdnaden. Att säkerställa deras kunskap om bland annat diabetes och informerar dem 

om hur ungdomarna upplever och tror sig vilja ha stöd samt vikten av att ge möjlighet till att 

bestämma över sin kropp och hälsa kan hjälpa individen till en ökad självförtroende samt 

bättre följsamhet i hantering av egenvården. 

Slutsats 
Upplevelser av att leva med diabetes typ 1 var olika bland ungdomarna. Resultatet visade att 

ungdomarna kände sig annorlunda i förhållande till andra pojkar och flickor i samma ålder, 

det fanns bland annat en oro över att inte passa in bland vännerna. Många ungdomar upplevde 



 

   

att de behandlades mer som en sjukdom än som en individ. Sjuksköterskan kan stödja dessa 

ungdomar genom att ge dem möjlighet att ta över ansvaret för sitt eget liv och sin hälsa. Att 

använda sig av empowermentmodellen och tillsammans med ungdomarna hjälpa dem att 

formulera mål för framtiden och därmed att ta kontroll över sin sjukdom kan var ett sätt. 
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(tex. fritext, ab-
stract, nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 
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2009-09-
11 

Cinahl Adolescence and diabetes 
mellitus and living with  

Peer-reviwed 
Fr 2003 
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 12 st  The role of significant 
others in adolescent 
diabetes: a qualitative 
study. (1)  
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16 

Cinahl Adolescent and diabetes 
and axperience 

Peer-reviewed 
Fr 2003 
English 
13-18 år 

Abstract 22 st  Adolescents’ 
experience of living 
with diabetes 
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Being transformed by 
illness”: adolescents’ 
diabetes experience 
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 PsycInfo Adolescent and diabetes 
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ERIC Adolescence and diabetes 
mellitus and experience 
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PsycInfo Adolescent and diabetes 
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Peer-reviewed 
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Friendship in the 



 

 

 13-17 år 
english 

Lives of Male and 
Female Adolescents: 
Does Diabetes Make a 
Difference? 
(3) 

2009-11-
09 
 

Cinahl Adolescence and diabetes 
mellitus and management 

Peer-reviwed 
Full-text 
English 
13-18 år 

Abstract 42 st  The Clinical, 
Psychosocial, and 
Socioeconomic 
Concerns of 
Urban Youth Living 
With Diabetes 
(5) 

2009-11-
08 
 

Cinahl Adolescence and insulin 
dependent and experience 

Peer-reviewed 
English 
13-18 år 
Full-text 

 35 st  Gender, adolescence 
and the management 
of diabetes 
(6) 
 
Adolescents’ 
perceptions of 
physicians, nurses, 
parents and friends: 
help or hundrance in 
compliance with 
diabetes self-care? 
(7) 

2009-11-
18 
 

PubMed Adolescent and type 1 
diabetes and experience 

2003 
english 
13-18 år 

 8 st  The lived experience 
of adolescent females 
with type 1 diabetes 
(8) 
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Artikelöversikt      
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Författare:
Carroll, A. 
& Marrero, 
D. 
Land: USA 
År: 2006 

The role of 
significant 
others in 
adolescent 
diabetes 

The purpose 
of this study 
was to 
explore 
perceptions of 
how diabetes 
influences 
adolescents’ 
perceptions of 
quality of life 
in general and 
their 
relationships 
with parents, 
peers, 
school, and 
their 
physician. 

I studien ingick 31 
varav 13 flickor och 
18 pojkar i åldrarna 
13-18 år som har haft 
diabetes mellan 6 
månader och 14 år. 
Dessa ungdomar 
indelades i tre 
fokusgrupper efter 
ålder: 13-14, 15-16 
och 17 till 18 år. 
Intervjun startades 
med öppna 
kvalitativa frågor och 
pågick i 2 timmar. 

Kvalitativ analys av 
fokusgruppens data följde ett 
fastställt förfarande, 
författarna lyssnade på 
intervjubanden, läste igenom 
transkriptioner, diskuterades, 
konceptbaserande teman 
bestämdes, och relevanta svar 
på dessa funna teman 
fastställdes.  

Diabetes får ungdomarna att 
bli självständiga och ta ansvar 
för sin diabetes egen vård. 
Relationen mellan dessa 
ungdomar och deras föräldrar 
samt vänner påverkar 
diabetesegenvården.   

Bra 

Författare: 
Huus, K. & 
Enskär, K. 
Land: 
Sverige 

Adolescents' 
experience 
of living with 
diabetes 

Aim: To 
describe 
adolescents' 
experience of 
living 

6 flickor och 2 pojkar 
i åldrarna 14 och 18 
år. 

