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SAMMANFATTNING 
Diabetes Mellitus Typ 1 är den näst vanligaste kroniska sjukdomen bland barn och ungdomar 
i Sverige. Diabetes är i tonåren fyllt av motstridiga krav, som kan ha betydelse och inverkan 
på tonåringens självständighetsutveckling och livskvalitet. Syftet med denna litteraturstudie 
var att belysa vad som påverkar livskvalitén hos tonåringar med Diabetes Mellitus Typ 1. 
Studien baserades på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ forskningsmetod. 
Artikelanalysen gjordes enligt en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i två 
huvudkategorier: Omgivningens påverkan på tonåringens livskvalitet samt tonåringens egen 
påverkan på sin livskvalitet. Resultatet visade på att familj, vänner, skola, egenvård och 
psykologiska aspekter var betydelsefulla för livskvalitén hos dessa tonåringar. Tonåringarnas 
önskan om att få vara som alla andra och inte behöva styras av rutiner var något som tydligt 
framkom i denna studie. Tonåringarnas diabetes var ofta en orsak till konflikter inom 
familjen i samband med frigörelseprocessen, men familjen kunde också upplevas som ett stöd 
i tonåringarnas egenvård. Resultatet ger en ökad kunskap om hur tonåringar med diabetes ser 
på sin livskvalitet.  

 

Nyckelord: Diabetes Mellitus Typ 1, Innehållsanalys, Litteraturstudie, Livskvalitet, 
Tonåringar 
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INLEDNING 
Forskning visar att tonåringar med diabetes upplever att de har lägre livskvalitet än sina 
jämnåriga friska kompisar (Faulkner, 2003; Maas-van Schaaijk, Odink, Ultee & van Baar, 
2011). Det är en stor utmaning för sjuksköterskor att möta dessa tonåringar och bilda sig en 
uppfattning om hur de har det i sin vardag. Särskilt angeläget är det att få ökade kunskaper 
inom området eftersom en låg livskvalitet kan leda till att tonåringens livsviktiga behandling 
inte blir optimal och att komplikationer därmed riskeras (Berg Kelly, 1998; Hanås, 2010).  

I arbetet som barnsjuksköterskor möter vi tonåringar med diabetes och deras familjer. Vår 
erfarenhet säger att det är lättare för tonåringens omgivning att fokusera på blodsockervärden, 
än på andra aspekter i det dagliga livet som kan ha minst lika stor betydelse för livskvalitén. 
Carroll & Marrero (2006) menar att dagens vård och forskning fokuserar mycket på 
behandlingsresultat och menar att mer tid borde läggas på att hjälpa tonåringarna i deras 
totala livssituation. Det kan vara svårt för tonåringarna att se sin kroniska sjukdom som en del 
i det vardagliga livet, eftersom de helst vill vara friska och vara ”som alla andra”. Det är lätt 
att förstå att till exempel föräldrar, tonåringen själv och sjuksköterskor tycker det är lättare att 
prata om blodsockervärden än om känslor och om hur livskvalitén påverkas av den kroniska 
sjukdomen. Tonåringar med diabetes kan visa upp en fasad för omgivningen som kan vara 
svår att tolka (Hanås, 2010).  

Det är därför av värde att belysa vad som påverkar livskvalitén hos tonåringar med Diabetes 
Mellitus Typ 1. 

BAKGRUND 

Diabetes Mellitus Typ 1 
Diabetes Mellitus Typ 1 kallas även barn- och ungdomsdiabetes. Denna form debuterar 
vanligtvis före 35 års ålder. Diabetes Mellitus Typ 1 är en autoimmun sjukdom, vilket 
innebär att bukspottkörtelns insulinproducerande betaceller förstörs av kroppens eget 
immunsystem. Följden blir brist på insulin och så småningom är insulinproduktionen helt 
upphävd. Detta leder till att glukos får svårt att komma in i cellerna och därför stannar kvar i 
blodet. Blodsockernivån stiger och socker utsöndras i urinen. Eftersom sjukdomen är kronisk 
krävs livslång behandling med insulin. Kontroller hos diabetesteamet sker cirka var tredje 
månad. Då mäts bland annat HbA1c, som är ett blodprov som speglar den genomsnittliga 
blodsockernivån under de senaste 2-3 månaderna (Hanås, 2010). Det är mycket krävande att 
hålla en jämn blodsockernivå över hela dygnet eftersom mat, insulin och aktiviteter ska 
anpassas efter den enskilda individen. Både höga och låga blodsockervärden kan ge allvarliga 
komplikationer, dels akuta komplikationer, men också komplikationer efter många års 
diabetessjukdom (Loding & Wold, 2006).  

I världen finns det ca 430 000 barn och ungdomar med diabetes i åldrarna 0-14 år. Varje år 
insjuknar 77 000 i Diabetes Mellitus Typ 1 i denna åldersgrupp och ca 119 000 insjuknar som 
är 15 år och äldre (Hanås, 2010). Bland barn och ungdomar i Sverige är Diabetes Mellitus 
Typ 1 den näst vanligaste kroniska sjukdomen (Attvall, 2011). Sedan 1980-talets början ökar 
nyinsjuknandet i Diabetes Mellitus Typ 1 kontinuerligt bland barn i Sverige. Insjuknandet 
sker i allt yngre år (Socialstyrelsen, 2011). 2010 hade ca 7700 barn i Sverige diabetes och av 
dessa var ca 4700 i åldrarna 12-18 år. Samma år insjuknade 792 barn under 18 år i Diabetes 
Mellitus Typ 1 i Sverige. Av dessa var 83 % under 15 år (Attvall, 2011).  
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Tonårstiden med Diabetes Mellitus Typ 1 
 Tonårstiden kan delas in i tre stadier. Utvecklingen sker med glidande övergångar mellan 
stadierna. Den tidiga adolescensen är för flickor mellan 10-13 år och för pojkar mellan 11-14 
år. Detta stadium karaktäriseras av att kroppsutvecklingen och den kognitiva utvecklingen 
leder till ett ökat kroppsmedvetande och den psykologiska frigörelsen från familjen påbörjas. 
Att fundera över tillvaron blir ofta en heltidssysselsättning. Mellanadolescensen är för flickor 
mellan 13-17 år och för pojkar mellan 14-18 år. Den kognitiva förmågan fortsätter att 
utvecklas. Identitetsutvecklingen är central och frågor som vem är jag och vad ska det bli av 
mig, är vanliga i denna fas. Kompisarna blir den vikarierande familjen. Verklig frigörelse 
från familjen pågår. Senadolescensen är för flickor mellan 16-20 år och för pojkar mellan17-
20 år. Här har de flesta ett fungerande abstrakt tänkande på vuxen nivå med god 
tidsuppfattning samt fastare identitet. Tonåringen kan ta emot eller förkasta råd utan 
emotionella utbrott. Kamratkretsens betydelse minskar. Nära relationer till människor utanför 
den egna familjen börjar utvecklas (Berg Kelly, 1998). 

Under tonårstiden uppför kroppen sig annorlunda än annars i livet. Ett exempel på detta hos 
tonåringar med diabetes, är en ökad produktion av tillväxthormon som kan ge 
insulinresistens. Detta gör blodsockerregleringen extra svår (Hanås, 2010).  

Diabetesbehandlingen påverkas även av psykologiska faktorer. Tonårstiden innebär en 
utveckling mot en vuxen identitet där vänner och ett socialt liv utanför familjen blir allt 
viktigare. När ett barn med diabetes kommer i puberteten är det ofta en påfrestning för hela 
familjen. Stöttning från familjen kan bidra till att öka motivationen hos tonåringen att följa 
rekommendationer och behandling. Det är dock inte alltid stöttning från familjen upplevs 
som positivt. För en del kan samtal om mat, träning och blodsocker istället upplevas som tjat 
och kritik (Loding & Wold, 2006). 

Tonårstiden innebär en hel del fysiska förändringar. Både pojkar och flickor är ofta missnöjda 
med sitt utseende under tonåren. De har svårt att acceptera skillnader mellan idealen och sitt 
faktiska utseende. Under tonåren blir många självmedvetna på ett nytt sätt och upplever att de 
har en ”inbillad publik”. En av de viktigaste utvecklingsuppgifterna under tonårstiden är att 
finna en balans mellan samhörighet med och separation från sin ursprungsfamilj. Detta kan 
innebära ökade konflikter med omgivningen. Under tonårstiden minskar den tid som 
tonåringarna tillbringar med sina föräldrar och tiden de är tillsammans med kompisar ökar. 
Föräldrarna är dock fortfarande en viktig trygghet. Hur föräldra-barn-relationen sett ut under 
barnets uppväxt har ett starkt samband med hur tonårstidens relationer utvecklas (Broberg, 
2009).  

