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Sammanfattning 

Bakgrund: Diabetes är en av de vanligaste folksjukdomarna och insjuknande bland barn och 

ungdomar ökar. Tonårstiden kan för många upplevas som en svår och omvälvande tidsperiod 

och att då drabbas av en kronisk sjukdom som kräver noggrann planering och dagliga rutiner 

som måste följas kan för många upplevas traumatiskt. Under perioden sker förberedelser inför 

vuxenlivet och tonåringen upplever jämnåriga som viktigare än sina föräldrar då de vill frigöra 

sig ifrån beroendet till dem. En fördjupad kunskap om hur tonåringar upplever sin diabetessjuk-

dom kan ge hälso- och sjukvårdspersonal kunskap om hur bemötandet till tonåringen kan ske 

på ett optimalt sätt.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva tonåringars upplevelser av att leva med dia-

betes.  

Metod: Studien var en systematisk litteraturstudie med beskrivande design. Artiklarnas resul-

tat analyserades genom integrerad analys.  

Resultat: Efter sammanställning av nio artiklar framkom fyra kategorier som beskriver artik-

larnas resultat och svarar mot studiens syfte: Att få diagnosen diabetes, Svårigheter med att ha 

diabetes som tonåring, att bli självständig och upplevelser av support.  

Slutsats: Litteraturstudien visar att tonåringar som lever med diabetes upplever sjukdomen på 

flera olika sätt. Tonåringen upplever en känsla av att vara annorlunda och det framkommer att 

support från föräldrar, vänner och hälso- och sjukvårdspersonal är en viktig del i hanterandet 

av egenvården. Hälso- och sjukvårdspersonal bör arbeta personcentrerat genom att ta vara på 

tonåringens expertis om sin sjukdom och bemöta tonåringen utifrån sin livssituation.  

 

Nyckelord: Diabetes Mellitus, tonåringar, upplevelser 
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1. Inledning 
Diabetes är en av de vanligaste folksjukdomarna och insjuknande bland barn och 

ungdomar ökar (Pellmer & Wramner, 2007). För många kan tonårstiden vara 

den mest sårbara tiden i livet och att då drabbas av en kronisk sjukdom med krav 

på rutiner och väl anpassade vanor kan för många upplevas traumatiskt (Hanås, 

1999).  

   Det finns flera tidigare studier om föräldrars upplevelser av att leva med en 

tonåring som har diabetes. I en studie av Dashiff, Riley, Abdullatif och Moreland 

(2011) beskrivs det att det är svårt att vara förälder till en tonåring med diabetes 

på grund av frustrationen och oron över hur tonåringen klarar av sin egenvård.  

   En litteraturstudie för att belysa tonåringars egna upplevelser av att leva med 

diabetes ansågs därför vara viktigt. Med studien hoppas författarna få ökad kun-

skap och bättre kunna bemöta tonåringar med diabetes i ett framtida yrke.  

2. Bakgrund 
Diabetes är en kronisk sjukdom som kan drabba personer i alla åldrar och uppstår 

i livets alla skeden (World Health Organisation [WHO], 2015a). Enligt WHO 

(2014) definieras en kronisk sjukdom som en sjukdom som inte smittar mellan 

personer och som varar under hela livet eller under mycket lång tid.  

   Diabetes är världens snabbaste ökande sjukdom och omkring 350 miljoner 

människor världen över har sjukdomen, en siffra som beräknas ha mer än för-

dubblats inom de närmsta 20 åren (WHO, 2015c). Orsaker till varför sjukdomen 

uppstår och varför den ökar är ett ökat intag av ohälsosam mat, innehållande mer 

socker än vad människan är i behov av, hos befolkningen samt dagens stressande 

livsstil. Sjukdomen är global men skillnaden i frekvens är olika mellan länder. 

Hos till exempel eskimåerna och bland urinvånarna i Nya Guinea är sjukdomen 

mycket ovanlig medan Sverige och Finland är länder där frekvensen av diabetes 

är hög (Quittenbaum, 2007). 

 

 

2.1 Historia 
Den kroniska sjukdomen diabetes mellitus har varit känd långt innan vår tide-

räkning i antikens Grekland, Kina och Indien. Ordet diabetes härstammar från 

grekiskan och betyder genompasserande, vilket refererar till de stora mängder 

vätska kroppen förlorar i form av urin om sockerhalten i blodet är för hög (Al-

varsson et al., 2013).  

   Något bot har inte upptäckts ännu och en effektiv behandling startades inte 

förrän 1921. Forskarna hade då lärt sig hur insulinet kunde föras över från djur 

till människa och sedan insulinet upptäcktes har miljoner människor med diabe-

tes världen över kunnat räddas till livet (Diabetesförbundet, 2012a).  

   De senaste 30-40 åren har flera viktiga händelser skett inom vården av diabetes 

och det var på 1980-talets början som patienter själva kunde kontrollera sitt blod-

socker. Idag finns det flera studier som visar på att desto bättre en person med 

diabetes efterliknar en frisk kropps insulinutsöndring, genom att ligga så nära 

det normala blodsockret som möjligt, desto lägre risk för att drabbas av nervska-

dor och andra komplikationer föreligger (Alvarsson et al., 2013).  
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2.2 Definition   
Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för flera sjukdomar där den gemensamma 

nämnaren är ett förhöjt blodsocker. De vanligaste formerna av diabetes är typ 1 

och typ 2 (Mosand & Stubberud, 2011), vilka kommer att belysas i denna litte-

raturstudie. Idag lever ca 50 000 barn och vuxna med diabetes typ 1 och ca 

350 000 med diabetes typ 2 i Sverige (Guobjörnsdóttir, 2014).  

   Det som händer i kroppen vid insjuknande i diabetes är att insulinproducerande 

betaceller, i bukspottkörtelns langerhanska öar, förstörs av olika anledningar. In-

sulin är ett hormon som är blodsockerreglerande och utsöndras vid förhöjda ni-

våer av glukos i blodet. Sjukdomsdiagnosen kan också bero på minskad känslig-

het för insulin (Quittenbaum, 2007).  

   Ett fastande blodsockervärde på mer än 7,0 mmol/l under en längre tid talar 

för att personen kan ha drabbats av diabetes och ska följas upp med fler prover 

(Mosand & Stubberud, 2011).  Typiska symtom på en oupptäckt diabetes kan 

vara trötthet utan naturlig förklaring, avmagring trots god aptit, torrhet i munnen, 

stora urinmängder och svampinfektioner med klåda i underlivet. Utan insulin 

kan kroppen inte tillgodogöra sig näring från blodet i form av socker (glukos) 

och därmed stiger blodsockret (Quittenbaum, 2007).  

   Målet med behandlingen för en patient med diabetes är ett blodsocker på 

samma nivå som hos en frisk person, vilket är mellan 4-8 mmol/l beroende på 

om personen är fastande eller icke fastande. Är personen fastande ska blodsock-

ret vara på en lägre nivå och efter en måltid stiger det vanligtvis beroende på 

måltidens kolhydratinnehåll (Sagen, 2013).  

  
 

2.3 Diabetes typ 1 
Vid diagnostisering av diabetes typ 1 har kroppens egen insulinproduktion delvis 

eller helt upphört. Till en början fungerar bukspottkörtelns insulinproducerande 

betaceller till en viss del, men så småningom kommer betacellerna att förstöras 

vilket efter några år leder till total insulinbrist (Mosand & Stubberud, 2011). Or-

saken är en autoimmun process som förstör betacellerna i bukspottkörteln och 

förlusten av betacellerna är en process som kan pågå under många år, men den 

kan också starta tidigt i livet. Cirka 90 % av betacellernas insulinproduktion upp-

hör att fungera vid typ 1 diabetes (Quittenbaum, 2007).  

   Orsaker till diabetes typ 1 är fortfarande oklart. Ärftlighet beskrivs som en fak-

tor men endast 10 % har en biologisk släkting med sjukdomen. Det är inte klar-

lagt vilka yttre faktorer som kan utlösa diabetes typ 1 men virusinfektioner, kost, 

stress och miljögifter beskrivs vara faktorer som bidrar till utvecklingen av sjuk-

domen (Mosand & Stubberud, 2011).  

   Hos patienter med diabetes typ 1 krävs kontinuerlig insulintillförsel (Quitten-

baum, 2007). Tillförsel kan ske genom injektioner eller via en insulinpump sub-

kutant, under huden, det senare är vanligast hos barn och ungdomar vid episoder 

av svårreglerade blodsockervärden (Alvarsson et al., 2013). Kroppens insulin-

behov varierar från individ till individ och under tonårstiden blir insulinbehovet 

ofta större då tonåringen genomgår puberteten och växer (Quittenbaum, 2007; 

Alvarsson et al,. 2013). 

    

 



Seminarieexemplar, får ej spridas  

  

6 
 

2.4 Diabetes typ 2 
Diabetes typ 2 brukar kallas för vuxendiabetes eller åldersdiabetes, vilket inte 

längre stämmer i dagens samhälle då sjukdomen mycket väl kan förekomma 

även hos barn (Sagen, 2013). 

   Vid diabetes typ 2 är känsligheten för insulin nedsatt och med tiden blir pro-

duktionen av insulin alltmer reducerad. Någon total förstöring av betacellerna 

förekommer inte (Mosand & Stubberud, 2011). 
   Orsaker till insulinresistens är fortfarande ofullständiga. Ärftliga faktorer finns 

och studier visar att fysisk inaktivitet och fetma/övervikt är en bidragande faktor 

till diabetes typ 2. Andra orsaker till ökad risk för diabetes är tobaksrökning, 

livsstil, stress och läkemedel (Quittenbaum, 2007). Medicinering med koleste-

rolsänkande läkemedel, vilka kallas statiner, ökar risken för att insjukna i diabe-

tes typ 2 (Diabetesorganisationen i Sverige, 2013).  

   Hos patienter med diabetes typ 2 inriktas behandlingen främst på livsstilsför-

ändringar med koständring och ökad fysisk aktivitet. Genom ökad fysisk aktivi-

tet och minskad övervikt kan insulinresistensen reduceras och cellerna blir där-

med känsligare för insulin (Sagen, 2013). Om blodsockret ändå är svårt att re-

glera krävs ett antidiabetikum i form av tabletter. Med tiden reduceras insulin-

frisättningen och insulininjektioner kan behövas för att upprätthålla en bra blod-

sockernivå (Quittenbaum, 2007). 

 

2.5 Hypoglykemi och hyperglykemi  
Hypoglykemi innebär att blodsockernivån i blodet är för låg vilket utan åtgärd 

kan leda till insulinkoma. Brist på glukos till hjärnan påverkar dess funktion och 

risken för insulinkoma ökar, komplikationen drabbar främst personer med dia-

betes typ 1 (Quittenbaum, 2007). 

   Symtom på hypoglykemi kan vara svettningar, hungerkänslor, skakningar, 

oro, hjärtklappning och svaghetskänslor. För att höja kroppens blodsocker för-

vandlas glykogen, lagrat socker som finns i levern, till glukos så kroppen kan 

tillgodogöra sockret. Hypoglykemi uppkommer vanligtvis vid en blodsocker-

nivå på 3 mmol/l (Wikström, 2012).   

   Vid längre tid av hypoglykemi stiger även stresshormonerna adrenalin, till-

växthormon och kortisol. Då uppkommer symtom från hjärnfunktionerna såsom 

bristande uppmärksamhet, irritabilitet, sluddrande tal, personlighetsförändring 

och en person kan upplevas berusad. Tillståndet är akut och personen är i behov 

av snabb sockertillförsel. Även då tillståndet inte hunnit bli akut är det viktigt att 

personen får något sött att äta så att kroppens blodsockernivå stiger (Quitten-

baum, 2007).  

   Hyperglykemi innebär att kroppens blodsocker ligger på en hög eller mycket 

högt nivå vilket utan åtgärd kan leda till stora vätskeförluster, intorkning, för-

giftning och allmänsymtom. Hyperglykemi orsakas av att insulintillförseln är 

otillräcklig vilket uppkommer vid en glömd insulindos, insulindosen är för liten 

i förhållande till måltiden eller om basaldosen är för låg. Basaldos innebär den 

dos långtidsverkande insulin som en person tar en eller två gånger per dygn för 

att blodsockret ska ligga på en bra nivå under hela dygnet. Hyperglykemi kan 

också orsakas av en infektion. Symtom på hyperglykemi är törst, stora urinmäng-

der, torra läppar, torr i munnen, illamående och tillståndet kan leda till kräk-

ningar (Alvarsson et al., 2013).  