Dessa ungdomar intervjuades.  
Det ställdes en öppen 
kvalitativ fråga. Författarna 
användes sig av 
phenomenologisk approach i 

Ungdomarna upplever att ha 
diabetes är som en pendel 
som svängde mellan att vara 
normal och annorlunda. Det 
som också framkom i studien 

Bra 



 

 

År: 2006 with type 1 
diabetes. 

analysen. var ungdomarna upplevde sig 
vara annorlunda, de 
behandlades annorlunda, 
levde ett normalt liv trots sin 
sjukdom, lärt känna sin kropp 
och att tagit hand om sig 
själv. 

Författare: 
Buchhorn, 
E. & 
Marques, 
C. 
Land: Latin 
America 
År: 2007  
 
 
 

Being 
transformed 
by illness : 
adolescents 
diabetes 
experience  

To 
understand 
the 
experience of 
adolescents 
to live with a 
chronic 
illness like 
diabetes 
mellitus type 
1. 

7 ungdomar varav 3 
flickor och 4 pojkar i 
åldrarna mellan 12-18 
år som hade följts vid 
polikliniken på ett 
universitetssjukhus 
deltogs i studien.  

Kvalitativ studie. Dessa 
deltagare intervjuades.  
Intervjuerna tog ungefär en 
timme. Symbolisk 
interaktionism och grounded 
theory både som teoretisk och 
metodologisk användes i 
analysen.  

Resultatet visade att 
deltagarna blev starkare trots 
sin sjukdom. Dessa 
motståndskraftiga ungdomar 
kunde ansvara för sitt liv och 
hade ett fullvärdigt liv. 

Bra 

Leslie Gee, 
Tracie L. 
Smith, 
Marla 
Solomon, 
Michael 
T.Quinn & 
Rebecca B. 
Lipton 
 
USA, 
Chicago 
 

The Clinical, 
Psychosocial, 
and 
Socioeconom
ic Concerns 
of Urban 
Youth Living 
With 
Diabetes. 

Qualitative 
study of the 
social and 
emotional 
impact of 
having 
diabetes. 

I studien ingår det 23 
st unga vuxna mellan 
19-26 år som har haft 
diabetes mellitus i ca 
12 år. 
De ska ha kunnat 
prata engelska 
Dessa valdes 
systematisk ur ett 
register av patienter i 
chicago childhood 
diabetes registry. The 
university of chicago, 

Intervjuer gjordes via telefon 
och dessa varade i ca 45min. 
Dessa intervjuer innefattade 
attityder om diabetes, vård, 
upplevelser av diabetes i 
skolan, jobb, familj och 
sociala relationer. 
Frågorna som ställdes var 
öppna. Intervjuerna spelades 
in, skrevs ned, kodades och 
sedan analyserades med hjälp 
av teman i ATLAS-Ti. Data 
insamlingen diskuterades i 

De har uppräckt att  
Diabetes hade djupt påverkat 
deras livsval och 
förväntningar. 
Finansiella och försäkringar 
var en nyckel eftersom att 
leva som vuxen innebär stora 
utmaningar. 
De flesta ungdomarna 
rapporterade att familj, 
vänner och arbetskamrater är 
en stor källa till stöd,  men ett 
utlämnande i sin diabetes var 
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2007 adult endocrinology 
clinic och the fantus 
clinic. 

gruppen. ett problem. 

Clare 
Williams  
 
London 
England 
 
1999 
 
 
 
 

Gender, 
adolescence 
and 
management 
of diabetes 

This paper 
focuses on 
the ways in 
wich gender 
and 
adolescence 
interact to 
affect to how 
young people 
live with 
diabetes. 

I studien ingick det 
10 tjejer och 10 killar 
med diabetes. De var 
mellan 15-18 år 
gamla. Dessa 
ungdomar valdes av 
specialist diabetes 
sjuksköterskor som 
jobbar på 4 olika 
sjukhus. Ungdomarna 
ska ha haft diabetes i 
minst 1 år. 
Föräldrarna fick 
också vara med i 
intervjuerna. 

Datainsamlingen gjordes i 
form av intervjuer.  
Ungdomarna fick frivilligt 
vara med i studien, de var 
anonyma, konfidentiella. 
Djupa frågor ställdes både till 
ungdomarna och deras 
mammor separat och i deras 
hem.  

De har kommit fram till att 
det finns någon skillnad 
mellan de båda könen. 
Tjejerna såg diabetes som en 
del av deras liv och såg det 
som självklarhet att vara 
öppen om det i sin 
omgivning. 
Killarna försökte göra 
sjukdomen en liten del av 
deras liv som möjligt. De 
försökte avfärda den.  

bra 

 Helvi 
Kyngäs, 
Maija 
Hentinen 
och Juile 
H. Barlow 
 
1998 
 
Finland 

Adolescens’ 
perceptions 
of physicians, 
nurses, 
parents and 
friends: help 
or hindrance 
in 
compliance 
with diabetes 
self-care? 