Tonårstiden innebär en frigörelse som kan bli komplicerad om tonåringen har en kronisk 
sjukdom, som diabetes. Han/hon blir aldrig riktigt vuxen och får aldrig helt bestämma över 
sin egen kropp. Just när navelsträngen ska klippas, så kommer någon och ”knyter fast den 
igen”. Under tiden man är barn så tar föräldrarna mer eller mindre ansvar för mediciner, skov 
i sjukdomen och det vardagliga livet. Under tonårstiden börjar mer ansvar läggas på 
tonåringen själv och det kan vara svårt för dess omgivning, såsom föräldrar, kompisar och 
vårdpersonal, att veta hur han/hon vill ha det (Hanås, 2010). 

Under tonårstiden är det vanligt att experimentera med sitt utseende och med olika livsstilar. 
För en tonåring med diabetes kan detta innebära ökade risker. Därför är det viktigt att 
upptäcka riskerna och försöka påverka tonåringen för att riskerna ska minska. I 
mellanadolescensen finns ännu ingen insikt om vad ett riskbeteende kan leda till. Det är först 
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i senadolescensen som tankar om framtiden kommer och tonåringen blir medveten om att 
han/hon ska leva länge med sin sjukdom (Berg Kelly, 2008). 

Livskvalitet 
Enligt WHO:s definition är livskvalitet  

en individs syn på sitt liv utifrån kulturen och de värderingar individen har och lever 
efter och i förhållande till individens mål, förväntningar och normer. Det är ett brett 
koncept, på ett komplext sätt påverkat av individens fysiska och psykiska hälsa, sociala 
umgänge, självständighet, personliga värderingar och dess relation till miljön 
(WHOQOL Group, 1995, sid. 1403). 

Diabetes är i tonåren fyllt av motstridiga krav, som kan ha betydelse och inverkan på 
tonåringens självständighetsutveckling och livskvalitet. Diabetesvården fokuserar alltför 
mycket på blodsockermätning och behandling, vilket har visat sig ha liten påverkan på 
tonåringens totala livskvalitet. Istället är relationen mellan tonåringen och föräldrar/vänner av 
stor vikt för tonåringens livskvalitet (Carroll & Marrero, 2006).  Diabetesbehandling kan 
utvärderas genom att undersöka blodsockernivåer och skattning av livskvalitet. Mätning av 
självskattad livskvalitet kan hjälpa sjuksköterskor att förstå effekten av både sjukdomen och 
dess behandling (Faulkner, 2010). Forskning visar att diabetesteam måste vara 
uppmärksamma på ungdomars psykosociala behov. I takt med att gruppen tonåringar med 
diabetes ökar måste även psykologiska och psykosociala faktorer få större utrymme i 
diabetesvården (Grey, Boland, Sullivan-Bolyai & Tamborlane, 1998).  

Livskvalitet har fysiska, sociala och existentiella dimensioner. Hälsa kan ses som ett medel 
att förverkliga lycka och därmed skapa livskvalitet. Livskvalitet anges vara en viktig 
målsättning inom hälso- och sjukvård, då det är ett samlingsbegrepp för välbefinnande, 
välfärd och hälsa. Om livskvalitet används som målsättning i olika vårdhandlingar, flyttas 
fokus från medicinsk diagnos till människans liv som helhet (Willman, 1996).  

Behandling av tonåringar med diabetes är en utmaning för sjuksköterskor. Patientens förmåga 
att medverka till behandling påverkas av kvalitén på samspelet mellan tonåringen och den 
person som ansvarar för behandlingen. Sjuksköterskorna fyller här en viktig funktion. 
Diskussioner mellan tonåringar och vårdgivare bidrar till att etablera en 
tvåvägskommunikation av information som syftar till att bra avtal kan skapas. När tonåringar 
uppmuntras att aktivt delta i beslut som rör deras vård kan de vara mer engagerade i dessa 
beslut och därmed lättare medverka till sin behandling (Kyngäs & Rissanen, 2001). 

I denna litteraturstudie avser livskvalitet tonåringarnas förmåga och möjlighet att leva det liv 
de vill leva.  

SYFTE 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vad som påverkar livskvalitén hos tonåringar 
med Diabetes Mellitus Typ 1. 

METOD 
Baserat på denna studies syfte genomfördes en litteraturstudie med kvalitativ design. I en 
kvalitativ design är forskaren flexibel och anpassningsbar utifrån det datainsamlingen ger. 
Det innebär också att forskaren använder sig av olika datainsamlingsstrategier. För att 
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forskaren ska kunna tolka erhållen information, krävs att forskaren har ett inifrånperspektiv 
samt egna erfarenheter och värderingar (Forsberg & Wengström, 2008).  

Litteraturstudien baserades på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ forskningsmetod 
varav två hade kombinerad kvantitativ och kvalitativ metod där endast den kvalitativa delen 
användes.  

Datainsamling och urval  
Artikelsökningen i litteraturstudien gjordes efter Forsberg och Wengströms (2008) 
urvalsprocess som innehåller sex steg:  

1. Sökorden preciserades så att de motsvarade syftet. För att sökorden skulle bli av så god 
kvalitet som möjligt användes Medical Subject Headings (MeSH) där svenska sökord 
översattes till engelska. 

 2. Inklusions- och exklusionskriterier bestämdes för studien. Inklusionskriterierna var att 
artiklarna skulle vara vetenskapliga (peer reviewed), ha ett abstract samt vara relevanta för 
syftet. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och etiskt tillstånd skulle finnas. Artiklarna 
skulle vara primärkällor samt vara publicerade 2001 eller senare. Exklusionskriterier var 
artiklar som huvudsakligen behandlade diabetes typ 2 eller huvudsakligen handlade om barn 
(under 13 år) eller vuxna (från 20 år).  

3. Sökningar i databaser genomfördes. De databaser som användes var Cinahl, Medline samt 
PSYCINFO. Willman et al. (2011) anser att Cinahl är lämplig att använda eftersom databasen 
innehåller artiklar från alla omvårdnadstidskrifter på engelska, samt Medline eftersom den 
innehåller nästan 95 % av den medicinska litteraturen där även omvårdnadstidskrifter är 
inkluderade. Eftersom livskvalitet också inbegriper ämnet psykologi söktes även artiklar i 
databasen PSYCINFO. I Cinahl och Medline användes följande sökord: quality of life, 
psychological well-being, diabetes mellitus type 1 samt adolescent/adolescence (13-19 år). 
Sökorden användes var för sig och kombinerades sedan med de booleska söktermerna OR 
och AND. I PSYCINFO användes endast sökordet diabetes mellitus type 1. Då detta sökord 
gav ett begränsat antal träffar i PSYCINFO ansåg författarna att andra kombinationer ihop 
med detta sökord inte var relevanta.  

Sökningen resulterade i 69 träffar i Cinahl, 202 träffar i Medline samt 11 träffar i 
PSYCINFO. På grund av ett högt antal träffar i databaserna Cinahl och Medline gjordes i 
dessa databaser en förfinad sökning. Sökningarna utökades med sökordet qualitative studies 
kombinerat med AND. Resultatet blev fem träffar i Cinahl samt tre träffar i Medline. På 
grund av detta låga antalet träffar ansågs sökordet inte användbart och valdes därför bort. 
Istället valdes en kombination med sökorden interview, focus groups samt diaries. Den 
slutliga sökningen resulterade i 17 träffar i Cinahl samt fyra träffar i Medline. Tillsammans 
med de 11 träffarna i PSYCINFO blev det tillsammans 32 stycken träffar. Sökord, 
avgränsningar, sökresultat, antal träffar samt valda artiklar redovisas i tabeller (se bilaga 1). 
Dubbletter redovisas ej. 

4. Detta steg, som innefattar att söka efter opublicerade artiklar för att finna pågående 
forskning inom området, uteslöts. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) menar att 
opublicerade artiklar som ännu inte granskats, blir svåra att kvalitetsvärdera.  

