


STÖD KONTRA 

KONTROLL 

 

En litteraturstudie om hur tonåringar med 
diabetes typ 1 upplever föräldrarnas roll och 
vilken betydelse det har för egenvården          
 
 
ANNIE PUTAK 
MADELENE NILSSON 

 
 

 

 

Nilsson, M & Putak, A.  

Stöd kontra kontroll. En litteraturstudie om hur tonåringar med diabetes typ 1 

upplever föräldrarnas roll och vilken betydelse det har för egenvården. 

Examensarbete i vårdvetenskap 15 högskolepoäng. Blekinge Tekniska Högskola: 

Sektionen för hälsa, 2008. 

 

 

 

Bakgrund: Diabetes har blivit ett av de framträdande folkhälsoproblemen som 

sträcker sig längre och längre ned i åldrarna. Tonårstiden är en fas i livet som kan 

vara komplicerad och att dessutom som tonåring insjukna i en kronisk sjukdom 

kan ytterligare försvåra situationen.  Hur tonåringen upplever förälderns roll i 

detta skede kan vara av betydelse för hur egenvården utvecklar sig. Syfte: Syftet 

med föreliggande studie var att undersöka hur tonåringar med diabetes typ 1 

upplever föräldrars roll och vilken betydelse det har för egenvården. Metod: 

Studien är en litteraturstudie som utfördes med hjälp av åtta kvalitativt 

analyserade artiklar. Dessa analyserades efter Graneheim och Lundmans 

analysmetod, så som de beskriver den. Studien utgick från ett latent perspektiv. I 

analysen framkom två kategorier med tillhörande subkategorier. Resultat: De två 

kategorierna som framkom var; Kontrollerande och Stödjande. Kategorierna som 

framkom i resultatet svarade på studiens syfte. Slutsats: Denna studie kan leda till 

bättre samverkan mellan tonåring och förälder vilket slutligen kan resultera i att 

tonåringen upplever delaktighet och självständighet i sin egenvård.  
 

Nyckelord: Diabetes typ 1, egenvård, förälderns roll, tonåring.  
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INTRODUKTION 

 

Tonårstiden är en fas i livet då många faktorer påverkar livssituationen. Att vara tonåring och 

dessutom ta hänsyn till en kronisk sjukdom kan vara komplicerat. En kronisk sjukdom kan 

medföra en beroendeställning för tonåringen gentemot föräldern. Detta under en fas i livet då 

tonåringen strävar efter självständighet och oberoende. Hur tonåringen upplever förälderns 

roll i detta skede kan vara av stor betydelse. Inte minst vad gäller tonåringens vilja att utföra 

god egenvård.    

 

I studien belyses tonåringars upplevelse av föräldrarnas roll i samband med deras egenvård. 

Motiveringen till vårt val av denna studie är att det inte finns mycket kunskap som besvarar 

vårt syfte. Detta styrker Leonard, Garwick & Adwan (2005) i sin studie genom att betona att 

otillräcklig forskning har utförts inom området. Tidigare forskning har resulterat i mycket 

vetskap om föräldrarnas upplevelser av att ha ett barn med diagnosen diabetes (a.a.). Vi anser 

att det är viktigt att belysa tonåringens upplevelse av föräldrarnas roll i samband med deras 

egenvård. Detta kan resultera i en större förståelse hos föräldrarna över tonåringens 

livssituation. Vidare skulle det kunna leda till bättre samarbete mellan dessa parter vid 

egenvården.  

 

BAKGRUND 

 

Tonåring 
 

Tonårstiden är en avgörande fas i tonåringens utveckling. Denna period är en övergångsfas 

från barndomen till tonåren som karakteriseras av självständighet och oberoende. Det är en 

fas som kännetecknas av pubertet och könsmognad. Att under detta stadium bli diagnostiserad 

med sjukdomen diabetes kan skapa problematik och i vissa fall störa utvecklingen under 

tonårstiden (Tetzchner, 2005). I studien av Huus och Enskär (2007) beskriver tonåringen sin 

livssituation i form av en pendel, att ena stunden känna sig normal och att i andra stunden 

känna sig annorlunda (a.a.). 

 

Det finns mycket som kan störa kroppsuppfattningen i samband med diabetes. Detta kan 

innebära svårigheter att hålla vikten, bildning av lipomer på låren och att bära vetskapen om 

eventuella framtida komplikationer. Dessutom svänger personligheten mellan att vara barn 

och vuxen vilket försvårar det ytterligare för tonåringen (Agardh, Berne & Östman, 2002). 

Nya sociala relationer skapas och tonåringen står inför ett flertal beslut som är avgörande för 

deras livssituation (Tetzchner, 2005).   

 

Under tonåringens utveckling har identitetsbildning och frigörelse från föräldrar en betydande 

roll. Tonåringen blir mindre beroende av föräldern vilket resulterar i en omfördelning av 

ansvar och rättigheter (Tetzchner, 2005). Huus och Enskär (2007) menar att denna frigörelse 

försvåras av att tonåringen bär diagnosen diabetes. Sjöblad (1996) beskriver detta som en 

psykisk belastning, inte bara för tonåringen utan även för omgivningen (a.a.).  Många 

föräldrar är på grund av tonåringens tillstånd överbeskyddande och oroliga. Det här kan 

medföra svårigheter vid överlämnandet av ansvar från förälder till tonåring (Agardh et al., 

2002). Christian och D’Auria (1999) menar också att acceptansen av överlämnandet av ansvar 

från föräldern kan variera beroende på tonåringens kognitiva och emotionella mognad (a.a.).  
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Tonåringen intar en motsatt ståndpunkt i förhållande till föräldern för att på så sätt skapa 

frigörelse från föräldern.  Ju närmare tonåringen har stått sin förälder desto mer präglas 

frigörelsen av kritik och trots.  Likväl blandas denna kritik och trots med ett beroende av 

föräldern (Agardh et al., 2002).  