   Hyperglykemi är på lång sikt det allvarligaste tillståndet och kan ge kompli-

kationer i form av hjärt- och kärlsjukdomar. Det är kroppens minsta kärl vilka 
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finns i ögon, njurar och hjärta som först drabbas av komplikationerna (Alvarsson 

et al., 2013).  

   För att fastställa diagnosen diabetes kan ett HbA1c användas, vilket är ett blod-

prov som mäter den genomsnittliga blodsockerhalten under de tre senaste måna-

derna. En person med diabetes bör helst ligga under 52 mmol/mol och ju längre 

tid ett HbA1c varit högt desto svårare komplikationer kan uppstå (Sagen, 2013).  

 

2.6 Att leva med diabetes 
Diabetes mellitus beskrivs som en sjukdom som kan leda till fysiska och psy-

kiska konsekvenser för alla som drabbas. Sjukdomen kan leda till att personens 

livssituation och livsstil förändras och livskvalitén är på längre sikt beroende av 

hur väl blodsockerhalten regleras (Mosand & Stubberud, 2011).  

   Att leva med diabetes kan innebära att en persons dagar måste planeras i förväg 

och att leva spontant kan vara svårare än vanligt. I Rintala, Paavilainen och 

Åstedt-Kurki (2013) studie framkom det att personer med diabetes oftast var 

medvetna om sitt ansvar när det gäller egenvård och att rutiner kring blodsock-

ermätning och insulininjektioner blir till en vana och en naturlig del i livet. För 

flera var sjukdomen en osynlig del i familjers vardagsliv men för personen med 

diabetes innebar det en ständig påminnelse om rutiner och kontroll av blodsock-

ervärdet. Att undvika hypoglykemi ansågs vara nödvändigt för att kunna hantera 

sitt vardagsliv och flera personer med diabetes beskrev att de hellre ligger på ett 

högt blodsockervärde än på ett för lågt värde (a.a).   

   På grund av sjukdomen kan det finnas en extra oro i vardagen och att leva med 

diabetes påverkar personens känsloliv varje dag, beroende på vilket blodsocker-

värde personen har. Känslor kunde pendla mellan att vara tillfredsställd till ett 

missnöje och irritation, från lycka till sorg och från entusiasm till trötthet. Att 

ständigt ha ett högt blodsocker bidrog till försämrad energi, ilska och dåligt hu-

mör och kunde påverka hela familjen (Rintala et al., 2013).  

   I behandling av diabetes är egenvård en central del och något som innebär att 

patienten har ansvaret för att ta förnuftiga beslut som främjar ett bra blodsocker 

vilket på sikt bidrar till en god hälsa. Patienter går på kontinuerliga kontroller för 

att få hjälp att reglera sin diabetes, och med hjälp av en sjuksköterska få inform-

ation och ventilera sina tankar (Quittenbaum, 2007).  

    

2.7 Tonårstiden 
Enligt WHO (2015b) definieras perioden mellan barndom och vuxenliv som ton-

årstiden vilken inträffar mellan åldrarna 10-19 år. Den här tiden karaktäriseras 

av en kritisk övergång från att vara barn till en snabb utveckling mot vuxenlivet.  

   Tonårstiden beskrivs som en period då förberedelser inför vuxenlivet sker. 

Tonåringen utvecklas både fysiskt och psykiskt och har behov av att bygga upp 

en stabil identitet inför framtiden (Enskär & Golsäter, 2009). Puberteten är star-

ten på perioden vilket markerar övergången från barndom till tonårstid (WHO, 

2015b). Tonårstiden definieras dels som den tid då distansering ifrån föräldrar 

sker och en strävan efter självständighet börjar. Tonåringen pendlar mycket mel-

lan känslan av att vilja vara självständig och en känsla av tvivel, med prestat-

ionsångest och ett identitetssökande (Hwang & Nilsson, 2011).  

   Under tonårstiden kan relationer till jämnåriga vara mycket betydelsefulla och 

behovet av stöttning från vänner och andra vuxna ökar under den frigörelsepro-

cess från sina föräldrar som tonåringen står inför (Enskär & Golsäter, 2009). En 
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medvetenhet om hur andra ser på en, en önskan om att vara en del av något och 

att vara som alla andra beskrevs som särskilt betydelsefullt under tonåren. Ängs-

lan över att vara onormal, att kroppen inte utvecklas som den ska eller att utse-

endet inte duger är vanligt (Hwang & Nilsson, 2011).  

   Enskär och Golsäter (2009) betonar att det är viktigt för stärkande av den egna 

identiteten att ingå i olika sammanhang utanför familjen. Organiserade fritids-

aktiviteter kan vara ett sätt att få tillgång till relationer med andra vuxna och 

genom intensivt umgänge med kompisar kan tonåringen känna en känsla av 

gruppidentitet och bekräftelse vilket kan stärka den egna identiteten. Under ton-

årstiden har tonåringar behov av att känna tillhörighet till en grupp och vänner 

är en stor del av livet. Att tillhöra en grupp kan påverka tonåringen positivt men 

även negativt, författarna har dock valt att inte belysa aspekter som tar upp 

grupptryck i denna litteraturstudie.  

   Enligt WHO (2015b) är tonårstiden universell och längden och definition av 

tonårstiden varierar från tid, kultur och med socioekonomiska situationer. Det 

skiljer mycket mellan åldersgrupperna 13 och 18 år och enligt Hwang och Nils-

son (2011) är det stor skillnad på tonåringar i respektive åldersgrupp och det kan 

vara problematiskt att föra samman dem i en enhetlig grupp. De individuella 

skillnaderna som finns inom varje åldersgrupp är större under tonårstiden än un-

der någon annan tid. En orsak till detta kan vara att puberteten startar vid olika 

tidpunkter för olika individer (a.a).  

 

2.8 Patientfokuserad vård  
Patientfokuserad vård är en beskrivning av en god omvårdnad där patienten står 

i centrum för vården (Sellgren Fransson, 2009). Patientfokuserad vård innebär 

att personal arbetar utefter att uppfylla den enskilda individens önskningar, be-

hov och förväntningar och att inse att varje patients vårdsituation är unik och 

måste hanteras som sådan (a.a). I litteraturen benämns patientfokuserad vård på 

olika sätt bland annat som patientcentrerad omvårdnad (McCance och McCor-

mack, 2013) och patientcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Inom disciplinen omvårdnad har patientfokuserad vård funnits länge och flera 

av de tidiga omvårdnadsforskarna som till exempel Dorothea Orem och Made-

leine Leininger byggde sina teorier efter begrepp som person, miljö och hälsa 

vilket utvecklades till omvårdnadsteorier och omvårdnadsmodeller (McCance & 

McCormack, 2013).  

   En patientfokuserad vård innebär att vårdpersonalen ser hela människan fram-

för sjukdomen och anpassar vården efter personens individuella livsvärld och 

behov mer än bara de fysiska behoven (Sellgren Fransson, 2009).  Det ska vara 

patientens förväntningar, önskemål och behov som bör styra sjukvårdens arbete, 

och inte tvärtom. Sjuksköterskan behöver förstå patientens personliga förutsätt-

ningar och förstå att patienterna är olika när det gäller viljan av att ta ansvar eller 

inte över sin vård. Vissa förväntar sig mycket stöd från vårdpersonal medan 

andra vill ta ett stort eget ansvar (a.a).   

   En primär del i vården handlar om att uppmärksamma och respektera vad hälsa 

betyder för den enskilda personen och som sjuksköterska krävs god kunskap om 

personens vanor, synsätt och andra betydelsefulla intressen samt att ta tillvara på 

patientens egna resurser (McCance & McCormack, 2013). 

   Empowerment är ett begrepp för egenmakt och ska vara synligt inom person-

centrerad vård. Det innebär att en person känner makt bland annat över sin egen 

situation, arbetsuppgifter och närmiljö (Elgàn & Fridlund, 2009). Sellgren- 
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Fransson (2009) beskriver att patienter med kroniska sjukdomar är experter på 

sin egen sjukdom och kan ofta ansvara om sin egen vård om de får den rätta 

kunskapen och utbildningen. Patientfokuserad vård är en process där personen 

ska involveras i de processer som rör han eller henne, så som identifiering av 

behov, viktiga mål som ska uppnås och prioriteringar. Med hjälp av korrekt och 

adekvat information anpassad till individen är målet att patienten utifrån sin för-

ståelse av erhållen information ska kunna fatta trygga och evidensbaserade be-

slut (SBU, 2009: Elgán & Fridlund, 2009). Elgán och Fridlund, (2009) under-

stryker också att det är vårdpersonalens uppgift att stärka patientens självstän-

dighet vilket kan bidra till en känsla av stärkande empowerment.   

  I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), finns beskrivet att sjukvår-

den ska handla om bl.a. trygghet och vård i behandlingen. I största möjliga mån 

ska omvårdnaden ske med respekt för patientens självbestämmande och integri-

tet, främja goda kontakter mellan personal och patient och genomförandet ska så 

långt som möjligt ske i samråd med patienten.     

   Tillsammans med övriga professioner, patient och dess sociala nätverk ska 

sjuksköterskan aktivt sträva efter att främja hälsa och att skapa förutsättningar 

för den unika personen som hen har framför sig (McCance & McCormack, 

2013).      

   Vårdpersonal ska ge personen de bästa förutsättningarna för att kunna göra 

evidensbaserade val för att främja sin hälsa men också respektera och inte mo-

ralisera kring andra val personen önskar göra. Sjuksköterskan ska ha ett helhets-

perspektiv och kunna visa ett engagemang för patienten, vara ärlig, visa respekt 

och kunna förstå den enskilda patientens situation (Sellgren- Fransson, 2009).  

   När en person drabbas av en sjukdom påverkas ofta närstående till den drab-

bade. Det är viktigt att de inkluderas och involveras i vården samt att de får vara 

med vid beslutande om vårdens innehåll, mål, medel och uppföljning om de öns-

kar (McCance & McCormack, 2013). 

   Genom att sjuksköterskan får ökad kunskap om tonåringen och visar förståelse 

för hens upplevelse av sjukdomen kan relationen dem emellan stärkas. När sjuk-

sköterskan bemöter tonåringen utifrån livssituationen den befinner sig i kan 

bästa möjliga omvårdnad utifrån en patientfokuserad vård ges. Författarna till 

litteraturstudien vill betona vikten av att arbeta utefter patientfokuserad vård då 

de anser att tonårstiden kan vara komplex och att upplevelsen av att leva med 

diabetes skiljer sig åt mellan tonåringar, det är därför viktigt att vårdpersonal ser 

personen bakom sjukdomen.  

 

   

3. Problemformulering 
Tonårstiden kan vara en känslosam tid som karaktäriseras av att pendla mellan 

att vara självständig och fortfarande vara ett barn. Att som tonåring insjukna i 

diabetes och därmed behöva anpassa sig till nya vanor och rutiner som rör egen-

vård, kost och hur kroppen fungerar, kan för många kännas som att ta ett steg 

tillbaka i utvecklingen. Författarna anser att det är ett viktigt ämne att belysa och 

är intresserade av hur den kroniska sjukdomen påverkar livet som tonåring. 

   Då antalet nyinsjuknande i diabetes i yngre åldrar ökar har studien fokuserat 

på att belysa tonåringars upplevelser och erfarenheter av att leva med sjukdo-

men. Studien kan ge djupare kunskap om hur sjuksköterskan kan bemöta och 

förhålla sig till tonåringen med diabetes som patient.   
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4. Syfte  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva tonåringars upplevelser av att leva 

med diabetes.  

5. Metod  

5.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie med systematisk sökning har gjorts genom att 

söka, bearbeta och sammanställa befintlig forskning.  