5. Abstracten i de 32 artiklarna lästes igenom och därefter valdes 13 artiklar, som motsvarade 
syftet, ut som lästes igenom av båda författarna. Av dessa 13 var endast sju kvalitativa och 
dessa valdes ut för vidare granskning. På grund av stor andel artiklar av kvantitativ karaktär 
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gjordes ytterligare en sökning i databasen Cinahl. I Medline fanns ingen MeSH-term för 
sökordet life experiences, varför ingen sökning gjordes i denna databas. I Cinahl 
kombinerades sökorden diabetes mellitus type 1, adolescence samt life experiences med 
AND. Detta resulterade i 14 artiklar. Efter att ha gått igenom dessa abstract återstod fem 
artiklar. Dessa artiklar lästes igenom vilket ledde till att tre artiklar valdes ut. Slutligen 
återstod totalt 10 artiklar. 

6. 10 artiklar lästes i sin helhet flera gånger av båda författarna oberoende av varandra. Detta 
tillvägagångssätt ger granskningen en större trovärdighet och feltolkningar minimeras 
(Willman et al., 2011). Därefter kvalitetsbedömdes artiklarna.  

Kvalitetsbedömning 
Kvalitetsbedömning av artiklarna gjordes enligt Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsprotokoll. Protokollets metoddel innehöll en fråga om lungcancerdiagnos. Denna 
ändrades till Tonåringar med Diabetes Mellitus Typ 1 för att passa föreliggande studie. I 
kvalitetsbedömningen var maxpoängen 48 poäng. Denna summa räknades om i procent och 
gav en gradering I-III. Grad I, 80-100 % av poängsumman, avsåg hög kvalitet. Grad II, 70-79 
% av poängsumman, avsåg medelkvalitet. Grad III, 60-69 % av poängsumman, avsåg låg 
kvalitet. Kvalitetsbedömningen gjordes av båda författarna oberoende av varandra för att 
sedan komma fram till en gemensam bedömning. Antal kvalitetsgranskade artiklar redovisas i 
bilaga 1. Slutligen valdes åtta av tio artiklar ut, varav sju artiklar hade hög kvalitet och en 
artikel medelkvalitet. Två artiklar uteslöts på grund av låg kvalitet. Artikeln som bedömdes 
ha medelkvalitet fick avdrag för otydligt syfte samt medelbedömning på delar av resultat och 
diskussion. Granskade och utvalda artiklar redovisas i bilaga 2. 

Dataanalys 
För bearbetning och tolkning av resultat utfördes en kvalitativ manifest innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av Krippendorff (2004). I denna analysmetod 
använder läsaren sig av en teknik som innebär att artiklarna läses upprepade gånger för att 
hitta ord, meningar och stycken som genom sitt innehåll har betydelse för det som ska 
granskas. Detta kallas för meningsbärande enheter. Dessa enheter ska sedan återigen 
analyseras för att kunna delas upp utifrån sitt innehåll (Forsberg & Wengström, 2008). 
Kvalitativ innehållsanalys har fokus på tolkning av texter inom bland annat humanvetenskap 
och vårdvetenskap. Genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehåll kan variationer 
beskrivas. Skillnader och likheter kategoriseras på olika nivåer. En förståelse av det 
sammanhang som omger texten har betydelse för tolkningen av textdelarna (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2008). Manifest innehållsanalys innebär en textnära analys som grundar 
sig på det synliga i texten (Graneheim & Lundman, 2004). 

Båda författarna läste igenom artiklarnas resultat flera gånger oberoende av varandra. 
Därefter markerade båda författarna ut meningsbärande enheter, meningar och citat, i 
artiklarnas resultat som sedan diskuterades och jämfördes. Gemensamt valdes de 
meningsbärande enheterna ut som överensstämde med studiens syfte. Därefter översattes de 
utvalda meningsenheterna till svenska och kondenserades, dvs. kortades ner utan att förlora 
sitt väsentliga innehåll. Översättningen gjordes av båda författarna oberoende av varandra för 
att översättningen skulle bli så noggrann som möjligt och risk för feltolkningar skulle 
undvikas. Därefter jämfördes kondenseringarna och de bästa formuleringarna diskuterades 
fram. Varje kondenserad meningsenhet kodades (kortades ner ytterligare) gemensamt. 
Författarna delade oberoende av varandra in koderna i underkategorier och utifrån dessa kom 
författarna gemensamt fram till två kategorier och fem underkategorier. I bilaga 3 ges 
exempel på dataanalysen. 



 

6 
 

Etiska aspekter  
God vetenskaplig forskning förutsätter att fusk, såsom felaktig analys av data som avsiktligt 
missvisar resultatet, inte får förekomma. Plagiat eller stöld från annan forskares data får inte 
heller förekomma (Medicinska forskningsrådet, 2000). 
Samtliga artiklar som ingår i föreliggande studie är godkända av etisk kommitté. Artiklarna 
samt övriga referenser är angivna i referenslistan. Författarna har granskat artiklarna och inte 
lagt några egna värderingar i det som framkommit i resultatet. Alla resultat, som både stödjer 
och inte stödjer författarnas åsikter har presenterats. Artiklarna har översatts så noggrant som 
möjligt till svenska med risk för feltolkningar.  

RESULTAT 
Resultatet baserades på åtta vetenskapliga artiklar. Efter dataanalys framkom två kategorier 
samt fem underkategorier som visas i tabell 1. Kategorierna med sina underkategorier bildade 
rubrikerna i resultatet. Tillsammans utgjorde kategorierna vad som påverkade livskvalitén 
hos tonåringar med Diabetes Mellitus Typ 1. 

Tabell 1: Underkategorier och kategorier  

Underkategorier Kategorier 

Familjens betydelse 

Vännernas betydelse 

Skolans betydelse 

Omgivningens påverkan på tonåringens 
livskvalitet 

Betydelsen av egenvård 

Psykologiska aspekter 

Tonåringens egen påverkan på sin 
livskvalitet 

 

Omgivningens påverkan på tonåringens livskvalitet 
Denna kategori belyser på vilket sätt familjen, vännerna och skolan påverkar tonåringens 
livskvalitet.  

Familjens betydelse 
För tonåringar med diabetes var familj tillsammans med vänner och skola det som påverkade 
deras livskvalitet mest (Walker & Bradley, 2002). I en studie från USA fick tonåringar med 
diabetes videofilma händelser från sin vardag under en fyraveckors period. Det visade sig att 
de tonåringar som hade bäst blodsockervärden involverade sina föräldrar i hög grad i sin 
egenvård och de som hade en lägre föräldramedverkan hade högre och mer varierande 
blodsockervärden och därmed sämre metabol kontroll (Buchbinder et al., 2005).  

Tonåringarna kände sig trygga när föräldrarna hjälpte dem om de behövde diskutera något 
eller lösa ett problem. Om diabetesbehandlingen blev för tuff att klara själv, blev 
tonåringarna lättade när ansvaret kunde flyttas över till föräldrarna. Föräldrar som påminde 
sina tonåringar om olika diabetesrelaterade handlingar uppfattades stödjande, men det kunde 
också leda till konflikter om tonåringen uppfattade påminnelserna som tjat. Tonåringarna 
kände att deras föräldrar var mer oroliga för dem än vad vännernas föräldrar var för sina barn, 
som inte hade diabetes. Tjat hade ingen effekt på tonåringarnas beteenden, snarare minskade 
deras motivation till att prioritera sin egenvård (Karlsson, Arman & Wikblad, 2008). 
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Tonåringar med diabetes kände att deras frigörelseprocess från föräldrarna var annorlunda 
jämfört med hur det var för andra tonåringar. Tonåringarna med diabetes sa att de behövde ta 
större ansvar än vad deras vänner utan diabetes gjorde och att det var svårt för föräldrarna att 
låta dem ta det ansvaret. Tonåringarna kände att deras föräldrar var strängare och att de 
tjatade mer än vad deras vänners föräldrar gjorde på sina tonåringar. De kunde dock se att 
detta ibland var bra för dem och var medvetna om att de då och då behövde bli tjatade på 
(Huus & Enskär, 2007).  

För tonåringarna var det betydelsefullt att föräldrarna medverkade i att frigörelseprocessen 
fortlöpte. Föräldrarnas uppmuntran ledde till individuella framsteg i att ta hand om sig själv. 
Däremot hade det motsatt effekt när föräldrarna blev arga för att tonåringen inte skötte sin 
egenvård. Tonåringarnas vilja att ta ansvar stimulerades när föräldrarna visade tillit och lät 
dem fatta egna beslut (Karlsson et al., 2008).  

That´s when I get the extra push I need from Mum and Dad, that´s what 
helps me then. But if they yell, then I just get mad at them, then it´s their 
fault I eat candy (Karlsson et al., 2008, s. 567).  