 

Förälderns roll 
 

En del familjer kännetecknas av överstark sammanhållning. Denna sammanhållning 

karakteriseras av ett starkt beroendeförhållande mellan förälder och tonåring. Föräldrarna var 

redan innan sjukdomsdebuten överbeskyddande . Tonåringens utveckling av självkänsla och 

självständighet hämmas av detta beroendeförhållande.  Beroendet av föräldrarna ökar när 

tonåringen får diagnosen diabetes typ 1 och därmed försvåras frigörelsen från föräldern. Den 

motsatta variabeln till den starka sammanhållningen kännetecknas av minimal kontakt mellan 

familjemedlemmarna. Detta kan leda till att föräldrarna försummar tonåringens behov av stöd 

och hjälp och därmed överlämnar större delen av egenvården till tonåringen själv. För att 

tonåringen ska vinna uppmärksamhet hos föräldern krävs starka signaler (Sjöblad, 1996).  

 
Diabetes 
 

I mer än 3500 år har sjukdomen diabetes mellitus varit erkänd. Denna tes finns beskriven i 

Papyrus Ebers (Agardh et al., 2002). Papyrus Ebers är medicinska böcker som härstammar 

från Egypten (Nationalencyklopedin, 2008). Begreppet diabetes mellitus skapades av den 

grekiske läkaren Aretaios. Läkarens beskrivning på symtomutvecklingen vid diabetes mellitus 

var riklig törst och stora urinmängder. ”Mellitus” härstammar från grekiskans ord för 

honungssöt och syftar på urinens doft (Agardh et al., 2002). 

 
Diabetes har blivit ett av de framträdande folkhälsoproblemen i dagens Sverige och 

sjukdomen sträcker sig längre och längre ned i åldrarna. Det har skett en markant ökning 

under de senaste tjugo åren. År 2004 rapporterades det att drygt 781 barn under 18 år 

insjuknade i diabetes typ 1. Av denna grupp var 88 % under 15 år (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Vid diabetes typ 1 förekommer insulinbrist i varierande grad. Detta på grund av att de 

insulinproducerande betacellerna har reducerats av det egna immunförsvaret (Agardh et al., 

2002). Diabetes typ 1 debuterar i de flesta fall under barn och ungdomsåren. Denna debut sker 

inom en kort tidsperiod. Symtomen vid diabetes är stora urinmängder, stark törst, torr hud, 

torra slemhinnor, viktminskning och trötthet (Ericson & Ericson, 2002). Sjukdomen kräver 

insulinbehandling och fordrar egna kontroller av blodsockernivån (Agardh et al., 2002).  

 

Wennick och Hallström (2007) skriver om upplevelsen att som tonåring bli diagnostiserad 

med sjukdomen diabetes. Att bli diagnostiserad med diabetes typ 1 upplevs till en början som 

komplicerat för tonåringen. Tonåringen blir frustrerad över sjukdomen och försöker fly från 

den, ibland genom att medvetet försöka förtränga allt som har med diabetesvården att göra. 

Efterhand anpassar sig tonåringen successivt till sjukdomen och kommer underfund med att 

det är så verkligheten ser ut (a.a.). 

 

Egenvård 
 

Egenvården är en viktig del av behandlingen vid diabetes typ 1. Det övergripande målet med 

behandlingen är att förhindra akuta och långsiktiga komplikationer och att behålla en hög 

livskvalitet för individen. För att god egenvård ska existera krävs kvalificerad kunskap om 

sjukdomen. Egenvården fordrar dessutom en omfattande insats av individen (Agardh et al., 
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2002). Egenvård är de aktiviteter som individen själv påbörjar och utför för att upprätthålla 

liv, hälsa och välbefinnande (Orem, 1971). Grunden för egenvård vid diabetes är att kunna 

mäta sitt eget blodsocker, att kunna tolka resultaten och att vidta rätt åtgärder med 

blodsockertesterna som grund (Agardh et al., 2002). Egenvården innefattar även andra 

aspekter såsom fysisk aktivitet, kost och användning av alkohol och tobak. Tonåringar med 

diagnosen diabetes typ 1 bör ha vetskap om hur insulin, mat och motion samspelar, detta för 

att hålla en jämn blodsockernivå. En livsstilsförändring är således en heltäckande åtgärd som 

bör utföras för att uppnå god egenvård vid diabetes typ 1. För att upprätthålla god egenvård är 

det viktigt att tonåringen har en förmåga, vilja och motivation att genomföra denna vård. 

Egenvården kan försummas då tonåringen har ovilja eller känner obehag inför 

uppmärksamheten de får i samband med insulintagning och blodsockerkontroller (Skafjeld, 

2006). Huus och Enskär (2007) belyser hur tonåringar upplever utförandet av egenvård. 

Tonåringarna beskriver hur de skäms över att använda specifika hjälpmedel i deras 

behandling, till exempel en insulinpump. Även om tonåringarna förstår att hjälpmedel kan få 

dem att må bättre väljer de i vissa fall att inte använda dessa för att inte vara annorlunda (a.a.).  

 

Tonåringen kan i vissa fall uppleva det som påfrestande att alltid vara den som andra tar 

hänsyn till (Skafjeld, 2006).  Tonåringarna känner att de aldrig kan slappna av och att de inte 

har samma möjligheter till att vara spontana som sina vänner. Detta för att de alltid behöver 

tänka på deras egenvård. I de fall då tonåringarna vill sova över hos en vän är de tvungna att 

först överväga hur detta skulle kunna påverka deras diabetes (Huus & Enskär, 2007).  

 
Den subjektiva kroppen 
 

Varje förändring som sker i kroppen resulterar i en förändrad tillgång till världen och en 

förändring i individens livssituation. Vid en kronisk sjukdom uppstår en sådan förändring.  

Tillgången till livet förändras i samband med att den subjektiva kroppen är under förändring. 