The purpose 
of the study 
was to 
explore how 
adolescents 
with diabetes 
perceived the 
actions of 
physicians, 
nurses, 
parents and 
friends in 
relation to 

I studien ingick det 
51 st ungdomar, 28 
killar och 23 tjejer. 
Dessa ungdomar var 
insulinberoende 
diabetiker. De ska ha 
haft diabetes i mer än 
ett år och åldern var 
mellan 13-17 år. De 
hade haft sjukdomen 
mellan 1-13 år. Dessa 
var patienter i 
paediatric ward of 

Dessa ungdomar intervjuades 
av samma forskare. Det var 
öppna frågor som ställdes 
som handlade om hur de tar 
han om sig själva mm 
 
Texterna lästes och 
individuella ord och meningar 
plockades ut. Vilket bildade 
koder. Teman formades av 
den induktiva materialet som 
gjordes i analyseringen av 
texterna, 

I studien hade de kommit 
fram till att de läkare, 
sjuksköterskor, föräldrar och 
vänner som uppträdde 
motiverande, dessa hade 
påverkat ungdomarnas 
förhållande till sin egenvård 
till det bättre. 
De föräldrar som var 
accepterande gjorde att deras 
samtycke till sin vård var god. 
Detta visade sig också ho 
vänner som visade dolda stöd, 
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comliance 
With self-
care 

oulu university 
hospital i Finland. 
 

eller sågs som likgiltiga. 

Vicki S. 
Helgeson, 
Kerry A. 
Reynold, 
Oscar 
Escobar, 
Linda 
Simineri, 
and 
Dorothy 
Becker. 
 
2007 
 
 
USA 

The Role of 
Friendship in 
the Lives of 
Male and 
Female 
Adolescents: 
Does 
Diabetes 
Make a 
Difference? 
 

We examined 
differences in 
the nature of 
friendship 
between 
adolescents 
with diabetes 
and healthy 
adolescents. 
We also 
examined 
whether friend 
support and 
negative 
relations with 
friends were 
related to 
health for both 
groups. 
 

Det var 127 
ungdomar med 
diabetes och 129 
friska ungdomar som 
ingick i studien. 
Dessa var i åldrarna 
mellan 11-13 år. De 
ska ha haft 
sjukdomen i minst ett 
år. 
Dessa ungdomar 
värvades från ett 
sjukhus. De hade haft 
sjukdomen mellan 1 
– 13 år. De hade även 
en kontroll grupp 
som var friska 
ungdomar. 

Studien gjordes under två 
olika tillfällen med ett år 
emellan dem.  
De intervjuades omedelbart 
innan eller efter sitt kliniska 
besök på sjukhuset. De friska 
ungdomarna intervjuades i 
sina hem 

De fann inga skillnader 
mellan kön, ålder, ras eller 
hushållsstrukturer. Men det 
fanns någon skillnad mellan 
den metaboliska statusen och 
sociala status. 
Ungdomar med diabetes hade 
en högre BMI, lägre Tanner 
stadium och kom ifrån 
familjer med lägre status. 

Bra 

Jane K. 
Dickinson 
& Maureen 
M. 
O’Rellly 
2004 
 
USA 

The lived 
experience of 
adolescent 
females with 
type 1 
diabetes 

The purpose 
of this study 
was to gain a 
better 
understandin
g of what it 
means of 
adolescent 
females to 
live with type 

10 ungdomar mellan 
16-17 år med 
diabetes typ 1 ingick i 
studien. De hade haft 
sjukdomen mellan 5-
12 år. De ska kunna 
prata engelska. 
Ungdomarna valdes 
ifrån ett läger där de 
deltog i counselor-in-

Dessa ungdomar intervjuades 
en och en och började med att 
ställa breda frågor. Frågorna 
handlade om skolan, hemmet, 
sport, sociala livet, jobb eller 
andra aktiviteter. 
 Intervjuerna varade mellan 
15 till 35 min och de spelades 
in.  

Resultatet visade på att 
ungdomarna fick kämpa 
med flera konflikter och 
val i sitt vardagliga liv. de 
kände sig bundna till en 
sjukdom som aldrig skulle 
gå bort och till hälso- och 
sjukvårdssystemet. 
Men ändå fann de ett sätt 
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1 diabetes training.  
 

att hantera sin sjukdom. Att 
passa in bland vänner var 
ofta viktigare än sin 
egenvård. 

 
 