 

5.2 Sökstrategi 
Utifrån studiens syfte valdes sökord för att finna artiklar som finns inom ämnet. 

För att få fram artiklar som motsvarade litteraturstudiens syfte krävdes sökning 

i flera databaser som fokuserar på omvårdnad valdes databaserna Cinahl och 

Medline. Medline är inriktat främst på tidskrifter inom medicin men även om-

vårdnad och Cinahls fokus är mer inom omvårdnadsvetenskapen (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). Sökorden översattes till de specifika ämnesord som 

databaserna har valt att använda, vilket görs för att minska det så kallade bruset 

i sökningen, att undvika referenser som inte motsvarar syftet (a.a).  

   I Cinahl användes ämnesorden Diabetes Mellitus, Diabetes type 1, Diabetes 

type 2, adolescence, adolescent hospitalized, emotions, life change events och 

life experiences. Adolescent definierades enligt svenska Mesh som åldrarna mel-

lan 13 till 18 år (Karoliska institutet, u.å.). Detta åldersintervall valdes för att 

hitta artiklar som motsvarade syftet för litteraturstudien och därmed beskrivs det 

som litteraturstudiens målgrupp gällande ålder.  

   OR är en boolesk sökoperator som användes för att bredda sökningen genom 

att den sammankopplar två eller flera söktermer. Resultatet av sökningen visar 

då den ena söktermen, den andra eller båda tillsammans. Sedan kombinerades 

sökorden med den booleska sökoperatorn AND (se bilaga 1) för att mätta sök-

ningen genom att fokusera på ett mer avgränsat område som svarar mot syftet 

(Willman et al., 2011). 

   I Medline användes sökorden Diabetes Mellitus, Diabetes Mellitus type 1, Di-

abetes Mellitus type 2, Life change events, Emotions och adolescent. Sökningen 

gjordes på samma sätt i Cinahl med de booleska sökoperatorerna.      

   Begränsningar i Medline gjordes i form av english language och publication 

date: 20060101–2014123. I Cinahl gjordes begränsningar i form av peer re-

viewed, english language och publication date: 20060101–2014123.  

 

5.3 Urval 
 Vid urvalen av artiklar exkluderades de artiklar som fokuserade på behandling, 

föräldrars/skolpersonals upplevelser, korrelationsstudier, litteraturöversikter och 

artiklar där medelåldern inte stämde överens med litteraturstudiens målgrupp 

som var 13- 18 år. Exklusion av artiklarna gjordes på grund av att författarna 

ansåg att artiklarna inte besvarade litteraturstudiens syfte.  

   Sökningen resulterade i 119 stycken artiklar i databasen Cinahl och 116 

stycken i Medline. Vid urval ett lästes alla titlar och de som inte svarade mot 

litteraturstudiens syfte exkluderades, 54 stycken artiklar valdes. Abstrakt lästes 

på samtliga artiklar vid urval två och därefter återstod 22 stycken. I urval tre 

lästes artiklarna i fulltext och efter det behölls nio stycken som var aktuella för 
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litteraturstudien, två stycken med kvantitativ metod och sju stycken med kvali-

tativ metod. De artiklar som exkluderades vid urvalet motsvarade inte syftet eller 

hade tydliga brister i metoden.  

   Artikelsökningarna gjordes först i Cinahl och sedan i Medline och på grund av 

det framkom få artiklar i Medline som svarade mot syftet som inte hade valts i 

Cinahl. Sammanlagt hittades fem stycken dubbletter varför fler föll bort i Med-

line, där den sista artikelsökningen gjordes.  

   

5.4 Granskning och värdering 
Av de valda artiklarna granskades de med kvalitativ metod med hjälp av Will-

man et al. (2011) granskningsmall för att kunna bedöma studiernas trovärdighet. 

De kvantitativa artiklarna som valdes för litteraturstudien var tvärsnittsstudier 

och granskades därför enligt Kristensson, (2014) granskningsmall för att bedöma 

studiernas validitet, som var en mer lämpad granskningsmall för denna typ av 

studier.  

   Granskningen gav författarna ett mått på om artiklarna hade en låg, medelhög 

eller hög kvalitet. Artiklar med svagheter såsom stort bortfall av antalet studie-

deltagare vid kvantitativa studier eller artiklar där metoden var otillräckligt be-

skriven bedömdes som studier med medelhög nivå. Ju fler brister en studie hade, 

desto sämre kvalitet ansågs den ha. De artiklar med en väl beskriven metod samt 

där resultatet var utförligt beskrivet ansågs av författarna ha hög kvalitet och 

sågs som styrkor för litteraturstudien.  

   Efter artikelgranskningen enligt ovan behölls de utvalda artiklarna som sva-

rade mot litteraturstudiens syfte då de minst hade medelhög nivå och ansågs där-

för hålla måttet för att ingå i litteraturstudien.  

 

5.5 Analys 
För att bearbeta och sammanfatta det resultat som framkom i de valda artiklarna 

användes en integrerad analys. Genom att använda analysmetoden bearbetas tex-

terna strukturerat i olika steg för att finna likheter, därefter kan resultatet sedan 

presenteras på ett mer överskådligt sätt (Kristensson, 2014).  

   I det första steget läste författarna artiklarna enskilt. Genom att läsa artiklarna 

enskilt och identifiera likheter i artiklarnas resultat, för att sedan jämföra och 

diskutera det som framkom, uppnåddes en bredare förståelse av artiklarnas re-

sultat. Tillsammans skrevs de delar av resultatet som svarade mot litteraturstu-

diens syfte ner. I det andra steget identifierades olika kategorier som samman-

fattar det resultat som framkom i de olika artiklarna och som relaterar till 

varandra. Kategorierna kan liknas vid etiketter och är till för att göra resultatet 

mer överskådligt. I det tredje steget bearbetades och sammanställdes det resultat 

som fanns under de kategorier som hade framkommit. De kategorier som förfat-

tarna valde speglar artiklarnas resultat och ligger sedan till grund för det innehåll 

som beskrivs under vardera kategorin. Under två av kategorierna finns ytterli-

gare indelningar av resultatet vilket författarna kallar underrubriker, se tabell 2. 

Underrubrikerna speglar resultatet på ett djupare sätt och kategorierna ger en mer 

överskådlig bild av vad resultatet vill belysa (Kristensson, 2014), se tabell 1 för 

exempel på integrerad analys.  

   En integrerad analys har syftet att analysera stora mängder skriven text och 

metoden används oftast vid analys av kvalitativa studier (Kristensson, 2014). De 

artiklar med kvantitativ metod som inkluderades i litteraturstudien analyserades 
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också med integrerad analys eftersom resultatet både var beskrivet i text och 

tabeller. 

   Under analysen tog författarna hänsyn till och reflekterade över förförståelsen 

som båda besitter, något som Henricson (2012) menar ökar det studiens pålitlig-

het. Litteraturstudien skrevs av två författare med olika erfarenheter inom ämnet. 

Båda är sjuksköterskestudenter och har därigenom en grundläggande kunskap 

om sjukdomen samt att en av författarna har erfarenhet av att ha diabetes som 

tonåring.  

 
Tabell 1: Exempel på integrerad analys 

 

5.6 Etiska överväganden 
Forskningsetik innebär att värna om människors lika värde, integritet och själv-

bestämmande hos alla som berörs vid en studie och ska genomsyra hela arbetet. 

Vid forskning om människor gäller Lag om etikprövning av forskning som av 

ser människor (SFS 2003:460) och Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) där syf-

tet med lagstiftningen är att skydda den enskilda människan och respekten för 

människovärdet vid forskning (Kjellström, 2012).  

   I litteraturstudien användes endast artiklar som hade tillstånd från en etisk 

kommitté eller påvisat att de gjort noggranna etiska överväganden. Barn under 

15 år måste ha sina föräldrars/vårdnadshavare godkännande för att medverka i 

en studie. Om barn medverkar i forskning ska syftet vara att barns situation kan 

förbättras (Kjellström, 2012). 

   Resultatet är publicerat med allt innehåll från artiklarna som svarar mot studi-

ens syfte och har inte påverkats av författarnas egna åsikter.  

 

 

Meningar som svarade mot syftet Kategorier Subkategorier  

Många nämnde att vänner visade att de brydde sig 

och det fick tonåringen att må bra.  

Att uppleva sup-

port  

Support från 

vänner 

 

Många såg påminnelser från föräldrar som irrite-

rande men också beskrivet som ett hjälpmedel för att 

upprätthålla sin egenvård. 

 

 

Att uppleva sup-

port 

Föräldrasupport  

En tonåring beskrev att han ofta lät sociala aktivite-

ter prioriteras framför sin diabetes även då han för-

stod vikten av att se efter sin hälsa.  

 

 

Tonåringars 

upplevda svårig-

heter  

 

Att känna sig 

annorlunda 

 

Deltagarna med högt HbA1c trodde att deras diabe-

tes skulle bli botad och de med lågt snittvärde ac-

cepterade sin diabetes.  

 

Tonåringars 

upplevda svårig-

heter  

 

Att ha en diabe-

tesdiagnos 
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6. Resultat 
Efter den integrerade analysen framkom tre kategorier och sju stycken underru-

briker som sammanfattar litteraturstudiens resultat.  
 

Tabell 2: Översikt över kategorier och underrubriker. 

 

 

 

6.1 Att uppleva svårigheter 

6.1.1 Att ha en diabetesdiagnos 
Att leva med en kronisk sjukdom beskrevs som att leva under ett mörkt moln 

och flera tonåringar ifrågasatte varför just de hade blivit drabbade (Wang, 

Brown, & Horner, 2013). Att drabbas av diabetes var en individuell upplevelse 

och upplevelserna skiljde sig åt (Spencer, Cooper & Milton, 2012).  

   För tonåringar innebar diabetesdiagnosen en stor omställning i livet vilket bi-

drog till både emotionella och fysiska motgångar och svårigheter (Karlsson et 

al., 2006). Flera tonåringar beskrev en känsla av frustration och trötthet på grund 

av de egenvårdsaktiviteter de var tvungna att utföra dagligen (Wang et al., 2013). 

De strikta rutinerna och att inte kunna vara spontan ansågs vara den svåraste 

aspekten med diabetesdiagnosen då tonåringarnas vardag kretsade kring plane-

ring och anpassning till injektioner och måltider (Huus & Enskär, 2007).  

   Tonåringarna var medvetna om vikten av att hålla sitt HbA1c på en jämn och 

bra nivå och att det var värdefullt att sköta sin diabetes för att undvika långsiktiga 

komplikationer. Deltagarna trodde att om deras HbA1c låg på en bra nivå skulle 

deras tillstånd inte förvärras och de hade även en tro om att utvecklingen inom 

medicinteknik skulle underlätta för deras framtid (Wang et al., 2013). I Scholes 

et al. (2013) studie som jämfört två grupper med lågt respektive högt HbA1c, 

visade att deltagare med högt HbA1c hade en tro om att deras sjukdom skulle 

kunna botas i framtiden medan de med ett lågt snittvärde accepterade sin diabe-

tes.  

   Hur länge tonåringarna hade haft sin diabetesdiagnos påverkade upplevelserna 

av sjukdomen. För deltagare som nyligen blivit diagnostiserad blev förändring-

arna mer tydliga i vardagslivet och sjukdomen blev för många ett hinder i var-

dagen vilket kunde leda till att sociala aktiviteter som tidigare hade uppskattats 

undveks (Spencer et al., 2012).  

   Det var lättare för tonåringar som hade fått diagnosen vid ung ålder att accep-

tera sjukdomen då de inte tidigare hade en vardag utan diabetes att jämföra med 

Kategorier Underrubriker 

Att uppleva svårigheter  

 
 Att ha en diabetesdiagnos 

 Att känna sig annorlunda 

 Egenvård i skolan 

 Att berätta om sin diabetes för andra 

Upplevelser av att bli självständig   

 

Att uppleva support  Föräldrasupport 

 Support från vänner 

 Support från hälso- och sjukvårdsperso-

nal 
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(Spencer et al., 2012). Acceptans ansågs som en viktig del i bemästrande av di-

abetesdiagnosen och var positivt relaterat till välmående (Casiera et al., 2013) 

men trots tidig debut och acceptans upplevdes sjukdomen som en börda i varda-

gen för många (Spencer et al., 2012).  