Detta på både gott och ont. Ohälsa och lidande definieras som en förlorad tillgång till livet 

och världen. Det eventuella lidandet vid en kronisk sjukdom medför en rubbning i den 

subjektiva kroppens autonomitet, vilket kan leda till en obalans i individens existens 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  En kronisk sjukdom i sig kan 

skapa obalans i tillvaron och att dessutom vara tonåring kan ytterligare försvåra denna 

situation då den subjektiva kroppen är under förändring.  Agardh et al. (2002) förklarar att 

tonåringen inte alltid känner igen sin kropp, sina känslor och reaktioner under denna fas. 

Även föräldrarna kan ha svårt att känna igen sin tonåring och dennes agerande (a.a.).      

 
Teoretisk referensram 
 

I föreliggande studie används Dorothea Orem som teoretisk referensram då hennes teori om 

egenvård berör vårt syfte i denna studie. Enligt Orem (1971) är omvårdnad en ersättning för 

de aktiviteter som individen inte själv kan utföra. Målet med omvårdnaden är att så långt som 

möjligt hjälpa individen till självständighet (a.a.).  

 

Orems omvårdnadsteori är baserad på egenvård, som hon har framställt med hjälp av en 

egenvårdsmodell. Hon delar in sin egenvårdsmodell i tre olika delar: egenvård, egenvårdsbrist 

och omvårdnadssystem. Dessa tre tillsammans bildar en generell teori om omvårdnad. Orem 

beskriver egenvård som målinriktade handlingar som människan på eget initiativ utför för sig 

själv eller för familjemedlemmar som är i behov av hjälp. De här handlingarna ska uppfylla 

individens egenvårdsbehov. Behov som är nödvändiga för personens funktion och utveckling 

som människa. Egenvårdskapacitet ligger till grund för vilken egenvård individen kan utföra. 
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Orem definierar egenvårdskapacitet som personens egen förmåga att identifiera 

egenvårdskrav, fatta beslut om handlingar och genomföra dem (Orem, 1971).  

 

Orem menar att människan skiljer sig från andra levande varelser. Orem ser människan som 

en aktiv och fri individ. Hon beskriver de egenskaper som kännetecknar människan: 

 

 Förmågan att reflektera över sig själv och sin omgivning. 

 Förmågan att yttra sina upplevelser. 

 Förmågan att använda känslor och ord i tankar och kommunikation och att göra sådant 

som är till fördel för henne själv och sin omgivning (Orem, 1971).  

 

Orems teori utgår ifrån att människor har en förmåga och motivation till att utföra en 

målinriktad handling i syfte att upprätthålla sin egen hälsa och förebygga eller motverka 

sjukdom. När egenvårdskraven överstiger individens förmåga att utföra god egenvård blir den 

huvudsakliga uppgiften att kompensera denna brist. En kompensation för att upprätthålla liv, 

hälsa och välbefinnande. Det slutliga målet är att individen själv ska återvinna sin 

egenvårdskapacitet (Orem, 1971).  

  

Egenvård kan innefatta ett ansvar över en annan individ. Detta kan relateras till det ansvar 

som en förälder bär över sitt barn. Att ta hand om, att agera för, och tillgodose en miljö som 

främjar utveckling är viktiga aspekter vid vårdandet av ett barn. För att hjälpa tonåringen vid 

dennes egenvård krävs vägledning och stöd. Dock måste detta anpassas till tonåringens 

hälsotillstånd och dennes personliga mognad. Tonåringen vill i sinom tid ta ansvar över sin 

egenvård. Trots att tonåringen bär denna önskan om ansvar är det viktigt att vägledning och 

tillsyn finns tillgänglig från en ansvarsfull vuxen. Under denna fas kommer tonåringen dock 

neka denna hjälp för att eftersträva självständighet (Orem, 1971).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

SYFTE 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur tonåringar med diabetes typ 1 upplever 

föräldrarnas roll och vilken betydelse det har för egenvården.   

 

 

METOD 

 

Studien är en litteraturstudie som byggts på vetenskapliga artiklar. Enligt Friberg (2006) 

redovisar en vetenskaplig artikel ny kunskap. En stor del av dessa artiklar redogör resultatet 

från empirisk forskning. En vetenskaplig artikel skall vara möjlig att granska. Komponenter 

som bakgrund, syfte, material/metod, resultat, diskussion och litteraturreferenser är de 

områden som skall redovisas i en vetenskaplig artikel (a.a.).   

 

Studien har baserats på kvalitativt analyserade studier.  En kvalitativ ansats syftar till att vinna 

förståelse av individen (Friberg, 2006), vilket överensstämmer väl med studiens mål. Enligt 

Friberg (2006) fokuserar en kvalitativ studie på fenomen som upplevelser och förväntningar 

som oftast relateras till en viss grupp av människor.    

 

För att finna relevant information till examensarbetet har sökningar utförts på Blekinge 

Tekniska Högskola i databaserna Elin och Cinahl som täcker vetenskapliga artiklar inom 
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ämnet omvårdnad. Databasen Academic Search Elite har använts för att få ytterligare 

vetenskapliga artiklar i fulltext. MESH- termer som var aktuella var följande: adolescence, 

attitude, parent- child- relation, diabetes mellitus, diabetes type 1, diabetes mellitus – 

insulindependent, parent, parental role, self-care och self-management. En del av dessa mesh-

termer kombinerades för att finna adekvata artiklar som är likvärdiga med arbetets syfte. Se 

bilaga 1, sökhistorik. 

 

Efter vår litteratursökning påbörjades en granskning av ett flertal artiklar för att säkerställa 

dess validitet samt motsvarighet till studiens syfte. Det första steget innebar att se om artikelns 

titel överensstämde med det aktuella syftet. Under detta steg sorterades ett flertal artiklar bort.  

De kvarvarande studierna undersöktes ytterligare i avseende på om studien var av 

vetenskaplig karaktär enligt Friberg (2006).  Då studien baserades på kvalitativt analyserade 

artiklar var nästa steg att fokusera på artikelns metod- och resultatdel för att konstatera att det 

motsvarade vårt syfte.  