Tonåringar som utövade någon idrott och hade en tränare, betonade tränarens viktiga roll i 
frigörelseprocessen från föräldrarna. De kunde beskriva hur tränaren stöttade dem i att ta 
hand om sig själva och fatta egna beslut och att den sortens stöd gav dem en känsla av 
trygghet (Huus & Enskär, 2007).  

Tonåringarna upplevde att en del konflikter inom familjen var direkt relaterade till deras 
diabetes. De flesta av tonåringarna beskrev situationer när föräldrarna oroade sig över 
behandling, långsiktiga komplikationer och vissa aktiviteter som till exempel bilkörning. Ett 
fenomen som endast framkom bland tonårsflickorna var att föräldrarna främst relaterade 
humörsvängningar till högt eller lågt blodsocker och att detta upplevdes frustrerande hos 
tonårsflickorna. Tonårsflickorna menade att deras humörsvängningar oftast berodde på helt 
andra faktorer (Weinger, O’Donnell & Ritholz, 2001). Det framkom bland tonåringarna att de 
upplevde att föräldrarna förmedlade en känsla av att de hade gjort något fel när blodsockret 
var lågt eller högt. Något som också tonåringarna upplevde som frustrerande var att 
föräldrarna gömde godsaker i hemmet för dem och att detta skapade konflikter (Weinger et 
al., 2001). Många av tonåringarna beskrev att de var mer oroade över låga blodsockervärden 
än framtida komplikationer som höga blodsockervärden kan ge. Detta skapade konflikter med 
föräldrarna som mer oroade sig över framtida komplikationer. Tonåringarna beskrev att 
reaktioner på låga blodsockervärden upplevdes skrämmande och generande. Särskilt rädda 
var de för att vara ensamma när blodsockervärdet blev lågt (Weinger et al., 2001). 

I intervjuer med iranska tonårsflickor framkom en känsla av att bli behandlad annorlunda 
jämfört med pojkarna inom samma familj. Tonårsflickorna hade inte lika mycket frihet som 
pojkarna. Den aktuella studien visade på att tonårsflickorna ansåg att familjen ville ha pojkar 
och att Gud straffat familjen genom att ge dem en flicka med diabetes. De upplevde även att 
familjen hade en överdriven stress över deras hälsa. Ett annat hinder för att uppleva 
livskvalitet var olämpliga reaktioner från släktingar. Det framkom att släktingarnas åsikter 
spelade en stor roll i den iranska kulturen. En av tonårsflickorna uttryckte detta som att 
släkten alltid påminde henne om att hon var sjuk genom att tala om för andra att hon hade 
diabetes (Maslakpak, Anoosheh, Fazlollah & Ebrahim, 2010). 
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Vännernas betydelse 
 I en svensk studie där tonåringar med diabetes blev intervjuade betonade de att allra viktigast 
för dem var att kunna leva sitt liv som andra tonåringar. Tonåringarnas livserfarenhet kunde 
liknas vid en pendel som skiftade mellan att känna sig precis som andra och känna sig 
annorlunda. Tonåringarna beskrev att denna känsla kunde vara både positiv och negativ. De 
kände att de hade mognat fortare jämfört med sina jämnåriga vänner. De kände också att 
vännerna tittade på dem på ett annat sätt efter diabetesdiagnosen och att de inte kunde göra 
samma saker som sina vänner (Huus & Enskär, 2007). 

…I feel different from everybody else. All others can live as they want, but 
I have to adjust to my diabetes, for instance, when I am with my friends 
and I have to have a sandwich in my pocket (Huus & Enskär, 2007, s. 30).   

En del tonåringar tyckte det kändes bra när vännerna frågade hur de mådde, medan det i 
andra situationer kunde uppfattas som att vännerna tjatade på dem, när de sa vad och när de 
skulle äta (Huus & Enskär, 2007).    

Vid ett läger för tonåringar med diabetes intervjuades tonåringarna om hur diabetes 
påverkade deras liv och sociala relationer. Även deras vänner som inte hade diabetes blev 
intervjuade. Tonåringarna med diabetes ville att deras vänner skulle lära sig om orsaken till 
diabetes och lära sig mer om diabeteskosten. De upplevde också att det svåraste med att 
berätta för vänner om sin diabetes var att förklara vad diabetes är. En stor stressfaktor var när 
sociala konsekvenser med att ha diabetes diskuterades. Det framkom att deras behandling 
ofta krockade med olika sociala aktiviteter på grund av till exempel avbrytande av aktiviteter 
med anledning av blodsockerkontroll och att detta fick dem att känna sig annorlunda jämfört 
med sina vänner. Många nämnde att deras sjukdom tog mycket tid och var ett hinder när de 
skulle ha kul med sina vänner (Lehmkuhl et al., 2009). I en studie som gjordes bland äldre 
tonåringar med diabetes framkom det att tonåringarna upplevde minskad livskvalitet när de 
skulle delta i sociala evenemang med sina vänner. De kände att de måste ha kontroll på sitt 
blodsocker på grund av att vissa aktiviteter som dans och pubbesök, där det förekom alkohol, 
krävde detta (Wilson, 2010). 

I find the pressure to drink in order to have a good time difficult when my 
mates all want to go to the pub at weekends and, even if I have orange 
juice, it still puts my blood (glucose) up (Wilson, 2010, s.27). 

Andra tonåringar kände att deras diabetes störde dem när de inte fick äta när vännerna gjorde 
det (Lehmkuhl et al., 2009).  

Tonåringarna berättade hur upprörda de blev när vänner eller främlingar hade åsikter kring 
deras diabetes. Videoinspelningar visade flera exempel på när vänner försökte hindra dem 
från att äta ”olämplig” mat (Buchbinder et al., 2005).  

Hos några av tonåringarna framkom det att deras diabetes inte hindrade dem från att skaffa 
nya vänner. Vissa tyckte tvärtom att sjukdomen underlättade för dem att ta kontakt med 
jämnåriga. Tonåringarna tyckte oftast att inget i deras egenvård förändrades när de umgicks 
med sina vänner. De sa att deras vänner kunde ge dem stöd såsom påminnelser så att de 
kunde sköta sin behandling. Vännerna kunde också hjälpa till vid korrigering av lågt 
respektive högt blodsocker. En del menade dock att deras sjukdom var ett hinder i deras 
vänkontakter och att de ibland inte skötte sin behandling när de var med sina vänner 
(Lehmkuhl et al., 2009). Känslomässigt stöd från vänner gjorde det även lättare för 
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tonåringarna att integrera diabetes i vardagen. Ibland kunde de glömma sin sjukdom ett tag 
när de var med sina vänner och kände trygghet i att de visste att vännerna kände till deras 
sjukdom (Karlsson et al., 2008). Det fanns en uttalad negativ inställning till diabetes bland 
vännerna till de iranska tonårsflickorna. Det framkom även att om de berättade för sina 
vänner att de hade diabetes så blev de isolerade och vännerna tog avstånd från dem. Detta 
gjorde att tonåringarna hemlighöll sin diabetes för sina vänner (Maslakpak et al., 2010). 

Skolans betydelse 
Tonåringar som gick på college eller universitet upplevde det svårt att sköta sin diabetes när 
de studerade. Stress påverkade deras blodsocker som gjorde att de behövde kontrollera 
blodsockret oftare. De kände sig tryggare när de lade sig på ett högre blodsockervärde än ett 
lågt som gjorde att de blev förändrade och mådde dåligt. De kände inget stöd eller förståelse 
från skolan och lärarna (Wilson, 2010). I en intervjustudie med svenska tonåringar med 
diabetes berättade tonåringarna att vissa skolsituationer som till exempel idrottslektioner 
kunde få dem att känna sig annorlunda (Huus & Enskär, 2007).  

… when we have orientation, the teacher won´t let me run alone. I have to 
run with a friend… (Huus & Enskär, 2007, s. 30).  

Tonåringarna beskrev också att deras lärare och vänner ofta frågade hur de mådde och att 
detta ibland kunde uppfattas som stöd för dem och ibland som tjat. Det viktigaste var dock att 
de visste att någon brydde sig om dem (Huus & Enskär, 2007). Iranska tonårsflickor 
upplevde att det inte fanns förståelse för deras diabetes bland klasskamraterna och att det 
fanns många av dem som visste väldigt lite om diabetes. Det fanns en misstänksamhet bland 
klasskamraterna att tonårsflickorna smet undan när de behövde vara borta från 
undervisningen, vilket ledde till en del konflikter med klasskamraterna. Vissa av 
tonårsflickorna ville inte tala om för sina klasskamrater att de hade diabetes. En del av lärarna 
hade en negativ inställning till flickorna och visste väldigt lite om diabetes. På grund av detta 
kände tonårsflickorna att de borde sköta sin diabetes noga så att det inte hände dem något på 
skoltid. Bristen på hälsosam mat i skolan var ett problem och detta medförde att det var svårt 
att äta bra mat (Maslakpak et al., 2010). 