   I och med sjukdomen upplevde tonåringar i en studie en snabbare kognitiv 

mognad i jämförelse med jämnåriga vänner relaterat till de situationer och beslut 

som tonåringen ständigt ställdes inför (Huus & Enskär., 2007). De nödvändiga 

förändringarna i vardagen som sjukdomen krävde ledde till att tonåringarna upp-

levde att jämnåriga hade en annan syn på dem efter att de hade fått diabetesdia-

gnosen (Wang et al., 2013).  

 

6.1.2 Att känna sig annorlunda 
Tonåringarna uttryckte känslor av att vara annorlunda och utanför på grund av 

diabetesen. De var förvirrade över sin identitet och osäkra på om och hur olika 

de var i jämförelse med jämnåriga (Brouwer et al., 2012: Wang et al., 2013). De 

poängterade att det var viktigt att vara som andra jämnåriga och att kunna leva 

som dem. De upplevde tonårstiden med diabetes som ett pendlande mellan att 

vara normal och att inte vara normal. Tonåringarna beskrev upplevelser av att 

behandlas annorlunda av både familj, vänner och skola (Huus & Enskär, 2007), 

men de förnekande att de kände sig retade, hade problem med sina vänner eller 

upplevde att andra var fördomsfulla (Scholes et al., 2013).  

   Att vara accepterad och förstådd av andra tonåringar prioriterades i flera situ-

ationer och enligt tonåringarna var det av större vikt att ses som normal än att ha 

full kontroll över sin diabetes (Wang et al., 2013). De upplevde genans över att 

behöva använda till exempel sin blodsockermätare eller att behöva ta en insulin-

injektion öppet och även då det visste att det skulle bidra till ökat välmående så 

avstod de på grund av att inte känna sig annorlunda (Huus & Enskär, 2007: Wang 

et al., 2013).  

   Oro över att blodsockernivån skulle sjunka för lågt hindrade tonåringar i en 

studie att fullt uppskatta olika aktiviteter, såsom skolutflykter (Wang et al., 

2013). I en annan studie prioriterades sociala aktiviteter framför att sköta egen-

vården även då kunskap fanns om vikten av att sköta om sin diabetes (Spencer 

et al., 2012).  

   Tonåringar uttryckte känslor av tillhörighet vid umgänge med jämnåriga per-

soner som också har diabetes. Diabetesläger framkom som något positivt och 

tonåringarna upplevde en känsla av att lättare bli förstådda i situationer som in-

volverade sjukdomen. Deltagarna beskrev hur de kunde ta lärdom från varandras 

erfarenheter och därmed hjälpa varandra (Brouwer et al., 2012: Scholes et al., 

2013). Genom att träffa andra tonåringar i samma situation kunde de känna igen 

sig i andras problem och tillsammans hitta nya lösningar inför framtiden. Det 

bidrog även till inspiration och hjälp att hantera nya situationer (Viklund & Wik-

blad, 2009).   

 

6.1.3 Egenvård i skolan 
I studien av Schwartz et al. (2010) beskrev de flesta tonåringarna positiva upp-

levelser relaterat till att utföra egenvård i skolan. Många upplevde dock att de 

hade behandlats annorlunda någon gång och möjligheten att sköta sina diabetes-

rutiner i skolan var ett huvuddilemma. Fler än hälften av tonåringarna i samma 

studie rapporterade att de hade blivit hindrade att utföra sin egenvård i skolan 



Seminarieexemplar, får ej spridas  

  

15 
 

och de upplevde att skolpersonal trodde att de använde sjukdomen som en ursäkt 

för att kunna gå från klassrummet.   

   Tonåringarna upplevde en ignorans, missförståelse och otillräcklig kunskap 

från lärare vilket avskräckte deltagarna att utföra egenvården i skolan. De upp-

levde att lärares brist på erfarenhet i akutsituationer begränsade tonåringens fri-

het i att delta i skolans aktiviteter. De valde att inte berätta om de hade lågt blod-

socker då lärare och klasskamrater ofta överreagerade på situationen och ringde 

hem till föräldrarna. Flera tonåringar hade upplevt att lärare inte brydde sig om 

tonåringens diabetesrelaterade behov (Wang et al., 2013). Endast 27 % av tonå-

ringarna i en studie upplevde att deras lärare hade tillräcklig kunskap om tonå-

ringens diabetes (Schwartz et al., 2013). I samma studie hade 23 % av deltagarna 

upplevt skam i samband med situationer av hyperglykemi eller andra diabetes-

relaterade händelser där lärare eller andra utomstående varit tvungna att ingripa 

i situationen.  

   I en studie beskrevs att skolsköterskor inte var tillräckligt stöttande. Deras re-

surser var begränsade och tonåringarna hade ingen plats till förvaring av egen-

vårdsprodukter och inte heller ett rum för att vila vid behov fanns tillgängligt. 

Skolsköterskans möjlighet att utföra nödvändiga blodprover och injektioner upp-

levdes vara begränsad samt att kommunikationen från skolsköterskan till föräld-

rar när tonåringen mådde dåligt var bristfällig (Wang et al., 2013).  

   Flera tonåringar i en studie beskrev att det var skillnad på att hantera egenvår-

den hemma och i skolan (Wang et al., 2013). Att hantera sin diabetes i skolan 

var stressande och obekvämt då klasskompisar alltid stirrade och var nyfikna. 

Klasskompisar upplevdes också som ignorerande och på grund av att tonåringen 

inte ville ses som annorlunda, dolde de sin egenvård i skolan. I studien beskrevs 

det hur tonåringar hade utvecklat strategier för att kunna hantera sin diabetes 

offentligt. Att inte reflektera över sin handling, att ignorera människor som tittar 

eller att bli van med att människor tittar, var exempel på strategier som kunde 

underlätta tonåringens egenvård. Istället för att behöva mäta sitt blodsocker med 

en glukosmätare valde de flesta tonåringar att använda sig av symtom på lågt 

eller högt blodsocker som huvud- eller kompletterande indikator för att avgöra 

blodsockernivån (a.a).  

  Trots att deltagarna i en studie hade kunskap om att en viss sorts mat skulle 

höja deras blodsocker, var de rädda att vägran och undvikande av detta skulle 

framkalla att de blev retade och ifrågasatta av klasskamraterna (Wang et al., 

2013). Känslor som uppstod vid tillfällen av mobbning och missförståelse resul-

terade i att tonåringarna hindrades från att utföra egenvården öppet (a.a).  

 

6.1.4 Att berätta om sin diabetes för andra  
Att berätta om sin diabetes för omgivningen och hur mycket information som 

skulle berättas var ett dilemma bland tonåringarna i studierna som kunde kom-

plicera deras önskan om att passa in. Tonåringars attityd om att berätta om sin 

diagnos var individuella och skiljde sig åt. Några oroade sig för negativa bemö-

tanden från omgivningen och upplevde det som generande att mäta sitt blod-

socker offentligt (Schwartz et al., 2013: Wang et al., 2013).  

   Att berätta om sjukdomen upplevdes av vissa som positivt då det var viktigt 

för dem att andra hade kunskap om deras diagnos och åtgärder vid behov om 

något skulle hända (Wang et al., 2013). Att berätta för andra om sin sjukdom 

kunde skapa en trygg miljö vilket var viktigt för tonåringens hanterande av sin 

egenvård (Viklund & Wikblad, 2009).  
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   Andra upplevde delgivande som svårt då de var rädda för att vara annorlunda 

och rädslan att förlora vänner var stor. Det vanligaste var att tonåringen berättade 

för en nära vän där tillit fanns i relationen (Brouwer et al., 2012).  

 

6.2 Upplevelser av att bli självständig 
Deltagarna i en studie upplevde tonårstiden som ett pendlande mellan att vilja 

vara självständig men ändå vara i behov av support från andra (Karlsson et al. 

2006). Tonåringar i en studie beskrev att diabetesvården innefattade komplexa 

beslut och att det krävdes en kognitiv mognad för att kunna se konsekvenser av 

sina handlingar för att på så sätt kunna planera sin egenvård så som insulindoser 

relaterat till måltider (Viklund & Wikblad, 2009). I vissa fall var tonåringen redo 

att ta över hela ansvaret över sin diabetes men i andra situationer kände de en 

osäkerhet och en omognad över att hantera sin diabetes självständigt. Tonåring-

ens pendlande mellan separering ifrån föräldrarna och att ta emot support resul-

terade i ett oklart ansvarstagande i hanteringen av aktiviteter i egenvården 

(Karlsson et al., 2006).  

   Det var viktigt att ha närvarande föräldrar som stöttade tonåringens möjligheter 

till att ta eget ansvar och att våga lita på tonåringen. Tonåringar upplevde en 

känsla av frihet när föräldrarna trodde på deras kunskap och att de bemästrade 

hanteringen av sjukdomen. Hinder i egenvården upplevdes när föräldrar hade ett 

behov av kontroll och när de ställde för stora krav vilket ledde till att tonåringen 

tog mindre ansvar och hindrades i utvecklingen i sin egenvård (Viklund & Wik-

blad, 2009).  

    I en studie beskrev deltagarna att de inte var bekväma med att ha fullt ansvar 

över sin diabetes och lade därför över ansvaret på sina föräldrar. De visste dock 

att de var tvungna att vara ansvarsfulla för kunna bli oberoende i sin egenvårds-

hantering i framtiden. Tonåringarna upplevde det som svårt att vara oberoende 

av sina föräldrar då de ibland var frestade till att göra misstag och vara rebelliska 

(Wang et al., 2013).  

   Att reflektera och att lära sig av sina egna misstag och erfarenheter av okon-

trollerad diabetes upplevde tonåringen som den bästa läxan och det resulterade i 

en djupare kunskap om sin diabetes. Genom att bli expert på sin kropp förenkla-

des egenvården vilket bidrog till att tonåringen motiverades till att fortsätta sköta 

sin egenvård (Karlsson et al., 2006: Spencer et al., 2012). 

   Tonåringar som var fysiskt aktiva och hade en coach/tränare i sin närvaro ta-

lade om den viktiga rollen som coachen/tränaren hade i frigörelseprocessen från 

sina föräldrar. De beskrev hur coachen stöttade dem i att ta hand om sig själva 

och de kände sig trygga i och med denna support vilket var betydelsefullt för 

tonåringen (Huus & Enskär, 2007).  

 

6.3 Att uppleva support 
I studierna framkom att tonåringens sociala nätverk spelade en viktig roll vid 

beslutsfattande gällande sin diabetes. Tonåringarna underströk att den hjälp de 

fått från familj och vänner var betydelsefull och viktigt för ett lyckat hanterande 

av sin sjukdom (Brouwer et al., 2012: Huus & Enskär., 2007: Karlsson et al., 

2006: Scholes et al., 2013: Spencer et al., 2012: Wang et al., 2013).  
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6.3.1 Föräldrasupport 
Diabetes påverkar inte enbart tonåringen utan hela familjen kan påverkas. Att 

därför involvera familjen i tonåringens nya vanor och rutiner upplevdes vara po-

sitivt för deltagarna och förenklade egenvården för dem (Spencer et al., 2012).  

   Viklund och Wikblad (2009) beskrev att föräldrar var speciellt viktiga när ton-

åringens kunskap inte räckte till och då förmågan till egenvård brast. Vid pro-

blem bidrog föräldrar med hjälp och kunde lättare anpassa familjens vardagsliv 

efter tonåringens vanor. I en studie beskrevs support från föräldrar angående ton-

åringens egenvård till exempel som att äta samma sak till middag som till näst-

kommande lunch vilket bidrog till att tonåringen på ett naturligt sätt lättare kunde 

lära sig att anpassa sina insulindoser (Spencer et al., 2012). 