 

Urval 
 

De huvudsakliga kraven var att alla artiklar som skulle ingå i vår studie var vetenskapligt 

granskade och hade en kvalitativ ansats. För att säkerställa detta granskades artiklarna enligt 

Fribergs riktlinjer (Friberg, 2006) och datasökningen avgränsades med hjälp av begreppet 

”peer- reviewed”.  Artiklarna skulle inneha ett språk på engelska eller svenska och inte vara 

äldre än 1998. Anledningen till valet av denna tidsgräns var att en vetenskaplig artikel från 

årtalet 1998 erhöll information som bidrog med relevant kunskap och som motsvarade syftet i 

studien. Övriga artiklar var från 2001 och framåt. De artiklar som utgick från tonåringens 

perspektiv valdes ut. De artiklar som exkluderades syftade endast på att undersöka föräldrars 

upplevelser kring tonåringens egenvård. Artiklar som enbart var koncentrerade på upplevelsen 

att leva med diagnosen diabetes typ 1 och de artiklar som var inriktade på diabetes typ 2 

sorterades även de bort. Artikelsökningen resulterade i åtta stycken vetenskapliga artiklar som 

motsvarade vårt syfte.  

Se bilaga 2, artikelöversikt. 
 

 

 

Analys 
 

En innehållsanalys kännetecknas av ett systematiskt arbetssätt där data stegvis grupperas för 

att identifiera kategorier och samband (Forsberg & Wengström, 2003). Analysen utfördes 

enligt Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod, så som de beskriver den.  Analysen 

utgick från ett latent perspektiv. Enligt Graneheim och Lundman (2004) fokuserar en latent 

analys på innebörden i textinnehållet. En latent metod innefattar en tolkning av ett 

textinnehåll samt dess underliggande mening (a.a.).  

 

Det material som analyserades var de vetenskapliga artiklarnas resultatdel. För att 

åstadkomma en objektiv analys, undersöktes resultatet var för sig. Denna del av analysen 

bestod av att ta ut meningsbärande enheter. Enligt Graneheim och Lundman (2004) utgörs en 

meningsbärande enhet av ord, meningar eller pargrafer som har en samhörighet till varandra 

genom deras innehåll och sammanhang (a.a.).  Efter detta moment sammanfördes de 

meningsbärande enheterna. Sedan utsågs de meningsbärande enheterna som skulle ingå i 

studien. Detta genomfördes genom diskussion. De meningsbärande enheter som ej förenades 

med syftet exkluderades. Tillsammans markerade vi de aktuella meningarna i färgkategorier 

för att tydligare se ett mönster. Vidare klipptes dessa meningsbärande enheter ut för att sättas 
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upp på ark i respektive färgkategori. Varje ark bildade en kategori. Detta medförde en stor 

hjälp och en lättöverskådlig bild till den slutliga analysen. Under den slutgiltiga analysen då 

meningsbärande enheter kondenserades kunde mönster iakttas. Graneheim och Lundman 

(2004) definierar kondensering som en process där meningsbärande enheter kortas ned men 

bevarar sin innebörd (a.a.). Med hjälp av kondenseringen kunde koder urskiljas. Koder som 

skapade både kategorier och subkategorier.   

Se bilaga 3, analysöversikt.  
 

 

RESULTAT 

 

Ur innehållsanalysen framkom två kategorier; Stödjande och Kontrollerande. Dessa två 

kategorier resulterade i ett flertal subkategorier. Här nedan redovisas studiens kategorier och 

dess subkategorier.  
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Kyngäs, Hentinen och Barlow (1998) undersöker i sin studie hur tonåringar med diabetes 

förstår sina föräldrars handlingar i relation till egenvården. I studien beskrivs tonåringens syn 

på den motiverande föräldern i samband med egenvården. Den motiverande föräldern var 

stödjande och visade ett stort intresse för tonåringens liv och inte enbart för sjukdomen. 

Tonåringen beskriver detta som en kraft för att vilja utföra en god egenvård (a.a.). Kyngäs 

(2004) menar att förälderns intresse för tonåringen är en betydande faktor för resultatet av 

tonåringens egenvård. Tonåringen kunde delge sina känslor och eventuella problem med 
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föräldern (a.a.). Föräldern hjälpte tonåringen att lösa de problem som uppstod vid egenvård 

och försökte göra denna vård till en del av det dagliga livet (Kyngäs, Hentinen & Barlow, 

1998).  

Samarbetande 

 

Föräldern spelade en viktig roll för det sociala stödet hos tonåringen. Tonåringen betonade 

vikten av god kommunikation och diskussion med föräldern (Kyngäs, 2004). Tonåringen 

upplevde ej förälderns frågor som ältande utan som enstaka påminnelser. Påminnelser att 

tonåringen utför god egenvård (Carroll & Marrerro, 2006). I detta samspel upplevde 

tonåringen större delaktighet i sin egenvård. De två parterna resonerade och diskuterade fram 

en god egenvård tillsammans. I denna studie framkom också vikten av trygghet till föräldern. 

En trygghet till föräldern är grunden för ett gott samspel. Tonåringen kände trygghet i att 

föräldern fanns tillgänglig då problem uppstod vad gällande egenvården. Att kunna diskutera 

och lösa svårigheter tillsammans (Karlsson, Arman & Wikblad, 2008).  

Tillitsfull 

 

Tonåringens vilja att ta ansvar stimulerades när föräldern visade tillit och tillät honom/henne 

att ta egna beslut beträffande egenvården. Tonåringen uppgav vikten av förälderns förståelse 

och en positiv attityd. Förälderns uppmuntran ingav tonåringen stöd till att utvecklas i sin 

egenvård (Karlsson, Arman & Wikblad, 2008). 