In the school cafeteria there is high prevalence of junk food….. Always I 
have problem for select healthy food in the school (Maslakpak et al, 2010, 
s. 467). 

Tonåringens egen påverkan på sin livskvalitet 
Denna kategori belyser på vilka sätt tonåringen själv kan påverka sin livskvalitet genom sin 
egenvård samt betydelsen av psykologiska aspekter.  

Betydelsen av egenvård 
I en intervjustudie med svenska tonåringar med diabetes uttryckte tonåringarna att de sedan 
de fått diabetes hade lärt känna sin kropp bättre, vilket de tyckte var positivt. De sa att de 
visste vilken mat som var bäst för dem och att de tränade regelbundet vilket fick dem att må 
bättre. Flera av dem kände sig stolta över att de visste mer än sina vänner om att leva 
hälsosamt. För dessa tonåringar var det betydelsefullt att kunna klara sig själva (Huus & 
Enskär, 2007).  

Tonåringarna hade olika uppfattningar om hur de skulle uppnå självständighet i sin egenvård. 
Ibland var de beredda att ta fullt ansvar och ibland kände de sig för osäkra och omogna att ta 
ansvar för sin egenvård fullt ut. De upplevde att föräldrarna hade mer kunskaper än de själva 
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om deras diabetes, men att de önskade att det var tvärtom. De längtade efter att själva få 
bestämma i alla situationer och de trodde det kunde bli möjligt om de lyssnade och lärde sig 
av diabetesteamet. Tonåringarna menade att vardagen skulle bli mer lätthanterlig om de fick 
ökade egenvårdskunskaper. Tonåringarna menade att det vid diabetesdebuten var föräldrarna 
som tog alla beslut kring deras behandling men att de gradvis hade lärt sig mer och mer och 
att det främjade deras självständighetsutveckling. Eget ansvarstagande kunde till en början 
uppfattas som osäkert och riskabelt hos tonåringarna eftersom de tidigare litat helt och hållet 
på sina föräldrar (Karlsson et al., 2008).  

Tonåringarna påpekade att för att uppnå självständighet, så måste individen själv bestämma 
sig för att klara det. Andra kan bidra med goda råd men kan inte ta lika bra beslut, eftersom 
de inte har någon egen erfarenhet av hur det är att leva med diabetes. De menade att de till 
slut blev sina egna experter i att sköta sin diabetes eftersom deras egenvårdsbeslut grundade 
sig på egna erfarenheter av att reglera ett ostabilt blodsocker. När de väl hade uppnått 
självständighet övergav de inte sina egna förslag på insulindoser, oavsett vad föräldrarna 
tyckte. Generellt sa dock tonåringarna att de litade på sitt diabetesteam trots att dessa inte 
kände till deras vardag. Däremot var det ibland svårt att följa vissa rekommendationer 
eftersom de professionellas råd inte alltid stämde med tonåringarnas livssituation. De kände 
sig inte heller tvungna att alltid följa teamets råd eftersom de professionella stöttade 
tonåringarna i både med- och motgång (Karlsson et al., 2008).   

Det framkom att tonåringarna ibland kände sig generade över att använda speciella 
hjälpmedel som hjälpte dem i deras behandling, till exempel en insulinpump. Även om de 
förstod att behandlingen skulle få dem att må bättre, kunde de välja att inte använda 
hjälpmedlet eftersom de inte ville känna sig annorlunda (Huus & Enskär, 2007). I filmade 
sekvenser av tonåringars vardagsliv noterades att killar var mer privata med sin 
diabetesbehandling än tjejer som oftare var offentliga med sin behandling (Buchbinder et al., 
2005).   

Tonåringarna upptäckte att ökat ansvar hängde ihop med att de bättre kunde ta ställning i sin 
egenvård. I takt med att föräldrarna trodde på tonåringens förmåga att själv ta ställning ökade 
deras frihetskänsla. Därför var det viktigt för tonåringen att visa sin förmåga att sköta sin 
egenvård för sin omgivning. Ju mer ansvar tonåringarna visade, desto mer frihet fick de. De 
påpekade vikten av att kunna hantera olika situationer och att inte ta på sig mer ansvar än vad 
som var hanterbart, eftersom det kunde leda till felaktig behandling eller en alltför stor 
psykosocial börda. För tonåringarna innebar diabetes en känslomässig kamp kring att ta 
kontroll över dagliga svårigheter och att leva med daglig egenvård för resten av sina liv. 
Problemlösningsförmåga kopplad till diabetes, var nödvändig för att ta kontroll över sitt liv. 
När de kom över vissa hinder, som att ge sig insulininjektionerna själva, beskrev de detta som 
en känsla av lycka. Motivation hörde ihop med framgångar att reglera sitt blodsocker. 
Drivkraften bakom egenvården var att uppnå bra blodsockervärden. Tonåringarna uttryckte 
att de kände sig friska och säkra när blodsockret var stabilt. Det fanns en känsla av 
hopplöshet när blodsockret var svårt att hantera på grund av skiftande värden, trots försök att 
få kontroll (Karlsson et al., 2008). 

… it just feels hopeless like, you try and try but it still doesn´t work. And 
sometimes it feels like you just want to forget the whole thing ´cause it 
doesn´t matter, it doesn´t get better anyway (Karlsson et al., 2008, s. 
567). 
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 Flera insulininjektioner dagligen upplevdes tröttsamt, negativt och smärtsamt bland 
tonårsflickor. En del av dessa tonåringar ville att föräldrarna skulle ge dem 
insulininjektionerna för att uppleva mindre smärta och rädsla. Några beskrev att den dagliga 
egenvården gav dem sämre livskvalitet. De beskrev även att de upplevde det jobbigt med all 
snabbmat, chips och godis som fanns att tillgå (Maslakpak et al., 2010). 

När tonåringarna skulle flyttas över till vuxenvården utgjorde detta en hel del osäkerhet och 
svårigheter bland studenter på college och universitet. På vuxensidan togs ingen hänsyn till 
de faktorer som påverkade tonåringarna, utan vuxensidan ställde bara krav på att de skulle 
ligga bra i sitt blodsocker. Det togs heller ingen hänsyn till att de studerande på annan ort och 
detta utgjorde ett hinder att komma på besöken de blev kallade till (Wilson, 2010). 

Psykologiska aspekter 
Något som många av tonåringarna med diabetes påpekade var hur påfrestande det var att leva 
ett liv baserat på rutiner. Det var svårt att leva ett regelbundet liv och alltid vara tvungen att 
passa tider för mat och injektioner och därmed inte kunna spendera sin tid på samma sätt som 
sina vänner. En av tonåringarna sa att det svåraste med att ha diabetes var just att följa strikta 
rutiner (Huus & Enskär, 2007). 

… I always have to plan my activities and fit in my meals and my insulin 
injections. That is what I feel is difficult (Huus & Enskär, 2007). 

Tonåringarna kände att de aldrig kunde slappna av och att de inte hade samma möjligheter 
som sina vänner att vara spontana, eftersom de alltid måste tänka på att ha med sig sitt 
insulin. Om de till exempel ville stanna över natten hos en kompis måste de först överväga 
hur detta skulle påverka deras behandling (Huus & Enskär, 2007). 

En 17-årig kille som hade haft diabetes i 15 år, berättade att han fortfarande inte förlikat sig 
med sin diabetes och att den fortfarande var en jobbig del i hans liv. En tonårsflicka berättade 
att hon trots sin frustration över sin diabetes, aldrig varit riktigt ledsen, deprimerad eller 
försökt göra sig själv illa enbart på grund av sin diabetes. Hon blev ledsen över vanligare 
saker som när en kille gjorde slut med henne eller liknande (Buchbinder et al., 2005).  