   I flera studier (Karlsson et al., 2006: Scholes et al., 2013: Spencer et al., 2012) 

upplevde tonåringar med diabetes att deras föräldrar var mer stressade och oro-

liga än jämnårigas föräldrar (a.a). De upplevde också att deras föräldrar var mer 

tjatiga än andras (Scholes et al., 2013). Tjat angående specifika diabetesfrågor 

ledde ofta till konflikter och tonåringen upplevde det som anklagande (Viklund 

& Wikblad, 2009). Tonåringarna upplevde tjatet som irriterande men hade också 

en förståelse av att det berodde på omtanke och kärlek. De såg även föräldrarnas 

påminnelser som ett betydelsefullt hjälpmedel för att klara sin egenvård (Spencer 

et al., 2012: Wang et al., 2013).   

   I studien av Scholes et al. (2013) jämfördes tonåringar med högt HbA1c (> 68) 

samt med lågt HbA1c (< 68). Resultatet visade att de tonåringar med ett högt 

HbA1c inte hade lika stöttande och involverade föräldrar som tonåringarna med 

ett lågt HbA1c (a.a). Brist på förståelse, kunskap och en negativ attityd från för-

äldrarna upplevdes som negativt av tonåringen och bidrog till en försämrad upp-

levelse av sjukdomen och försvårade egenvården (Viklund & Wikblad, 2009). 

Föräldrar upplevdes ha mer kunskap om både sjukdomen och egenvården men 

tonåringarna önskade att det vore tvärtom. Genom att ha mer kunskap om egen-

vård i vissa situationer hade de en tro om att vardagen skulle bli mer flexibel 

(Wang et al., 2013). I en studie upplevde tonåringar med tidig sjukdomsdebut 

beskrev att de gått miste om viktig information från läkare och sjuksköterskor, 

istället hade föräldrarna fått ta del av det (Karlsson et al., 2006). Tonåringarna 

upplevde det idag som en negativ aspekt av att insjukna i diabetes under tidiga 

år (Karlsson et al., 2006: Viklund och Wikblad, 2009).  

 

6.3.2 Support från vänner  
Support från vänner upplevdes vara en viktig del för att egenvården skulle fun-

gera utanför hemmet (Spencer et al., 2012). Flera deltagare i en studie nämnde 

att när vännerna visade att de brydde sig upplevde de trygghet och kände välmå-

ende (Scholes et al., 2013). Tonåringar i studien av Brouwer et al. (2012) beskrev 

att support upplevdes när vänner stöttade dem i hanteringen av sin diabetes. Del-

tagarna uppskattade att deras vänner tränade med dem, påminde dem om matre-

striktioner och att mäta sitt blodsocker. I en studie beskrev tonåringarna att en-

gagemang hos vänner upplevde tonåringen känslosupport (Karlsson et al., 2006). 

Om nära vänner hade kunskap om åtgärder vid hypoglykemi eller andra diabet-

eskomplikationer kände sig tonåringen mer trygg och kunde koppla bort sin oro 

över sjukdomen (a.a).  

   Att ha vänner som fanns till hands för vardagliga aktiviteter som inte var asso-

cierade med tonåringens diabetes upplevdes också som support (Brouwer et al., 

2012). Vänskaplig support ansågs vara viktigt för tonåringens integrerande av 
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sin diabetes i vardagslivet men det kunde även upplevas som tjat (Karlsson et 

al., 2006: Huus & Enskär, 2007).  

 

6.3.3 Support från hälso- och sjukvårdspersonal 
Tonåringarna i studierna upplevde en bristande support från hälso- och sjuk-

vårdspersonal (Karlsson et al., 2006: Scholes et al., 2013: Spencer et al., 2012:). 

Tonåringar upplevde att sjuksköterskan försökte ha ett individanpassat bemö-

tande men det var ofta svårt att översätta informationen och riktlinjerna de fick 

till sitt eget vardagsliv (Spencer et al., 2012).     

   Tonåringarna hade ofta tillit till sjuksköterska och läkare men de upplevde att 

dessa professioner inte var insatta i tonåringens livssituation och därmed var det 

ibland svårt att följa de hälsoråd som gavs.  Det som deltagarna ansåg vara ne-

gativt var det auktoritära förhållningssätt som tonåringen upplevde i mötet med 

personalen (Scholes et al., 2013).  

 

7. Resultatsammanfattning  
Att ha diabetes som tonåring kan innebära ett pendlande mellan flera olika käns-

lor och upplevelser såsom skam, oro, snabbare mognad, stolthet och acceptans. 

Utifrån författarnas tolkning av resultatet beskriver tonåringar en känsla av att 

vara annorlunda som ett stort problem. Andra fynd som framkommer i resultatet 

är att attityden hos hälso- och sjukvårdspersonal upplevs som auktoritär och att 

vården inte alltid är anpassad för tonåringar i sin livssituation. Betydelsen av 

support genomsyrar hela resultatet och kan ha en påverkan på tonåringars upp-

levelser av sjukdomen. 

  

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion  
I metodavsnittet redovisas ett väl beskrivet utförande av urval, val av sökord, 

datainsamling och dataanalys vilket enligt Henricson (2012) ökar möjligheten 

till reproducerbarhet och reliabilitet genom att andra kan utföra samma metod 

och finna samma artiklar.  

   De databaser som används i litteraturstudien är Cinahl och Medline. Förfat-

tarna anser att det framkom ett tillräckligt stort antal artiklar vid artikelsökningar 

i ovanstående databaser, därav har andra databaser valts bort. PsychINFO är en 

databas som tillhandahåller artiklar inom beteendevetenskap och psykologi. En 

utesluten sökning i denna databas kan ha resulterat i att relevanta artiklar kan ha 

missats och kan ha påverkat litteraturstudiens resultat vilket ses som en svaghet 

för studien.  

   Inklusionskriterierna för studien bedömdes vara relevanta för att besvara litte-

raturstudiens syfte. Enligt WHO (2015b) definieras tonårstiden som åren mellan 

10 – 19 år men enligt svenska Mesh (Karolinska institutet, u.å.) definieras 

samma tidsperiod som åren mellan 13 – 18 år. För att kunna göra korrekta sök-

ningar i Cinahl och Medline användes databasernas förutbestämda sökord vilket 

resulterar i att studiens målgrupp gällande ålder definieras enligt svenska Mesh. 

På grund av att sökningen begränsades enligt svenska Mesh sökord kan resultat 

ha missats från tonåringar definierat enligt WHO (2015b) och anses som en 

svaghet för studien.   
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   Det var svårt att hitta artiklar till litteraturstudien som enbart beskriver tonå-

ringar i åldern 13 – 18 år och på grund av det inkluderas artiklar med deltagare i 

åldrar äldre och yngre än litteraturstudiens målgrupp. I en av de nio artiklarna 

som inkluderades framkom resultat från barn från 6 år (Schwartz et al., 2010) 

och i tre artiklar är studiedeltagarnas ålder upp till 22 år (Casiera et al., 2013: 

Scholes et al., 2013: Wang et al., 2013). Artiklar där deltagarnas ålder inte alls 

motsvarar litteraturstudiens målgrupp uteslöts. Det är svårt att veta om resultatet 

påverkats av ovanstående problem men litteraturstudiens författare är medvetna 

om situationen och ser det inte som en brist då de anser att tonårstiden vanligtvis 

börjar vid 13 års ålder.  

   I och med att de valda sökorden inte ger fler artiklar inom det åldersintervall 

som litteraturstudien syftar till att undersöka, kan det diskuteras om de sökord 

som används är relevanta. Andra sökkombinationer har provats. Författarna ena-

des dock om att använda sig av de valda sökorden då majoriteten av studiedelta-

garnas ålder ligger inom åldersspannet för litteraturstudien och bör därför inte 

ha påverkat resultatet.   

    Granskningen av artiklarna utförs först enskilt av de båda författarna för att 

sedan tillsammans jämföra och sammanställa bådas tolkningar av artiklarna. En-

ligt Henricson (2012) stärker det litteraturstudiens reliabilitet. Artikelgransk-

ningen kan ha påverkat resultatet på grund av att det kan vara svårare att se en 

studies styrkor och svagheter om granskaren känner en osäkerhet vid användning 

av granskningsmallar, vilket båda författarna gjorde.  

   I efterhand vid granskning av granskningsmallarnas kvalitet anar författarna 

att de inte varit tillräckligt kritiska. Frågor som: finns ett tydligt urvalsförfarande 

beskrivet i studien eller finns bortfall beskrivet i studien gjorde det enkelt att 

uppnå höga poäng vid användning av granskningsmallarna och därför bedömdes 

de flesta studier vara av hög kvalitet. 

   Som analysmetod valdes en integrerad analys. Enligt Kristensson (2014) är det 

en användbar analysmetod för både kvalitativa och kvantitativa studier innehål-

lande stora mängder data och genomförs genom att kategorisera texter för att 

sammanfatta resultat i de olika artiklarna som relaterar till varandra. Metoden 

bedömdes lämplig för litteraturstudien och en integrerad analys gör det möjligt 

att presentera resultat i en litteraturstudie på ett överskådligt sätt.  

   En av författarna har haft diabetes sedan 20 år. Resultatet som presenteras i 

litteraturstudien beskrivs utifrån artiklarnas resultat men det kan inte att uteslutas 

att förförståelsen har haft en påverkan på dataanalysen och resultatet.  

   Eftersom författaren har förförståelse genom upplevda erfarenheter kan hon 

förstå tonåringarnas upplevelser på ett annat sätt i jämförelse med den andra för-

fattaren som inte har upplevelser av att leva med diabetes. Vid bearbetning av 

texter kan författaren tolka resultatet i de olika artiklarna utifrån egna erfaren-

heter, vilket både kan ses som positivt och negativt. En reflektion kan vara om 

hur förförståelsen som båda erhåller kan begränsat analysen av resultatet. Kon-

tinuerliga dialoger med handledare och studiekamrater skedde under litteratur-

studiens gång för att försäkra att analysen och resultatet var grundat i data och 

författarna anser detta som en styrka för studien. Henricson (2012) skriver att 

dialoger med utomstående om förförståelsen stärker både trovärdigheten och på-

litligheten i litteraturstudien.  

   Litteraturstudien fokuserar på att belysa tonåringars upplevelser av att leva 

med diabetes och majoriteten av de artiklar som framkommer är av kvalitativ 

metod. Kvalitativ metod fokuserar på att beskriva subjektiva upplevelser och 
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syftet är att få en djupare kunskap om människan i dess naturliga kontext (Hen-

ricson & Billhult, 2012). I studien används också två stycken kvantitativa artik-

lar. Artiklar med kvantitativ metod kan användas för att beskriva något, dock 

görs det utan någon djupare statistisk analys (Billhult & Gunnarsson, 2012). Att 

använda sig av artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod anses vara en 

styrka för litteraturstudien enligt Forsberg och Wengström (2013).   De kvalita-

tiva artiklarna beskriver ett fåtal deltagares upplevelser medan de kvantitativa 

artiklarna syftar till att få kunskap om en stor population (Olsson & Sörensen, 

2011). Författarna anser att det är en styrka för studien att använt studier med 

olika design för att få ett brett resultat.   

  

  

8.2 Resultatdiskussion:  
Artikeln av Brouwer et al. (2012) är den enda artikeln i litteraturstudien som 

beskriver tonåringars upplevelser av att leva med diabetes typ 2, resterande ar-

tiklar belyser endast tonåringars upplevelser av att leva med diabetes typ 1. I 

resultatet sammanställer författarna alla artiklars resultat och separerar inte upp-

levelser som beskrivs vid diabetes typ 1 och typ 2. Artikeln av Brouwer et al. 

(2012) beskriver tonåringars upplevelser av att leva med diabetes typ 2 samt 

upplevelsen av social support. Support genomsyrar hela litteraturstudiens resul-

tat och resultatet från Brouwer et al. (2012) studie överensstämmer med samtliga 

studiers resultat som belyser support samt tonåringars upplevelser av att leva 

med en diabetesdiagnos. Därför valdes studien till att ingå i litteraturstudien då 

resultatet anses kunna appliceras på både tonåringar med diabetes typ 1 och typ 

2 och bör därför inte ha påverkat litteraturstudiens resultat negativt.  