 

Tonåringen påvisar att tillit är av betydelse vid utförandet av god egenvård, att föräldern litar 

på hans/hennes ord. Denna tillit byggs på förståelse från föräldern. Förståelse över olika 

tillstånd orsakat av sjukdomen diabetes, typ 1. Detta tillstånd kan till exempel vara 

blodsockret. Blodsockret kan vara instabilt och ej nödvändigtvis förorsakat av tonåringens 

agerande (Weinger, O’Donnell och Ritholz, 2001).  

Närvarande 

 

Carroll och Marrero (2006) belyser tonåringens syn på förälderns stöd och närvaro vid 

egenvården. Tonåringen berättar hur föräldern alltid stått bakom honom/henne och gett stöd i 

egenvården (a.a.).  En viktig aspekt var också att föräldern fanns i tonåringens närvaro i de 

fall då tillståndet försämrades (Davidson, Penney, Muller & Grey, 2004). 

 

 

“And obviously someone’s always there to catch me when I fall” 

(Davidson, Penney, Muller & Grey, 2004, s. 78) 

 

 

Föräldern fanns i vissa fall inte alltid till hands. En tonåring uttrycker sin frustration angående 

förälderns roll i egenvården. Föräldern gav tillgång till materiella ting men det viktiga stödet 

och den betydelsefulla kärleken försummades (Kyngäs, 2004).  

 

 

”But I would like to exchange money for my parents’ love and support” 

(Kyngäs, 2004, s. 290) 
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Självständig  

 

Leonard, Garwick och Adwan (2005) belyser i sin studie hur tonåringen upplever förälderns 

roll i egenvården.  I studien berättar de att familjerollerna förändras under tonåren då han/hon 

blir allt mer självständig och detta resulterar i en obalans i tillvaron. Tonåringar har behov av 

självständighet och detta behov konkurrerar med föräldrarnas oro för den medicinska 

behandlingen. Trots tonåringens strävan efter självständighet vill han/hon ändå poängtera 

vikten av behovet av föräldrarnas stöd (a.a.). 

 

Karlsson, Arman och Wikblad (2008) beskriver tonåringens strävan efter självständighet men 

att samtidigt bevara förälderns stöd. Detta resulterade i en oklar ansvarsfördelning angående 

egenvården. Sådana situationer gav upphov till konflikt gällande föräldrars kontrollbehov och 

tonåringens eftersträvan att uppnå självständighet. Samtidigt beskriver Karlsson et al. (2008) 

att tonåringen kände lättnad när ansvaret kunde överföras till föräldern då egenvården blev för 

betungande och svår att hantera på egen hand (a.a.).  

 
Kontrollerande 

Stressande 

 

Tonåringen kände irritation över förälderns utfrågning angående sjukdomen diabetes och dess 

behandling. Detta förhållningssätt uppmuntrade inte tonåringen till att utföra god egenvård 

(Kyngäs, 2004). I studien beskriver tonåringen den oro föräldern uttryckte angående 

hans/hennes förmåga att utföra en självständig egenvård. På grund av denna oro framkom ett 

flertal beteenden hos föräldern (Carroll & Marrero, 2006). Beteenden då tonåringen upplevde 

föräldern som irriterande, oroande, kontrollerande, ältande och överbeskyddande. I studien 

beskriver tonåringen detta beteende som en stressfaktor relaterat till egenvården (Davidson, 

Penney, Muller och Grey, 2004). Detta hävdar även Carroll och Marrero i sin studie (2006). 

Det här resulterade i att tonåringen inte upplevde tillräcklig konkret hjälp vid egenvården av 

diabetes (a.a.). 

Att tvingas ljuga  

 

I studien av Kyngäs (2004) beskrivs problematiken av att undvika negativ respons. Vid en 

förfrågan av föräldern gav tonåringen ett svar som de förmodade överensstämde med 

förälderns förväntning, vare sig det var sant eller ej (a.a.). Detta kan utspela sig genom att 

tonåringar väljer att ej utföra egenvårdsaktiviteter i form av blodsockerkontroll då de 

misstänker att svaret ej utfaller som föräldern önskar. Detta för att undvika en negativ reaktion 

från föräldern (Carroll & Marrero, 2006). 

Konfliktskapande 

 

Enligt Carroll och Marrero (2006) vill tonåringen att föräldern innehar större förståelse över 

att alla gör misstag. Att föräldern inte skapar konflikt vid tillfällen då misstag har ägts rum 

angående egenvården (a.a.).  Davidson, Penney, Muller och Grey (2004) framhävde i sin 

studie att tonåringar inte alltid kan finna förståelse hos föräldern vid misskötsel av 

egenvården. Sådana situationer kan vara ett större intag av insulin för att täcka ett mindre 

nyttigt intag av föda (a.a.). Tonåringen upplevde skuld till föräldern när blodsockernivån var 
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för hög eller låg. Denna situation resulterade i konflikter då föräldern beskyllde tonåringen för 

misskötsel av sin egenvård (Weinger, O’ Donnell & Ritholz, 2001). Egenvården befrämjades 

inte när föräldern reagerade negativt på följden av en icke- fungerande egenvård (Karlsson, 

Arman & Wikblad, 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, Arman & Wikblad, 2008, s. 567) 

 

Befallande 

 

Kyngäs et al. (1998) beskriver i sin studie hur föräldern förhåller sig till tonåringen vid dennes 

egenvård. Författarna talar om den kontrollerande föräldern. Den kontrollerande föräldern 

ställde mycket frågor om egenvården och försökte tvinga tonåringen till att utföra bättre 

egenvård. Konsekvensen av förälderns kontrollbehov resulterade i att tonåringen kände sig 

misstrodd.  En tonåring beskriver detta förhållningssätt som en hemsk upplevelse att ständigt 

vara kontrollerad i sin egenvård. Vad han/hon gör och hur han/hon utför denna 

egenvårdsaktivitet iakttas (a.a.).   