De iranska tonårsflickorna kände stor oro inför framtiden. De trodde att ingen skulle vilja 
gifta sig med dem på grund av sin diabetes. De kände också oro inför att bli gravida. De 
oroade sig över att bli diskriminerade på arbetsmarknaden samt över framtida fysiska 
komplikationer (Maslakpak et al., 2010). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att belysa vad som påverkar livskvalitén hos tonåringar med diabetes, gjordes en 
litteraturstudie. Enligt Friberg (2006) ger en litteraturstudie en bra överblick över den aktuella 
forskningen i ämnet. Författarna hade inledningsvis en tanke om att göra en intervjustudie, 
men efter en del diskussioner kom författarna fram till att det på kandidatnivå istället ansågs 
mer lämpligt att ta reda på tidigare forskning inom ämnet. Vid genomförandet av en 
litteraturstudie lär sig forskaren vad det innebär att söka ny kunskap och hur kunskap kan 
värderas samt att utifrån problemet på ett adekvat sätt sammanställa kunskap (Axelsson, 
2008). En nackdel med en litteraturstudie kan vara att författarna tolkar andras resultat istället 
för att själva inhämta information direkt från undersökningsgruppen (Forsberg & Wengström, 
2008).  
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Studien är baserad på vetenskapliga artiklar som alla är primärkällor. Polit och Beck (2008) 
menar att en artikel som är skriven av den person som genomfört undersökningen kallas 
primärkälla. Eftersom författarna är intresserade av tonåringarnas upplevelser baseras studien 
på kvalitativa artiklar. Friberg (2006) menar att syftet med kvalitativa studier är att få fram 
patienternas upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov. Studiens artiklar är ett 
resultat av de databassökningar som är gjorda. De databaser som användes var Cinahl och 
Medline eftersom dessa innehåller mest omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 
2008). Även databasen PSYCINFO användes efter rekommendation från bibliotekarie. 
Samtliga sökord som användes var MeSH-termer. I databaserna skilde sig MeSH-termen för 
tonåring åt: adolescence i Cinahl och adolescent i Medline. I databasen PSYCINFO användes 
endast sökordet diabetes mellitus med avgränsningar för ålder och språk. Med tillägg av 
quality of life samt adolescent blev sökningen för snäv varför dessa sökord uteslöts i denna 
databas. Författarna såg inga risker med att endast använda sig av ett sökord i PSYCINFO 
eftersom detta sökord gav ett begränsat antal träffar och att artiklarna kunde sorteras efter 
abstract. Efter den första sökningen fann författarna att merparten av artiklarna hade betoning 
på livskvalitet kopplat till blodsocker och var kvantitativa. Detta såg författarna som den 
främsta svårigheten i sökningen av artiklar. För att få fram tonåringarnas upplevelser gjordes 
därför ytterligare sökningar med tillägg av mer kvalitativa sökord. Detta resulterade i artiklar 
som ansågs mer relevanta för studien på grund av sitt kvalitativa innehåll. I databasen 
Medline gav den slutliga sökningen fyra träffar. Dessa var inte relevanta för syftet och valdes 
därför bort. Artiklarna i studien har sitt ursprung i Iran, Storbritannien, Sverige, Tyskland och 
USA. Denna spridning anser författarna ger en global överblick avseende synen på 
livskvalitet hos tonåringar med diabetes och detta blir därmed en styrka i denna 
litteraturstudie. Författarnas val att specifikt undersöka tonåringar utgör en viss begränsning 
vid urvalet av artiklar på grund av att många artiklar även inkluderar barn och/eller vuxna, 
varför dessa exkluderades.  

Inledningsvis var författarna tveksamma till att inkludera studien som belyser de iranska 
tonårsflickorna, då de inte visste om studien gick att applicera på svenska förhållanden. Efter 
att ha läst artikeln flera gånger blev det dock tydligt att många av dessa tonåringars 
upplevelser stämmer överens med hur andra tonåringar med diabetes ser på sitt liv. 

Valda artiklar är lästa av båda författarna oberoende av varandra. Även kvalitetsvärdering 
och dataanalys är gjorda av författarna var för sig och sedan jämförda för att slutligen komma 
fram till en gemensam bedömning. Detta får anses som en styrka då Willman et al. (2011) 
menar att en granskning får större tyngd när två eller flera författare oberoende av varandra 
utför granskningen. Sju artiklar har hög kvalitet och en artikel medelkvalitet, vilket anses 
vara en styrka för studien enligt författarna. Valet av Graneheim och Lundmans (2004) 
kvalitativa innehållsanalys är gjord utifrån att denna analysmetod anses tydlig och 
strukturerad. Axelsson (2008) menar att det vid bearbetning och analys av data är viktigt att 
skapa en struktur för resultatet. En svårighet i dataanalysen är att begränsa antalet 
meningsbärande enheter, då författarna inte vill riskera att missa något relevant för studien. 
Författarna ser dock detta som utvecklande och en första övning inför eventuellt kommande 
studier. Då artiklarna är skrivna på engelska kan det finnas risk för att feltolkningar kan ha 
skett vid kondenseringar av de meningsbärande enheterna till svenska. Med tanke på denna 
risk har därför tolkningen av allt material översatts så noggrant som möjligt till svenska.  

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien är att belysa vad som påverkar livskvalitén hos tonåringar med 
Diabetes Mellitus Typ 1. I studiens resultat identifieras vad som är av betydelse för dessa 
tonåringars livskvalitet. Familjen kan ibland uppfattas som ett stöd för tonåringarna, men 
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familjen är även en stor anledning till konflikter mellan tonåringarna och föräldrarna. Ivey, 
Wright & Dashiff (2009) styrker detta när de pekar på att föräldrar har svårt att lita på 
tonåringens förmåga att klara av sin diabetes och att det leder till konfliktfyllda situationer. I 
en studie gjord av Carroll & Marrero (2006) framkom att tonåringarna ibland valde att inte 
testa sitt blodsocker när de kände att de låg högt eller lågt, för att undvika förväntade negativa 
reaktioner från föräldrarna.  

Resultatet visar att tonåringarna upplever föräldrars påminnelser ibland som stöd och ibland 
som tjat och känner sig mer påpassade än sina jämnåriga friska kompisar. Betydelsen av att 
frigörelseprocessen inte påverkas av tonåringens diabetes är viktig för tonåringarna. Detta 
ligger i linje med Carroll & Marrero (2006) och Ivey et al. (2009) som menar att tonåringarna 
upplever föräldrars oro som klagomål eller kritisering och utgör en källa till konflikt. Loding 
& Wold (2006) beskriver hur familjesituationen kan påverkas under frigörelseprocessen. 
Tonåringen börjar själv ta ansvar för sin diabetes vilket leder till minskad kontroll hos 
föräldrarna. Detta kan leda till konflikter. Vikten av att leva ett så normalt liv som möjligt är 
betydelsefullt för tonåringen och dess familj (Ivey et al., 2009). Tonåringarna säger också att 
det är viktigt för dem att känna att föräldrarna litar på att de sköter sin diabetes (Carroll & 
Marrero, 2006).  

Studiens resultat belyser betydelsen av stöttning från vänner, men att vissa tonåringar tvärtom 
väljer att hemlighålla sin diabetes för sina vänner för att undvika risken att bli behandlad 
annorlunda. Carroll & Marrero (2006) styrker detta och menar att tonåringar med diabetes 
generellt uppfattar sina vänner som stödjande i sin diabetesbehandling, men att de också kan 
uppfatta sina vänner som störande genom att de ställer många frågor, som tonåringarna tror 
beror bland annat på okunskap.  

Något som genomsyrar hela resultatet är tonåringarnas önskan om att få vara som andra 
tonåringar och inte styras av rutiner. Carroll & Marrero (2006) menar att tonåringar upplever 
att rutinerna kring deras diabetessjukdom påverkar sociala aktiviteter negativt, till exempel 
sportaktiviteter, och att de kan känna sig hindrade i diskussioner kring utbildning och 
yrkesval. Rutinerna kring sin diabetes, som även är tidskrävande, gör att det blir svårt för 
tonåringen att leva spontant på samma sätt som sina vänner.  

Resultatet visar också att tonåringarna upplever att de får ta mer ansvar, och därmed mognar 
fortare, jämfört med sina friska vänner. Detta upplever tonåringarna som både positivt och 
negativt. Något som också upplevs positivt är att de lär känna sin kropp och vet vad som 
påverkar dem bra eller dåligt. Detta styrks av Carrol & Marrero (2006) som menar att 
tonåringar med diabetes upplever att det krävs ett större ansvarstagande hos dem jämfört med 
hos deras friska vänner.  