   Studierna som inkluderades i litteraturstudien har genomförts i fem länder; 

Sverige, England, Belgien, USA och Taiwan (Kina). Någon ekonomisk status 

diskuteras inte i studierna och huruvida resultatet kan appliceras till andra länder 

med andra ekonomiska förhållanden är svårt att diskutera. Sverige, England, 

Belgien och USA räknas som ekonomiskt utvecklade länder, Taiwan klassas 

dock fortfarande som ett utvecklingsland (The World Bank Group, 2015). Att 

leva med diabetes i ett utvecklingsland kan vara ett direkt hot mot livet med 

allvarliga komplikationer som följd, där den främsta orsaken är brist på insulin 

och hjälpmedel för att reglera blodsockret (Ajanki, 2008). På grund av det kan 

tonåringar med diabetes i dessa länder uppleva andra vardagsproblem i jämfö-

relse med tonåringar i ekonomiskt utvecklade länder och därmed har författarna 

ett antagande om att resultatet från litteraturstudien inte är överförbart till ut-

vecklingsländer.  

 
I litteraturstudiens resultat framkommer det att tonåringar med diabetes upplever 

att de har blivit annorlunda behandlade på grund av sjukdomen. Att inte vara 

som jämnåriga är ett stort orosmoment och känslan av att vara annorlunda finns 

i både hemmet, skolan och bland vänner, och kan leda till ett sämre välmående 

och hantering av sjukdomen.  Rädslan att vara annorlunda kunde resultera i att 

tonåringarna i studierna inte ville berätta om sin diabetes för andra. Hanås (1999) 

bekräftar det och beskriver att delgivande av sin diabetessjukdom till kamrater 

eller klasskamrater kan upplevas som jobbigt till en början men i efterhand upp-

lever tonåringen ofta en känsla av lättnad och trygghet.  

   Författarna anser att hälso- och sjukvårdspersonal, föräldrar och skolpersonal 

bör vara medvetna om tonåringens önskan om att inte vara annorlunda. Det är 
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därför extra viktigt att personal och vuxna i tonåringens omgivning stärker ton-

åringens självbild och tro på sig själv vid hanterande av sin egenvård för att göra 

sjukdomen till en naturlig del i vardagen. Det kan vara till hjälp för tonåringen 

att hälso- och sjukvårdspersonal betonar vikten av att andra har kunskap om 

sjukdomen för att kunna hjälpa till vid behov. I skolmiljö kan läraren behöva 

stötta tonåringen och vara behjälplig i förmedlande av information till jämnåriga 

vilket kan leda till en känsla av trygghet för tonåringen i sitt hanterande av sjuk-

domen.  

   I litteraturstudiens resultat beskrivs att support från vänner, familj och hälso- 

och sjukvårdspersonal bidrar till ett lyckat hanterande av tonåringens egenvård, 

en positiv upplevelse av sin diabetessjukdom och ett stärkande av sin identitet 

om egenvården tillåts bli en naturlig del i vardagen.  

  Vänskaplig support ansågs vara en viktig del i acceptansen och i hanteringen 

av sjukdomen, i flera studier påverkade det deltagarnas upplevelse av diabetes-

diagnosen. Hwang och Nilsson (2011) beskriver hur tonåringen under tonårsti-

den distanserar sig från föräldrarna och jämnårigas åsikter och accepterande blir 

en viktigare del i livet än tidigare.  

   Rintala et al., 2013 beskriver att för utomstående kan sjukdomen vara osynlig 

men för personen som lever med sjukdomen kan det innebära ständiga påmin-

nelser på grund av de strikta rutinerna kring blodsockermätning och injektioner. 

Författarna till litteraturstudien menar att det är viktigt att sjukvården involverar 

tonåringens jämnåriga i vården. Information om sjukdomen och åtgärder kan 

leda till att både tonåringen och vännerna blir tryggare och att sjukdomen kan bli 

en naturlig del i tonåringens vardagsliv. För att integrera sjukdomen i skolan 

föreslår författarna att skolsköterskan kan informera om diabetes och innebörden 

av att leva med sjukdomen för klasskamraterna. Ett antagande av författarna är 

att skolpersonal som inte har adekvat kunskap om sjukdomen bör utbildas inom 

ämnet för att bli tryggare i situationer som rör tonåringens diabetessjukdom. 

Detta tror författarna kan leda till en bättre förståelse hos lärarna gällande tonå-

ringens beteende och behov vilket förhoppningsvis kan bidra till en tryggare 

miljö för tonåringens egenvård i skolan.   

   I litteraturstudiens resultat framkommer det att tonåringar upplever sina för-

äldrar som mer tjatiga i jämförelse med jämnårigas föräldrar och de strikta ruti-

nerna upplevs som påfrestande för tonåringen.  

   Föräldrar till tonåringar med diabetes står inför en utmaning där de ska finnas 

till hands och vara stöttande utan att de ska upplevas som tjatiga. Hanås (1999) 

bekräftar det och poängterar att det är viktigt för föräldrar att skilja på tonårs-

regler och diabetesregler i sin uppfostran. Om föräldrar ofta hänvisar till sjuk-

domen när det gäller förbud eller regler kommer tonåringen att få en negativ bild 

av sin diabetes vilket kan påverka egenvården.  

   Under tonårstiden sker en frigörelseprocess från föräldrar (Hwang & Nilsson, 

2011) och för tonåringar med diabetes kan denna frigörelseprocess hindras då de 

är beroende av föräldrarnas kunskap. Dilemman kan uppstå i övergången från 

att vara beroende av sina föräldrar till att kunna klara sig själv, speciellt vid en 

tidig sjukdomsdebut då flera tonåringar upplevde att deras föräldrar hade mer 

kunskap om sjukdomen. Hanås (1999) bekräftar det och menar att om frigörelsen 

från föräldrarna på diabetesområdet sker innan barnet kommer in i tonåren är det 

avklarat och behöver då inte tas upp igen i samband med när den allmänna fri-

görelseprocessen sker under puberteten.  
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   Övergången mellan att gå på diabeteskontroller på en barnklinik till att helt 

plötsligt ses som vuxen och gå till en allmän diabetesmottagning kan upplevas 

som komplicerat av många tonåringar. Vid sjukhusbesök under den tidiga ton-

årstiden kan det vara bra att börja mötet med enbart tonåringen för att sedan 

släppa in föräldrarna. Då har tonåringen möjlighet att ta upp sådant som den 

anser vara av stor vikt eller något personligt (Hanås, 1999).  

   Författarna har ett antagande om att kommunikation är en viktig del i denna 

frigörelseprocess. Tonåringen kan då få stöd från sina föräldrar och föräldrarna 

får en trygghet genom att de får information om hur mycket kunskap tonåringen 

har om sjukdomen och hur hanteringen av egenvården sköts. Om föräldrarna 

känner en trygghet till tonåringens sjukdom kan tjatet som tonåringen upplever 

förhoppningsvis reduceras.  

   En upplevelse som återkommer i litteraturstudiens resultat är att tonåringar 

upplever hälso- och sjukvårdspersonalens attityd som autoritär och att bemötan-

det inte är individanpassat till tonåringen.  

   För att kunna fokusera på tonåringens livssituation och framföra en vård som 

kan appliceras i vardagen är det av stor vikt att läkare och sjuksköterskor foku-

serar på och skaffar sig kunskap om personens kulturella bakgrund, utbildning, 

funktionsnivå, livssituation, tidigare erfarenheter av diabetes och eventuella livs-

kriser. Hälso- och sjukvårdspersonal ska alltid sträva efter en patientfokuserad 

vård. Det är viktigt att tonåringar med diabetes behandlas som personer med be-

hov och känslor och inte som en sjukdom (Mosand och Stubberud, 2011). Att 

skapa en relation som inte enbart fokuserar på sjukdomen tror författarna kan 

stärka tonåringens motivation till utförande av egenvård och det kan vara en bi-

dragande faktor till en positiv syn och upplevelse av sjukdomen.  

   I litteraturstudiens resultat beskrivs det att tonåringar upplever sig själva som 

experter på sin kropp och sin sjukdom och att ha kontroll över sin egenvård upp-

levdes vara viktigt. Mosand och Stubberud (2011) poängterar att en persons 

självständighet måste främjas för att egenvården ska utvecklas. Ett centralt be-

grepp i hanteringen av en kronisk sjukdom är empowerment, vilket i tonåringens 

situation innebär att han eller hon ska upptäcka och utveckla sina egna förmågor 

med stöttning från någon med erfarenhet och utbildning. Detta kan bidra till att 

tonåringen känner makt över sin situation vilket har betydelse för motivationen 

och hanterande av egenvården (Sellgren- Fransson, 2009). 

Litteraturstudiens författare vill återigen belysa att hälso- och sjukvårdspersonal 

bör arbeta enligt en patientfokuserad vård genom att ta vara på tonåringarnas 

expertis om sin sjukdom och att se patienten som en resurs för att kunna planera 

en optimal vård tillsammans med individen. 

 

9. Genus 
Könsfördelningen i de inkluderade studierna är inte jämt fördelad och ingen av 

studierna har haft som syfte att jämföra mäns respektive kvinnors upplevelser av 

att leva med diabetes. Det kan därför vara svårt för författarna att särskilja mellan 

de manliga och de kvinnliga tonåringarnas upplevelser av att leva med sjukdo-

men och likheter respektive skillnader mellan könen har inte upptäckts.  

   I dagens samhälle tenderar män till att ses som de starka och autonoma medan 

kvinnor som de känslosamma och de vårdande (Määttä & Öresland, 2009). För 

tonåringar är det viktigt att bli accepterade av omgivningen och att vara som 

andra flickor och pojkar (Hwang & Nilsson, 2011). Författarna till litteraturstu-

dien menar att en risk finns att tonåringar faller in i de fack där de, enligt normer, 
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hör hemma. Om en manlig tonåring mår dåligt eller upplever sin sjukdom som 

belastande finns risken att de vill upprätthålla en fasad och verka starka, istället 

för att be om hjälp, vilket till stor del beror på de skapade stereotyperna som 

finns i dagens samhälle.  

   Ett första steg för sjukvården är att bli medvetna om, synliggöra och reflektera 

över handlingar och möten. Sättet hur vi bemöter andra människor är ofta omed-

vetet influerat av stereotyper men även fördomar och bidrar till att upprätthålla 

mönster (Määttä & Öresland, 2009). 

   Litteraturstudiens författare kommer fram till att det inte går att dra någon slut-

sats om skillnader mellan kön utifrån de inkluderade studierna, vilket öppnar för 

nya forskningsfrågor. Vid möten med tonåringar och inom patientfokuserad vård 

bör en medvetenhet om genus alltid finnas hos vårdutövaren. Det är annars lätt 

att förbise problem som finns och därmed göra felbedömningar på grund av att 

könsskillnader bortses eller omedvetet skapas. Kvinnor och män är av olika kön 

men ibland kan skillnaden vara större inom en könsgrupp än om jämförelser sker 

mellan könsgrupper. 

 

10. Slutsats 
Litteraturstudien visar att tonåringar som lever med diabetes upplever detta på 

flera olika sätt. Känslan av att vara annorlunda upplevdes av tonåringar i samt-

liga studier, och beskrivs som en negativ dimension av sjukdomen och kunde 

leda till sämre hantering av sin egenvård.   

   Support från vänner, familj och andra utomstående kan upplevas som tjat men 

bidrar ändå till en positiv upplevelse av sjukdomen för tonåringen vilket stärker 

självförtroendet i egenvården.  

   Tonåringar med diabetes går igenom samma frigörelseprocess från sina för-

äldrar som andra tonåringar men med flera svåra beslut att fatta och ett ökat an-

svarstagande. Det kan upplevas som en komplex tid för både tonåringen och 

föräldrarna och under den tiden är support viktigt för hela familjen. 

   Flera tonåringar upplever att vårdpersonalen inte förmedlar information som 

kan anpassas till deras livssituation. Att arbeta efter ett personcentrerat förhåll-

ningssätt genom att involvera tonåringen i planering av vården och att lyssna till 

hens expertis om sin sjukdom anses vara av stor betydelse. Det är viktigt att 

personalen prioriterar tonåringen som person med behov och kunskap och inte 

som sin sjukdom för att tonåringen ska uppleva sjukdomen positivt.  