 

Carroll och Marrero (2006) förklarar hur en tonåring upplever sin förälder som befallande vid 

egenvården. Tonåringen kände ingen tillit från föräldern och var inte betrodd att ta några 

beslut angående egenvården. Detta skapade oro inför framtiden då hon/han själv ska utföra 

denna vård (a.a.). 

 

 

  “My mom is always asking me and checking my meter. 

           It makes me feel like she does not trust me” 

                                     (Carroll & Marrero, 2006, s. 247) 

 

Överlåtande av ansvar 

 

Schilling, Knafl och Grey (2006) beskriver hur tonåringen i takt med ökande ålder upplever 

en utveckling av sin egenvård och därmed ett större ansvar. I studien har de delat in 

tonårsperioden i fyra stadier; preadolescence, early adolescence, mid-adolescence och late 

adolescence. Under den första perioden betonar tonåringen att föräldrarna genomför en stor 

del av egenvårdsaktiviteterna och därmed bär det stora ansvaret. Under det andra stadiet utför 

tonåringen mer självständig egenvård men rådfrågar föräldern. I det tredje stadiet lämnar 

föräldern ansvaret till sin tonåring, dock är de närvarande vid sjukvårdsbesök. Under den sista 

tiden är tonåringen helt självständig vid sin diabetes och blir endast påmind om sin egenvård 

ett fåtal gånger av föräldern (a.a.).   
 
I studien av Carroll och Marrero (2006) framhäver författarna att tonåringen har en önskan att 

föräldern överlåter kontrollen av egenvården till tonåringen själv. De beskriver ett 

tillvägagångssätt där föräldern ska vara närvarande utan att agera (a.a.). I Weinger, O’Donell 

och Ritholz (2001) studie ställdes en förfrågan angående det ideala förhållningssättet en 
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förälder ska ha vid tonåringens egenvård. Tonåringens syn på detta var att föräldern ska 

närvara, beakta och endast handla då det krävs (a.a.). 

 

 

“I want to be responsible and I want to handle it on my own” 

(Carroll & Marrero, 2006, s. 247) 

 

 

Kyngäs et al. (1998) betonar att tonåringen anser att det finns en gräns för i vilken 

utsträckning föräldrarna får involvera sig i egenvården. Tonåringen uttrycker att det måste 

finnas en frihet (a.a.).   

 

Kyngäs et al. (1998) talar om den accepterande föräldern. Den accepterande föräldern 

försökte inte påverka tonåringens vilja att utföra egenvård. Tonåringen upplevde därmed en 

självbestämmande roll vid sitt genomförande av egenvård (a.a.). 

 

En tonåring beskrev hur han/hon har utvecklats i sin egenvård. I början av tonåren utförde och 

kontrollerade föräldern all egenvård. I takt med att tonåringen fick frihet att utföra sin 

egenvård fick tonåringen därmed större självinsikt och en tro på sin förmåga gällande 

egenvården. Tonåringen kände ett behov av kontroll över sin egenvård. Ett behov som bland 

annat har växt fram på grund av att han/hon en dag ska byta bostad och börja studera. Att en 

dag vara oberoende av någon (Carroll & Marrero, 2006).  

 

 

DISKUSSION 

 

 

Metoddiskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur tonåringar med diabetes typ 1 upplever 

föräldrarnas roll och vilken betydelse det har för egenvården. Eftersom syftet var att belysa 

fenomenet upplevelse användes kvalitativ forskning. Kvalitativt analyserade artiklar syftar 

enligt Friberg (2006) till att uppnå förståelse för individens upplevelse i samband med det 

tillstånd de befinner sig i (a.a.).  

 

Studien baserades på en litteraturstudie för att få en bred överblick av tidigare forskning inom 

ämnet. Enligt Forsberg och Wengström (2008) syftar en litteraturstudie till att beskriva 

kunskapsläget inom ett visst område (a.a.). En annan metod som kunde ha varit aktuell i 

denna studie var att utföra en intervjustudie. Detta kunde ha resulterat i ett annat material då 

andra kategorier och eventuella subkategorier kunde ha byggt vår studie. På grund av 

deltagarnas ålder och livssituation kunde ej denna form av metod genomföras utifrån ett etiskt 

perspektiv. Den avsedda tiden har även begränsat möjligheten att utföra en intervjustudie. 

Dock kan resultatet av studien lett till ett bredare perspektiv då det ej funnits någon 

begränsning till något land eller en viss intervjugrupp.  

 

I studien har tre databaser använts för att få fram relevant information inom omvårdnad. 

Dessa databaser var; Cinahl, Elin och Academic Search Elite. Anledningen till valet av 

databaserna var tidsbegränsningen och deras inriktning på omvårdnad. Detta kan ha resulterat 

i att en del information har förbisetts från övriga källor. Svårigheter i sökningen av artiklar var 
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att lite forskning utförts inom området som belyste studiens syfte. Dock har tidsenliga artiklar 

funnits vilket kan påvisa att forskningen inom detta område är på framväxt. Detta anser vi 

som en positiv tillgång då aktuell forskning har använts för att svara på studiens syfte.   

Tidsbegränsningen för examensarbetets artiklar har varit tio år. Dels för att en vetenskaplig 

artikel från 1998 innehöll betydande information och dels för att bygga studien på ny och 

relevant fakta. De resterande artiklarna var ifrån 2001 och framåt. Information som 

publicerats innan 1998 sorterades bort vilket kan ha lett till att väsentlig information har 

utelämnats i vår studie.  

 

Språket i artiklarna har begränsats till engelska och svenska. Detta för att kunna tolka 

informationen utan alltför stora missbedömningar. Dock kan material ha exkluderats på grund 

av denna begränsning. Detta material kan ha tillfört annan information som kan ha lett till ett 

annat resultat. 