I resultatet framkommer att tonåringar med diabetes känner dåligt eller inget stöd från skolan 
och lärarna. Speciellt idrottslektionerna kan få tonåringarna att känna sig annorlunda, när 
lärarna särbehandlar tonåringar med diabetes. Det finns en känsla av misstänksamhet bland 
klasskamrater till tonåringar med diabetes. Klasskamraterna upplever att tonåringarna smiter 
undan när de behöver gå ifrån undervisningen på grund av sin diabetes. Carrol & Marrero 
(2006) menar att tonåringar med diabetes kan uppleva problem med vissa av lärarna som kan 
bli arga på eleverna när de behöver lämna klassrummet för att till exempel kontrollera sitt 
blodsocker. Tonåringarna säger att idrottsläraren ibland blir för påträngande och vill att 
eleven ska gå till skolsköterskan efter lektionen för att se så att allt är bra. Tonåringarna 
upplever att deras kompisar säger att de vill slippa lektionen, när de är tvungna att gå ifrån en 
lektion.  Dock kan tonåringarna erkänna att de ibland skyller på sin diabetes när de har tråkigt 
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på lektionen, och då kan gå lite tidigare till matsalen eller gå på toaletten, fastän de egentligen 
inte behöver det på grund av sin sjukdom. 

Resultatet visar att tonåringar med diabetes önskar uppnå en självständighet i sin egenvård. 
Tonåringarna upplever att diabetesteamet har kunskaper som de behöver ta till sig för att få 
en mer lätthanterlig vardag. Tonåringarna anser att för att uppnå självständighet måste de 
själva bestämma sig för att klara det. All erfarenhet gör att de blir experter i att sköta sin egen 
diabetes. Detta styrks av Kyngäs & Rissanen (2001) som menar att tonåringar med diabetes 
anser att stöd från sjuksköterskor är viktigast för att kunna uppnå en god egenvård. Näst 
viktigast är egen motivation och vilja.  

I resultatet belyses iranska tonårsflickors perspektiv på livskvalitet. Det som är utmärkande i 
studien och grundar sig i kulturella förhållanden, är känslan hos dessa tonårsflickor att vara 
särbehandlade inom familjen på grund av sin diabetes. Flickorna anser att familjen föredrar 
pojkar och att familjen är straffad genom att ge flickorna i familjen en sjukdom som diabetes. 
Jansson & Drevenhorn (2009) anser att grupptillhörighet inom familjen i flera andra länder är 
stark och att familjens åsikter är betydelsefulla.  

Resultatet visar att tonåringar med diabetes uppger att de har svårt att förlika sig med sin 
diabetes trots att de haft sjukdomen i många år. Grey et al. (1998) betonar vikten av att 
diabetesteam bör ägna tid åt tonåringarnas psykologiska behov, oavsett om tonåringarna har 
en välreglerad diabetes med mycket socialt stöd runt sig eller om de gör revolt och är dåligt 
reglerade i sin diabetes . Wagner, Abbott & Lett (2004) menar att mognadsutvecklingen 
under tonåren är en svår tid, särskilt för tonåringar med diabetes, och att denna patientgrupp 
behöver särskild uppmärksamhet.  

Slutsats 
De flesta studier som är gjorda avseende livskvalitet hos tonåringar med diabetes, fokuserar 
endast på livskvalitet kopplat till hur välreglerade tonåringarna är i sina blodsockervärden. 
Resultatet i denna litteraturstudie ger en inblick i vad tonåringar med diabetes upplever är 
betydelsefullt för att de ska kunna må bra i sitt liv och uppleva livskvalitet. Det som kan 
lyftas fram är att både tonåringen själv och dess omgivning är av betydelse för att uppnå 
livskvalitet. Tonåringarnas önskan om att få vara som alla andra och inte behöva styras av 
rutiner är något som tydligt kommer fram i denna studie. Bland tonåringar med diabetes 
skapar frigörelseprocessen många konflikter inom familjen och här har sjuksköterskan en 
viktig roll i att stötta tonåringarna och familjerna genom denna process. I studien 
framkommer att tonåringarna har olika uppfattningar om vad som utgör stöd i deras vardag. 
Även kulturella skillnader kan påverka hur tonåringarna ser på sin livskvalitet. Med tanke på 
det är det viktigt att individanpassa omvårdnaden. Författarna anser att omvårdnaden runt 
tonåringar med diabetes borde fokusera mer på hur tonåringarna upplever sin livskvalitet. 

Utifrån denna litteraturstudie skulle det vara intressant att undersöka tonåringars syn på hur 
diabetesvården ska vara upplagd för att bäst tillgodose tonåringarnas behov. Intervjuer av 
unga vuxna med diabetes, om hur de upplevde vården under sin tonårstid, skulle också 
tillföra viktig kunskap avseende omvårdnaden runt tonåringar med diabetes. 
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Bilaga 1 Databassökning Cinahl sid 1(3) 

Sökning Datum Sökord (Cinahl 
Headings) 

Avgränsningar Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
kvalitetsgranskade 
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

#1 2012-
01-16 

Quality of life OR 
Psychological well-being 
AND Diabetes Mellitus, 
type 1 AND Adolescence 

Date: 2001-01-01 – 2011-12-31; 
Peer reviewed; Research article; 
Language: Danish, English, 
Norwegian, Swedish 

69 0 0 0 

#2 2012-
03-07 

#1 AND Interviews Som ovan 14 7 5 3 

#3 2012-
03-07 

#1 AND Focus Groups Som ovan 2 2 1 1 

#4 2012-
03-07 

#1 AND Diaries Som ovan 1 0 0 0 

#5 2012-
03-09 

Diabetes Mellitus, type 1 
AND Adolescence AND 
Life Experiences 

Som ovan 14 5 3 3 
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Bilaga 1 Databassökning Medline sid 2(3) 

Sökning Datum Sökord (MeSH) Avgränsningar Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
kvalitetsgranskade 
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

#1 2012-
01-16 

Quality of life AND 
Diabetes Mellitus, Type 
1 AND Adolescent 

Date: 2001-01-01 – 2011-12-
31; Languages: Danish, 
English, Norwegian, Swedish 

202 0 0 0 

#2 2012-
03-07 

#1 AND Interview Som ovan 0 0 0 0 

#3 2012-
03-07 

#1 AND Focus Groups Som ovan 4 1 0 0 

#4 2012-
03-07 

#1 AND Diaries Som ovan 0 0 0 0 
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Bilaga 1 Databassökning PSYCINFO sid 3(3) 

Sökning Datum Sökord 
(Thesaurus) 

Avgränsningar Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
kvalitetsgranskade 
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

#1 2012-
02-09 

Diabetes 
Mellitus 

Date: 2001-01-01 – 2011-12-31; Peer 
Reviewed; Journal Article; Age group: 
Adolescence (13-17 yrs), Methodology: 
Qualitative study, Language: Danish, 
English, Norwegian, Swedish 

11 3 1 1 
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Bilaga 2 Artikelöversikt sid 1(8) 
 
Författare/Land Databas Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Bedömning 

Buchbinder, M. 
H., Detzer, M. J., 
Welsch, R. L., 
Christiano, A. S., 
Patashnick, J. L., 
& Rich, M.  

Tyskland 

Cinahl Assessing 
adolescents 
with insulin-
dependent 
diabetes 
mellitus: a 
multiple 
perspective 
pilot study 
using visual 
illness 
narratives and 
interviews. 

Journal of 
Adolescent 
Health (2005) 

Att utforska 
erfarenheter av 
att leva med 
diabetes hos 
tonåringar med   
Diabetes 
Mellitus Typ 
1. 

Fem tonåringar 
med diabetes 
videofilmade åtta 
timmar av sina liv 
över en månads 
tid. Intervjuer av 
tonåringar och 
deras 
diabetessköterska. 
I dataanalysen 
användes 
Grounded 
Theory. 

Videoinspelningar 
och uppföljande 
intervjuer får fram 
hittills okänd 
information om 
hur tonåringar 
lever med 
diabetes, 
inkluderande både 
negativa och 
positiva aspekter 
av diabetes 
kopplat till 
familjen. 

Grad I 

Hög kvalitet 
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Bilaga 2 Artikelöversikt sid 2(8) 
 
Författare/Land Databas Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Bedömning 

Huus, K., & 
Enskär, K.  

Sverige 

Cinahl Adolescents´ 
experience of 
living with 
diabetes. 

Paediatric 
Nursing 
(2007) 

Att beskriva 
tonåringars 
erfarenheter 
av att leva 
med Diabetes 
Mellitus Typ 
1. 

Kvalitativ/Fenomenologisk 
ansats. Sex flickor och två 
pojkar mellan 14 och 18 år 
intervjuades. 
Fenomenologisk 
analysmetod inspirerad av 
Giorgi användes.  

Resultatet visar 
att 
livserfarenheten 
hos dessa 
tonåringar kan 
beskrivas som 
en pendel som 
skiftar mellan 
att vara normal 
och vara 
annorlunda. 
Fem teman 
identifierades: 
att vara 
annorlunda, att 
bli behandlad 
annorlunda, att 
leva ett 
regelbundet liv, 
att känna sin 
kropp och att ta 
hand om sig 
själv. 