 

10.1 Kliniska implikationer 

För att tonåringen ska få kunskap och motivation till att utföra sin egenvård i 

vardagen är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal har ett personcentrerat 

förhållningssätt gentemot tonåringen. Genom att vårdpersonalen får kunskap 

och förståelse om hur tonåringen upplever sin sjukdom och svårigheter i varda-

gen kan ett bättre bemötande och en optimal vård ges. Ungdomar föredrar en 

dialog istället för ett auktoritärt bemötande från vårdpersonalen vilket är viktigt 

för hälso- och sjukvårdspersonalen att tänka på i mötet med tonåringar.  

   Kunskapen från föreliggande litteraturstudie kan vara till nytta både för vård-

personal, familjer/närstående och skolpersonal som möter tonåringar då den bi-

drar till en ökad förståelse för hur de upplever sin sjukdom.   
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10.2 Förslag till fortsatt forskning 
Under tonårstiden är det vanligt att vilja prova på nya saker som till exempel 

alkohol och droger.  Det är inget författarna har sett i artiklarnas resultat.  

  Att dricka alkohol som diabetiker innebär en fara om hypoglykemi skulle upp-

stå vid berusning på grund av att kroppen inte kan höja blodsockret. Efter sök-

ningar i Cinahl uppkom endast ett fåtal engelskspråkiga och vetenskapligt grans-

kade artiklar om tonåringar i relation till ovanstående ämne. Författarna föreslår 

vidare forskning om medvetenhet och upplevelser av alkoholanvändning hos 

tonåringar med diabetes då de anser att det är ett viktigt ämne att belysa.  

   Som resultatet visar upplevde tonåringar med diabetes en oönskad känsla av 

att vara annorlunda. Författarna önskar se mer forskning om vänners och jämn-

årigas upplevelser av att ha någon med diabetes i sin närhet. Det vore intressant 

att veta om tonåringar med diabetes upplevelser av att vara annorlunda stämmer 

överens med omgivningens syn på henne eller honom. 
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Bilaga 1: Sökmatris    
 

DATABAS SÖKORD RESULTAT AV 

SÖKNINGEN 

URVAL 1 

 

URVAL 2 URVAL 3 

CINAHL 

2015-01-21 
"Diabetes Mellitus" OR 

"Diabetes Mellitus type 

1" OR "Diabetes Melli-

tus type 2" * 

 

46,485 st    

CINAHL 

2015-01-21 
"Adolscence" OR 

"Adolescent, hospi-

talized" * 

173,111 st    

CINAHL 

2015-01-21 
"Emotions" OR "Life 

change events" OR 

"Life experiences" * 

46,073 st    

CINAHL 

2015-01-21 
"Diabetes Mellitus" OR 

"Diabetes Mellitus type 

1" OR "Diabetes melli-

tus type 2"  

AND "Adolescence" 

OR "Adolescent Hospi-

talized" 

AND "Emotions" OR 

"Life change events" 

OR "Life experiences" 

* 

119 st 43 st 20 st 8 st 

MEDLINE 

2015-01-21 
"Diabetes Mellitus" OR 

"Diabetes Mellitus type 

1" OR "Diabetes Melli-

tus type 2" ** 

80,470 st    

MEDLINE 
2015-01-21 

"Adolescent" ** 458,213 st    
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MEDLINE 
2015-01-21 

"Emotions" OR "Life 

change events" ** 

72,707 st    

MEDLINE 

2015-01-21 
"Diabetes Mellitus" OR 

"Diabetes Mellitus type 

1" OR "Diabetes Melli-

tus type 2"  

AND "Life change 

events" OR "Emotions" 

AND "Adolescent"  

** 

116 st 11 st 2 st 1 st 

* peer reviewed, english language, Publication date: 20060101–2014123.  

* english language, Publication date: 20060101–2014123. 
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Författare, artikelns titel, tid-

skrift, land,  

Syfte Metod och Design Svagheter och Styrkor Resultat 

Brouwer, A. M., Salamon, K. S., 

Olson, K. A., Fox, M. M., Yelich-

Koth, S. L., Fleischman, K. M., 

Hains, A. A., Davies, V. H., & 

Kichler, J. K. (2012). Adolescents 

and Type 2 Diabetes Mellitus: A 

Qualitative Analysis of the Expe-

rience of Social Support. Social 

Support. Clinical Pediatrics 

51(12) 1130–1139.  

 

USA. 

Att undersöka hur ungdomar med 

Diabetes typ 2 upplever och upp-

fattar hur det är att leva med sjuk-

domen och upplevelsen av Social 

support 

Metod/design: 

Kvalitativ design.  

Population: 

Ungdomar med diagnostiserad typ 

2 diabetes.  

Inklusionskriterier: 

11- 16 år, diagnostiserad typ 2 di-

abetes 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

n= 8 

2st pojkar, 6st flickor 

diagnostiserad med typ 2 diabetes 

Haft diabetes mellan 3 veckor - 3 

år.  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer i ca 

30min/ deltagare via telefon eller 

möte. 10 frågor.  

Analysmetod: 

Textanalys 

 

Styrkor 

I och med att deltagarna nyligen 

fått diagnosen hade de lättare att 

beskriva vikten av support och 

svårigheter med att bekänna sin 

diagnos för andra då upplevel-

serna fanns nära till hands.  

 

Väl beskriven metod.  

 

Svagheter: 

Majoriteten av deltagarna (n=6) 

hade samma etnicitet.  

4/8 hade fått diagnosen 2-3 veckor 

innan intervjun. 

Granskning 

Hög 

 

Alla deltagare kände känslosup-

port och en support för sin egen-

vård. Vissa deltagare uppgav att 

höra ihop med andra som också 

har diabetes och att kunna delge 

sin diabetes gav support. Andra 

deltagare uttryckte också en rädsla 

för andras respons om de avslö-

jade sin sjukdom, därför avslöjade 

många sin sjukdom endast för sina 

närmaste.   
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land,  

Syfte Metod och Design Svagheter och Styrkor Resultat 

 Casiera, A., Gouberta, L., 

Gebhardtb, W. A ., Baetsc, F. 

D., Akenc, S.V., Matthysc, D., 

& Crombeza, G.  

(2013).  

Acceptance, well-being and 

goals in adolescents with chro-

nic illness: a daily process ana-

lysis. 

Psychology & Health, 28(11), 

1337–1351.  

 

Belgien 

Huvudsyfte av studien var att 

undersöka relationen mellan ac-

ceptans och välmående hos ton-

åringar med en kronisk sjukdom 

från det dagliga perspektivet.  

Syftet var också att utforska rol-

len av de dagliga upplevelserna 

av störningar och underlättande 

av livsmål med behandlingsmål.    

 

Metod/design: 

En kvantitativ studie med explo-

rativ design.  

Population: 

Ungdomar med en kronisk sjuk-

dom.  

Inklusionskriterier: 

14- 22 år. Kunna förstå det hol-

ländska språket. 

Diagnostiserad med kronisk 

sjukdom: diabetes typ 1 eller 

Cystisk Fibros.  

Exklusionskriterier:  
En utvecklingsstörning. 

Urval: 
130 tillfrågades via brev eller 

via rutinbesök på University 

Hospital of Ghent mellan tidspe-

rioden sep 2010- april 2011. 38 

ville delta. 

Beskrivning slutlig studie-

grupp: 

n= 16 st, 10 flickor och 6 pojkar 

med diabetes typ 1. 

Datainsamlingsmetod: 

Enkäter och dagbok under tre 

veckor.  

 

Analysmetod: 

Statistisk analys.  

Styrkor:  

Att använda dagbok som datain-

samlingsmetod bidrog till att da-

tainsamlingen gjordes i sin na-

turliga kontext.  

Tydligt beskriven metod. 

Svaghet: 

Endast ett mätinstrument för ac-

ceptans.  

Få deltagare - svårt att generali-

seras 

Granskning: 

Hög 

Att acceptera sin sjukdom an-

sågs som en viktig del i bemäst-

rande av diabetesdiagnosen och 

var positivt relaterat till välmå-

ende    

 

Dagliga hinder som styrde tonå-

ringens mål och processer som 

möjliggjorde målen var inte re-

laterat till det dagliga och nästa 

dags välmående.  
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Författare, artikelns titel, tid-

skrift, land,  

Syfte Metod och Design Svagheter och Styrkor Resultat 

Huus, K., & Enskär, K. (2007). 

Adolescents' experience of living 

with diabetes. Paediatric Nursing, 

19 (3),29-31.  

 

Sweden  

 

 

Att beskriva tonåringars upplevel-

ser av att leva med diabetes typ 1 
Metod/design 

Kvalitativ, fenomenologi metod.  

Population: 

Tonåringar med diabetes typ 1 

Inklusionskriterier: 

Diagnostiserade med diabetes typ 

1.  

Beskrivning av slutlig studie-

grupp: 

n= 8st 

6st flickor, 2st pojkar.  

Ålder: 14-18år.  

Haft diabetes mellan 3- 11 år.   

Datainsamlingsmetod: 

Kvalitativ metod med Fenomeno-

logisk inriktning, öppna intervjuer. 

Intervjuerna spelades in och tran-

skriberades.  

Analysmetod: 

Transkriptionen analyserades en-

ligt Georgis 7 steg: en kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Styrkor: 

Väl beskrivet och utförligt resultat.  

Svagheter: 

Urvalsförfarandet och analys då-

ligt beskrivet.  

Granskning 

Medel 

I resultatet framkom vikten av att 

inte vara annorlunda. Tonåringar 

med diabetes jämförde sig på 

många plan med sina jämnåriga 

kamrater. Upplevelserna pendlade 

ofta mellan att vara normal till att 

vara annorlunda. Något som de 

flesta upplevde vara jobbigt var 

anpassningen till sjukdomen och 

att inte kunna vara spontan. De 

upplevde även att de behandlades 

annorlunda av föräldrar och sko-

lan. Att ha kontroll och klara av sin 

diabetes självständigt var viktigt 

för tonåringen.  

http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivTbKk63nn5Kx95uXxjL6orUqtqK5Js5a0UrOquEuxlr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7TbKsslCzr7JRpOLfhuWz44ak2uBV8PDmPvLX5VW%2fxKR57LOwSK6vs063rbJIpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=128
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivTbKk63nn5Kx95uXxjL6orUqtqK5Js5a0UrOquEuxlr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7TbKsslCzr7JRpOLfhuWz44ak2uBV8PDmPvLX5VW%2fxKR57LOwSK6vs063rbJIpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=128
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land,  

Syfte Metod och Design Svagheter och Styrkor Resultat 

Karlsson, A., Armanb, M., & 

Wikblad, K. (2006). Teenagers 

with type 1 diabetes- a 

phenomenological study of the 

transition towards autonomy in 

self-management. International 

Journal of Nursing Studies, 

45(2008), 562–570.  

 

Sweden. 

Syftet för studien var att belysa 

levda erfarenheter, med fokus på 

övergången till självständighet 

och egenhanterandet för tonå-

ringar med diabetes typ 1.  

Metod/design: 

Kvalitativ metod med beskri-

vande design.   

 

Population: 

Tonåringar med typ 1 diabetes 

 

Beskrivning slutlig studie-

grupp:  

18 flickor och 14 pojkar med 

diagnostiserad diabetes typ 1 i 

åldrarna 13- 17 år. HbA1c låg på 

mellan 4,6 – 11,1% Deltagarna 

hade haft diabetes mellan 1- 14 

år. Alla 32 deltagare hade 2 

veckor tidigare deltagit i en em-

powermentutbildning.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer med öppna frågor i 

45- 75 minuter. Transkribera-

des.  

 

Analysmetod: 

Intervjuerna analyserades i 8 

steg enligt fenomenologisk de-

sign.  

Styrkor: 

Väl beskrivet resultat. 

 

Svagheter: 

Bristande metodbeskrivning. In-

klusion- och exklusionskriterier 

saknas.  

 

Granskning 

Hög 

Tonåringar upplever ett pend-

lande mellan ett separerande 

från föräldrarna och ett support-

tagande vilket resulterar i en 

oklar ansvarsfördelning.  