 

Analysdelen utgick från ett latent perspektiv. Graneheim och Lundman (2004) menar att en 

latent metod tolkar textinnehållet men innebörden kvarstår (a.a.). Alternativet hade varit en 

manifest analysmetod men denna metod försvårar att svara på vårt syfte som är fokuserat på 

tonåringens upplevelse. En manifest innehållsanalys innebär en textnära analysering av 

materialet (Graneheim & Lundman, 2004). Denna form av analys gav ej utrymme för den 

tolkning som krävdes för att besvara studiens syfte.  Första steget var att läsa igenom de 

utvalda artiklarna var för sig. Detta för att få en bredare och så objektiv syn som möjligt på 

materialet, för att på så sätt skapa ett trovärdigt resultat. Nästa steg enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är att ta ut meningsbärande enheter som sedan kondenseras. Eftersom 

artiklarna är skrivna på engelska finns vetskapen om att feltolkningar kan ha skett vid 

kondensering till svenska. Dock har detta funnits i åtanke och tolkningen av materialet har 

utförts noggrant. 

 
 
Resultatdiskussion 
 

Ur studiens resultat framkom två kategorier med tillhörande subkategorier. Dessa kategorier 

hörde samman men kunde ändå urskiljas till fristående kategorier. Studien är uppbyggd av en 

kvalitativ ansats där tonåringens upplevelse är i fokus. 

 

Studiens syfte var att undersöka hur tonåringar med diabetes typ 1 upplever föräldrarnas roll i 

samband med deras egenvård. I resultatet framgår vikten av att tonåringen har förälderns stöd 

i samband med deras egenvård. Det är av stor betydelse att tonåringen har vetskap om att 

föräldern finns där vid behov. Detta redogör även Huus och Enskär (2007) för i sin studie. De 

poängterar att tonåringen upplever att det är av vikt att föräldern finns tillhands och bryr sig 

om honom/henne (a.a.). Tonåringen som känner detta stöd och närhet till sin förälder kan 

motiveras till att utföra god egenvård. Dock menar Orem (1971) att stödet bör anpassas till 

tonåringens hälsotillstånd och hans/hennes personliga mognad (a.a.). Vidare framkommer det 

i studiens resultat att god egenvård också är beroende av att tonåringen upplever intresse från 

föräldern gällande hans/hennes liv och inte enbart för sjukdomen.  Detta är nog viktigt för att 

undvika att tonåringen känner frustration över sin sjukdom och egenvård. I studien belyser 

tonåringen frustration över att få materiella ting av föräldern för att kunna utföra egenvård 

men det viktiga stödet och den betydelsefulla kärleken fanns ej tillhands. Kan det vara så att 

det i dagens stressiga samhälle är lättare att ge tillgång till materiella ting än att förmedla stöd. 

Är detta ett sätt att döva sitt samvete? I studien värderar tonåringen stödet högre än materiella 
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ting. Detta är något som bör förmedlas till dagens föräldrar för att tonåringen ska uppleva ett 

bättre stöd i samband med sin egenvård.  

 

Enligt tonåringen är förälderns ideala förhållningssätt att närvara, beakta och endast handla 

när det krävs. Detta förhållningssätt har resulterat i större självinsikt hos tonåringen och tro på 

förmågan att utföra egenvård. Med detta menar tonåringen att det måste finnas en 

självbestämmande roll för att på så sätt vinna kontrollen över sin egenvård.  Sjöblad (1996) 

beskriver när denna självbestämmande roll motarbetas av ett starkt beroendeförhållande. Det 

här förhållandet kan hämma tonåringens självkänsla och självständighet (a.a.).  Kan det vara 

så att föräldern bör ge tonåringen utrymme att växa i sin självbestämmande roll för att på sikt 

bli oberoende av någon. Detta kan relateras till att ett flertal tonåringar i studien upplever oro 

inför framtiden då de ska klara sig på egen hand. 

 

Tonåringen bär en strävan efter självständighet, trots denna strävan vill de behålla förälderns 

stöd.  Orem (1971) poängterar att trots tonåringens önskan om ansvar är det viktigt att 

vägledning och tillsyn finns tillgängliga från en ansvarsfull vuxen (a.a.). I studien beskriver 

tonåringen lättnad när ansvaret kan överföras till föräldern då egenvården blir för svår för 

tonåringen. Orem (1971) menar att när egenvårdskraven överstiger individens förmåga att 

utföra god egenvård blir den huvudsakliga uppgiften att kompensera denna brist. En brist då 

tonåringen upplever sig vara i behov av förälderns hjälp för att upprätthålla välbefinnande och 

hälsa (a.a.).  

 

Tonåringens strävan efter självständighet kommer i konflikt med förälderns kontrollbehov. 

Denna konflikt resulterar i en oklar ansvarsfördelning mellan tonåringen och föräldern vid 

egenvården.  Huus och Enskär (2007) påvisar tonåringars behov av ansvarstagande vid sin 

diabetes och egenvård. Dock uppstår en svårighet i att föräldrarna ej låter tonåringarna ta detta 

ansvar (a.a.). Vi anser att föräldrarnas självskrivna ansvar kan bli ett problem när tonåringarna 

skall utveckla sin egenvård och lära sig stå på egna ben. Tonåringen uttrycker i studien att det 

måste finnas frihet och därmed en gräns för hur stor del föräldrarna får involvera sig i 

egenvården, vilket kan vara en svår balansgång i praktiken. Att tonåringen får uppleva ansvar 

i sin egenvård samtidigt som föräldern finns tillhands vid behov. Detta utan att tonåringen 

upplever att föräldern går över gränsen och blir kontrollerande.  Här vill vi framhäva 

samspelets inverkan. Tonåringen och föräldern bör tillsammans diskutera situationen för att 

tonåringen på så sätt ska uppleva delaktighet och ansvarstagande i sin egenvård.  

 

I studien framförs problematiken av att tonåringen behöver ljuga för att undvika negativ 

respons från föräldern. Konsekvensen av detta blir att tonåringen väljer att inte utföra 

egenvårdsaktiviteter då de misstänker att utfallet ej blir som föräldern önskar. Det är en viktig 

aspekt att lyfta fram ur denna studie. Att ej utföra en regelbunden egenvård kan försämra 

tonåringens tillstånd.  Agardh et al. (2002) styrker detta faktum. 