Grad I 

Hög kvalitet 
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Bilaga 2 Artikelöversikt sid 3(8) 
 
Författare/Land Databas Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Bedömning 

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

Sverige 

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

International 
Journal of 
Nursing 
Studies (2008) 

Att belysa hur 
tonåringar med 
Diabetes 
Mellitus Typ 1 
upplever 
övergången 
mot 
självständighet 
i sin egenvård.  

32 tonåringar 
intervjuades om 
sina egna 
erfarenheter av 
egenvård av 
diabetes. En 
kvalitativ 
fenomenologisk 
ansats 
inspirerad av 
Halldorsdottir 
valdes för 
dataanalys.  

Ett huvudtema 
framkom: att 
pendla mellan 
egna insatser och 
stöd från andra. 
Psykisk mognad 
möjliggjorde ökat 
ansvarstagande 
och frigörelse; 
motivation 
relaterades till 
välmående och hur 
väl 
diabetessjukdomen 
kunde tas om 
hand. 

Grad I 

Hög kvalitet 
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Bilaga 2 Artikelöversikt sid 4(8) 
 
Författare/Land Databas Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Bedömning 

Lehmkuhl, H. 
D., Merlo, L. J., 
Devine, K., 
Gaines, J., 
Storch, E. A., 
Silverstein, J. H., 
& Geffken, G. R.  

USA 

PSYCINFO Perceptions of 
Type 1 
Diabetes 
among 
Affected Youth 
and their Peers. 

Journal of 
Clinical 
Psychology in 
Medical 
Settings (2009) 

Att undersöka 
hur tonåringar 
med Diabetes 
Mellitus Typ 1 
och deras 
vänner 
uppfattar 
egenvården 
kring diabetes. 

Mixad metod 
med kvalitativa 
och kvantitativa 
data. 70 
tonåringar vid 
ett 
diabetesläger 
(45 hade 
diabetes typ 1 
och 25 var 
vänner till 
tonåringarna) 
inkluderades. 
Frågeformulär. 
Dataanalys: 
Grounded 
Theory  

Både ungdomar 
med typ 1-
diabetes och 
deras vänner 
anser att 
vännerna 
behöver mer 
information om 
hur det är att 
leva med 
diabetes.  

Grad II 

Medelkvalitet 



 

26 
 

Bilaga 2 Artikelöversikt sid 5(8) 
 
Författare/Land Databas Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Bedömning 

Maslakpak, M. 
H., Anoosheh, 
M., Fazlollah, 
A., & Ebrahim, 
H.  

Iran 

Cinahl Iranian 
diabetic 
adolescent 
girls´ quality 
of life: 
perspectives on 
barriers. 

Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences 
(2010)  

Att utforska 
vilka hinder 
det finns för att 
uppnå god 
livskvalitet hos 
iranska 
tonårsflickor 
med Diabetes 
Mellitus Typ 1. 

Kvalitativ ansats 
med 
innehållsanalys. 
Semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes med 
20 tonårsflickor 
som hade haft 
Diabetes Mellitus 
Typ 1 i mer än ett 
år. 

Studien visade 
på två 
kategorier som 
påverkade 
tonårsflickornas 
livskvalitet. 
Yttre faktorer 
var familj, 
sociala faktorer 
och skola. 
Individuella 
faktorer var 
negativ 
inställning till 
behandling och 
egenvård samt 
oro inför 
framtiden. Den 
kulturella synen 
på flickor och 
pojkar 
påverkade 
flickornas 
livskvalitet. 

Grad I 

Hög kvalitet 
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Bilaga 2 Artikelöversikt sid 6(8) 
 
Författare/Land Databas Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Bedömning 

Walker, J., & 
Bradley, C.  

Storbritannien 

 

Cinahl Assessing the 
quality of life 
of adolescents 
with diabetes: 
using the 
SEIQoL, 
DQoL, patient 
and diabetes 
specialist 
nurse ratings. 

Practical 
Diabetes 
International 
(2002) 

Att utvärdera 
livskvalitet 
hos tonåringar 
med Diabetes 
Mellitus typ 1. 

Mixad metod med 
kvalitativa och 
kvantitativa data. 
Individuellt anpassade 
intervjuformulär samt 
individuella intervjuer 
med 15 tonåringar. 
Svaren från 
tonåringarna 
jämfördes med vad 
diabetessjuksköterskan 
ansåg var livskvalitet 
för tonåringarna. 

Det framkom i 
denna studie 
att 
tonåringarna 
upplevde att 
familj, vänner 
och skola var 
viktigast för 
att uppnå bra 
livskvalitet. 

Grad I 

Hög kvalitet 
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Bilaga 2 Artikelöversikt sid 7(8) 
 
Författare/Land Databas Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Bedömning 

Weinger, K., 
O´Donnell, K. 
A., & Ritholz, 
M. D.  

Cinahl Adolescent 
Views of 
Diabetes-
Related Parent 
Conflict and 
Support: A 
Focus Group 
Analysis. 

Journal of 
Adolescent 
Health (2001) 

Att få en ökad 
förståelse 
omkring 
diabetesrelaterade 
konflikter mellan 
tonåringar och 
deras föräldrar. 

Gruppsamtal 
var för sig med 
14 flickor och 
10 pojkar i 
åldrarna 13-15 
år, som ägde 
rum vid tre 
olika tillfällen 
och 
bandinspelades. 

Tonåringarna 
upplever att 
föräldrarna 
oroar sig för 
mycket och att 
föräldrarna har 
svårt att förstå 
dem. Detta 
skapar 
konflikter i 
vardagen. 
Tonåringarna 
lever i nuet 
medan 
föräldrarna 
fokuserar mer 
på framtiden.  

Grad I 

Hög kvalitet 
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Bilaga 2 Artikelöversikt sid 8(8) 
 
Författare/Land Databas Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Bedömning 

Wilson, V.  

 

Cinahl Students´ 
experiences of 
managing type 1 
diabetes. 

Paediatric 
Nursing 
(2010) 

Att undersöka 
äldre 
tonåringars 
erfarenheter av 
att hantera sitt 
liv med typ 1-
diabetes på 
college eller 
universitet 

Semistrukturerade 
telefonintervjuer 
med 23 studenter. 

Fyra 
huvudteman 
identifierades: 
Svårt att hitta 
en balans 
mellan sin 
diabetes och 
skolan, 
Negativ 
inställning till 
diabetes hos 
skola, 
Minskad 
livskvalitet 
kopplat till 
sociala 
evenemang, 
Problem vid 
byte från barn- 
till 
vuxenklinik. 

Grad I 

Hög kvalitet 
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Bilaga 3 Exempel på dataanalys  
 

Artikel Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Karlsson, Arman & 
Wikblad (2008) 

Parent’s reminders 
about diabetes related 
tasks were viewed as a 
conflict when teenagers 
perceived such 
reminders as nagging. 

Föräldrars påminnelser 
blev konflikter när 
tonåringarna uppfattade 
påminnelserna som tjat. 

Konflikter med 
föräldrar 

Familjens betydelse Omgivningens 
påverkan på 
tonåringens livskvalitet 

Huus & Enskär (2007) Some felt good when 
their friends asked 
about their condition. 

Att må bra när 
vännerna bryr sig. 

Att känna sig 
omhändertagen 

Vännernas betydelse Omgivningens 
påverkan på 
tonåringens livskvalitet  

Maslakpak, Anoosheh, 
Fazlollah & Ebrahim 
(2010)  

Some of the adolescents 
described teacher´s 
negative and unsuitable 
reactions of diabetes. 

Bristande förståelse 
från lärare och skola 
avseende tonåringars 
diabetes. 

Bristande förståelse Skolans betydelse Omgivningens 
påverkan på 
tonåringens livskvalitet  

Karlsson, Arman, & 
Wikblad (2008) 

The teenagers felt they 
were their own experts 
in making decisions 
about self management. 

Vara experter i sin 
egenvård. 

Experter i egenvård Betydelsen av egenvård Tonåringens egen 
påverkan på sin 
livskvalitet  

Huus & Enskär (2007) They always had to be 
on time for meals and 
injections and could not 
spend their time in the 
same way as their 
friends. 

De måste passa tider för 
mat och injektioner och 
har inte den frihet som 
sina vänner. 

Passa tider och minskad 
frihetskänsla 

Psykologiska aspekter Tonåringens egen 
påverkan på sin 
livskvalitet  
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