 

Tonåringar har en vilja av att 

klara av egenvården självstän-

digt samtidigt som de upplever 

att föräldrarna har mer kunskap, 

men de önskar att det vore tvär-

tom 

 

För tonåringar innebar diabetes-

diagnosen flera emotionella och 

fysiska motgångar och svårig-

heter 

Tonåringarna upplevde ett pend-

lande mellan att vilja vara själv-

ständig men ändå vara i behov 

av support från andra.  

 

Att reflektera och att lära sig av 

sina egna misstag och erfaren-

heter upplevde tonåringen som 

den bästa läxan. 

 

Genom att bli expert på sin 

kropp förenklades egenvården 

vilket bidrog till att tonåringen 

motiverades till att fortsätta 

sköta sin egenvård.  
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land,  
Syfte Metod och Design Svagheter och Styrkor Resultat 

Schwartz, F.L., Denham, S., 

Heh, V., Wapner, A., & 

Shubrook, J. (2010).  

Experiences of children and 

adolescent with type 1 diabetes 

in school: suvey of children, 

parents and schools.  

Diabetes Spectrum 23 (1) 47-55 

 

 USA 
 

Syftet med studien var att utvär-

dera hur barn och tonåringar 

med typ 1 diabetes upplever 

skolan genom att kartlägga pati-

enter, deras föräldrar samt skol-

personal.  

Metod/design: 

Kvantitativ metod med beskri-

vande design.  

 

Population: Barn och ungdo-

mar i skolåldern, 6- 19år. Med 

typ 1 diabetes.  

 

Inklusionskriterier: 

Diagnostiserade med typ 1 dia-

betes. Att gå i skolan.   

 

Beskrivning av slutlig studie-

grupp: 

80 barn och tonåringar mellan 6- 

19 år diagnostiserade med dia-

betes typ 1 och deras föräldrar.  

28st skolpersonal från 20 olika 

skolor.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Enkäter 

 

Analysmetod: 

Statistisk analys.  
 

Svagheter: 

Bekvämlighetsurval 

 

Styrkor: 

Stor enkät  

 

Granskning: 

Medel 

 
 

Tonåringar beskrev att deras all-

männa skolupplevelse angående 

diabetes var positiv.  

Många upplevde att förmågan 

att utföra diabetesrutinerna och 

sin egenvård var ett huvudpro-

blem och många ungdomar upp-

levde att de blivit anklagande för 

att ha använt sin diabetes som en 

ursäkt.  

De flesta tonåringarna upplevde 

att de någon gång hade behand-

lats annorlunda i skolan.  
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land, 
Syfte Metod och Design Svagheter och Styrkor Resultat 

Scholes, C., Mandleco, B., Ro-

per, S., Dearing, K., Dyches. T., 

& Freeborn, D. 

(2013). 

A qualitative study of young pe-

oples percpectives of living with 

type 1 diabetes: do perceptions 

vary by levels of methabolic con-

trol?  

Journal of Advanced Nuring 

69(6), 1235-1247.  

 

USA.  

Syftet var att undersöka upple-

velser som unga personer med 

diabetes typ 1 har om deras liv 

och sjukdom och även under-

söka om uppfattningar varierade 

beroende på nivå av metabol 

kontroll  

Design/Metod: Kvalitativ metod 

med deskriptiv design.  

 

Population: 

Ungdomar med diabetes typ 1. 

  

Inklusionskriterier: 
Ungdomar i åldrarna 11- 22 år. 

Haft sjukdomen i minst 2 år.  

 

Beskrivning slutlig studie-

grupp: 

n= 14, 4 pojkar och 10 flickor. 

Diagnostiserade med Diabetes 

typ 1 i minst två år. 

Ålder mellan 11-22 år.  

  

Datainsamlingsmetod: 
60-90 minuter långa intervjuer 

som involverade att deltagarna 

fick prata fritt om sina upplevel-

ser. 

 

Analysmetod: 

Textanalys  

Styrka: 

En oberoende forskare som inte 

deltagit i analysen bedömde tran-

skriptionen, teman, kategorierna 

och exemplen för att säkerställa 

att de representerade intervju-

erna.  

Metoden var tydligt beskriven, li-

kaså resultatet. I resultatet var det 

enkelt att se ålder och kön på del-

tagaren som uttalat sig. 

 

Svagheter: 

Deltagarna var från samma geo-

grafiska plats och kom från lik-

nande bakgrunder. 10/14st var 

kvinnor.  

 

 

Granskning: 

Hög 

Tonåringarna upplevde att vård-

personal hade ett autoritärt bemö-

tande och informationen de fick 

kunde inte appliceras i deras livs-

situation.  

 

Deltagarna upplevde att föräld-

rarna var med tjatiga i jämförelse 

med jämnårigas föräldrar.  

När vänner visade att de brydde 

sig upplevde de trygghet och 

kände välmående.  

 

I studien jämfördes en grupp med 

högt HbA1c och en med lågt 

HbA1c. Gruppen med högt 

HbA1c trodde att sjukdomen 

kunde botas och levde sedan där-

efter med negativ syn på hante-

ringen av sin diabetes. De upp-

levde dålig support från sina för-

äldrar och att bli diagnostiserad 

var traumatiskt.  

Gruppen med lågt HbA1c trodde 

inte att sjukdomen kunde botas, 

accepterade den och hade en po-

sitiv syn på sjukdomen. Föräld-

rarna var involverande i dia-

beteshanteringen och var stöt-

tande.  

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Scholes%20C%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Mandleco%20B%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Roper%20S%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Roper%20S%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Dearing%20K%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Dyches%20T%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Freeborn%20D%22%7C%7Csl~~rl','');
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land, 
Syfte Metod och Design Svagheter och Styrkor Resultat 

Spencer, J. E., Cooper, H. C., & 

Milton, B.  

The lived experiences of young 

people (13–16 years) with type 1 

diabetes mellitus and their 

parents – a qualitative 

phenomenological study.  

Diabetic Medicine, 30(1), 17-24. 

 

England 

 

Att undersöka tonåringar och 

föräldrars upplevelser av att 

leva med diabetes typ 1. 

Metod/design: 

En kvalitativ metod med beskri-

vande design.  

Population: 
Ungdomar med diabetes typ 1. 

Inklusionskriterier: 

Diagnostiserad diabetes typ 1 hos 

ungdomar mellan 13-16 år.  

Exklusionskriterier: 

Tonåringar som har behandlats för 

psykiska eller andra kroniska 

sjukdomar.  

Beskrivning av slutlig studie-

grupp:  

9 pojkar och 11 flickor mellan 13- 

16 år med diagnostiserad diabetes 

typ 1.   

Datainsamlingsmetod: 

Fördjupande intervjuer med tonå-

ringarna och deras föräldrar. Re-

kryteringen skedde via en dia-

betesklinik i nordvästra England. 

Intervjuerna spelades in. 

Analysmetod: 

Efter transkription av intervjuerna 

gjordes en innehålls analys med 

fenomenologiskt fokus 

Styrkor: 

Utförlig metodbeskrivning och 

ett väl beskrivet resultat. Tydlig 

beskrivning av hur deltagarna till 

studien valdes ut. 

Bra uppdelat resultat med citat 

som visar på om det är tonåring-

ens eller föräldrarnas upplevel-

ser.  

 

Svagheter: 

Stor del av resultatet utgjordes av 

föräldrars upplevelser. 

 

Granskning: 

Hög 

 

Beroende på om personen nyli-

gen insjuknat eller haft diagnosen 

en längre tid, sågs en skillnad i 

hur tonåringarna upplevde sjuk-

domen.  

 

Studien visar att den mest läro-

rika läxan enligt tonåringar var 

att lära sig av sina egna misstag. 

 

Några ungdomar beskrev att so-

ciala aktiviteter prioriterades 

framför att sköta sin egenvård.  

 

Stöd från vänner var viktigt för 

tonåringarna samt en positiv re-

lation med hälso- och sjukvården. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land, 
Syfte Metod och Design Svagheter och Styrkor Resultat 

Viklund, G., & Wikblad, K. 

(2009).  

Child and adolescent health: Te-

enagers perceptions of factors 

affecting decision-making com-

petence in the management of 

type 1 diabetes. 

Journal of Clinical Nursing, 18(-

), 3262–3270.  

 

Sweden 

Att undersöka ungdomars upple-

velser av faktorer som påverkar 

beslutsfattande kompetens gäl-

lande diabetes vård 

Metod/design: 

En kvalitativ studie med explora-

tiv design.  

 

Population: 

Tonåringar mellan 12- 17 år med 

diagnostiserad diabetes typ 1 

 

Beskrivning av slutlig studie-

grupp: 

17 flickor och 14 pojkar 

(m=14,2) mellan 12- 17 år. Haft 

diabetes typ 1 mellan 1- 15 år.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Inspelade intervjuer med öppna 

frågor mellan 45- 75min.  

Intervjuerna transkriberades. 

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys 

 

Styrkor: 

Resultatet var tydligt beskrivet 

och deltagarnas egna ord publice-

rades med ålder och kön.  

Datainsamlingen och dataana-

lysen var tydligt beskriven. 

 

Svagheter: 

Inklusion- och exklusionskrite-

rier saknas.  

 

Granskning 

Hög 

Tonåringarna upplevde att det är 

viktigt att kunna fatta komplexa 

beslut vid hanterande av sin 

egenvård vilket kräver att perso-

nen är mogen kognitivt.  

 

En viktig faktor vid beslutsfat-

tande är att samla på sig kunskap 

genom egen erfarenhet och and-

ras erfarenheter.  

 

Det var viktigt att ha involverade 

föräldrar som stöttade tonåring-

ens möjligheter till att ta eget an-

svar och även att våga lita på ton-

åringen.  

 

Föräldrar var speciellt viktiga 

när tonåringens kunskap inte 

räckte till och då förmågan till 

egenvård brast. Vid problem bi-

drog de med hjälp och kunde lät-

tare anpassa familjens vardagsliv 

efter tonåringens vanor. 
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Författare, artikelns ti-

tel, tidskrift, land, 
Syfte Metod och Design Svagheter och Styrkor Resultat 

Wang, Y. L., Brown, S. A., 

& Horner, S. D. (2013).  The 

school-based lived experi-

ences of adolescents with 

type 1 diabetes. The Journal 

of Nursing Research 21(4), 

235-242.  

 

Taiwan 

Att undersöka skolbaserade 

upplevelser av taiwanesiska 

tonåringar med diabetes typ 

1. 

Metod/design: 

En kvalitativ studie med fe-

nomenologisk design. 

Population: 

Ungdomar med diabetes typ 

1 

 

Inklusionskriterier: 

Att ha diabetes  

typ 1  

 

Urval: 
Snöbollsurval användes för 

urval.    

 

Beskrivning av slutlig stu-

diegrupp: 

n=14  

8 pojkar, 6 flickor. 

m=14,20 (SD 1,20).  

Tid sen diagnos: 4,64 (SD 

3,20).  

11 deltagare använde penna, 

3 använde pump för insulin-

injektioner.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade inter-

vjuer. 

10 intervjuer i deltagarnas 

hem, 4 i en tyst restaurang.  

 

Analysmetod: 

Textanalys 

Styrkor:  

Utförligt och väl beskrivet 

resultat och metod.   

 

Granskning: 

Hög 

Deltagarna ifrågasatte varför just de hade blivit 

drabbade. De upplevde en frustration p.ga egen-

vården.  Tonåringarna var medvetna om sitt 

HbA1c och komplikationer som kunde uppstå. 

De upplevde att jämnåriga hade en förändrad 

syn på dem efter diabetesdiagnosen. 

Jämnårigas åsikter och acceptans prioriterades 

framför sjukdomen. Oro över hypoglykemi 

hindrade flera tonåringar att uppskatta aktivite-

ter. Några tonåringar hade upplevt misstro och 

ignorans från lärare och att utöva egenvården i 

skolan var stressande. Också klasskompisar 

kunde upplevas som ignorerande. Egenvården 

doldes på grund av rädsla över att vara an-

norlunda.   

Att berätta om sjukdomen upplevdes av vissa 

som positivt då det var viktigt för dem att 

andra hade kunskap om deras diagnos och åt-

gärder vid behov om något skulle hända 