 

I resultatet framgår det att tonåringen upplever sin förälder som en stressfaktor i samband med 

sin egenvård. Beteenden hos föräldern som irriterande, oroande, kontrollerande, ältande och 

överbeskyddande leder till denna känsla av stress hos tonåringen. Agardh et al. (2002) menar 

att många föräldrar är överbeskyddande och oroliga på grund av tonåringens tillstånd (a.a.). 

Detta resulterar i att tonåringen inte upplever tillräcklig konkret hjälp från sin förälder vid 

egenvården av diabetes.  Det kan vara viktigt att framhäva denna information för att skapa 

medvetenhet hos föräldrarna, för att på så vis undvika att den konkreta hjälpen åsidosätts.  
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Vidare studier inom området kan vara av betydelse då det i dagsläget till stor del forskas kring 

föräldrars upplevelse av att ha ett barn med diagnosen diabetes typ 1. Det är minst lika viktigt 

att belysa problemet ur tonåringens perspektiv för att få tillräckligt med kunskap inom 

området. Vidare studier i form av en intervjustudie hade varit av intresse för att kunna jämföra 

studiens resultat. 

 

SLUTSATS 

 

Det återkommande fenomenet i studien som ligger till grund för tonåringens upplevelse av 

förälderns roll är en strävan efter självständighet. Trots denna strävan poängterar tonåringarna 

starkt vikten av förälderns stöd för att kunna/vilja utföra god egenvård. Stödet från föräldrarna 

får dock inte övergå i ett kontrollerande beteende. Det är en hårfin gräns mellan dessa 

handlingssätt…  

 

Resultatet av denna studie kan förmedla god information till föräldrar med barn som har 

diagnosen diabetes typ 1. Detta kan leda till bättre samverkan mellan dessa parter och 

resultera i att tonåringen upplever en delaktig och delvis självständig egenvård. 
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BILAGA 1 

Sökhistorik, tabell 1.  

CINAHL 

Sökning Avgränsningar Sökord Antal träffar Använda artiklar 

1 Peer- reviewed, 

1998- 2008, 

English and 

article research. 

Diabetes type 1 

AND 

Adolescence 

AND Parental 

Role 

8 1 

2 Peer- reviewed, 

1998- 2008, 

English and 

article research. 

Attitude AND 

Adolescence 

AND Self – care 

9 1 

3 Peer- reviewed, 

1998- 2008, 

English and 

article research. 

Diabetes 

mellitus, 

insulin- 

dependent AND 

Adolescence 

AND Parent 

49 1 

4 Peer- reviewed, 

1998- 2008, 

English and 

article research. 

Diabetes type 1 

AND 

Adolescence 

AND Parental 

Role AND  

Self – care 

4 1 

5 Peer- reviewed, 

1998- 2008, 

English and 

article research. 

Diabetes 

Mellitus AND 

Adolescence 

AND Self – care 

187 1 
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6 Peer- reviewed, 

1998- 2008, 

English and 

article research. 

Parent- child 

relation AND 

Diabetes 

mellitus, insulin 

dependent  

41 1 

 

 

ACADEMIC SEARCH ELITE 

Sökning Avgränsningar Sökord Antal träffar Använda artiklar 

1 Peer- reviewed, 

1998- 2008, 

English and 

article research. 

Diabetes 

mellitus AND 

Adolescence 

AND Parent 

46 1 

 

 

ELIN 

Sökning Avgränsningar Sökord Antal träffar Använda artiklar 

1 Peer- reviewed, 

1998- 2008, 

English and 

article research. 

Adolescence 

AND Diabetes 

AND Self- 

management 

18 1 
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BILAGA 2 

Artikelöversikt, tabell 2.  

  

Författare/ 

Land 

Tidskrift/ 

Årtal 

Titel Syfte Metod Resultat 

Aaron E. 

Carroll 

and David 

G. 

Marrero 

USA. 

The 

Diabetes 

Educator 

2006. 

The Role of 

Significant Others 

in Adolescent 

Diabetes. 

Att undersöka 

tonåringars 

upplevelser av 

hur diabetes 

påverkar deras 

livskvalitet och 

deras relation 

med föräldrar, 

kamrater, skola 

och deras läkare. 

Gruppintervjuer 

med tonåringar 

med diabetes 

typ 1 i åldern 

13-18 år.  

n = 31  

Följande teman 

identifierades; 

Upplevelsen av att 

leva med diabetes, 

Hur diabetes 

inverkar på 

tonåringens 

relationer till 

omvärlden och 

Hur diabetes 

påverkar deras 

skolgång.  

Helvi 

Kyngäs 

Finland. 

 

Nursing and 

Health 

Sciences 

2004. 

Support network 

of adolescents 

with chronic 

disease: 

Adolescents´ 

perspective. 

Att beskriva det 

sociala stödet 

hos tonåringar 

med en kronisk 

sjukdom utifrån 

deras perspektiv. 

Intervjuer med 

tonåringar med 

diabetes typ 1,  

13-17 år. 

n = 40 

Ur intervjuerna 

framkom följande 

teman; Föräldrar, 

kamrater, 

vårdpersonal, 

skola, teknologi 

och husdjur.   

Maryanne 

Davidson, 

Erika D. 

Penney, 

Beth 

Muller, 

and 

Margaret 

Grey 

USA. 

Applied 

nursing 

research 

2004. 

Stressors and 

Self-care 

Challenges Faced 

by Adolescents 

Living With Type 

1 Diabetes.  

Att beskriva 

stressfaktorer 

och utmaningar i 

egenvården 

utifrån en 

tonårings 

perspektiv.  

Grupp 

intervjuer med 

tonåringar med 

diabetes typ 1 i 

åldern 12-20 år.  

n = 34  

En kvalitativ 

studie. 

Sju olika teman 

skapades; 

Sjukdomstillstånd, 

personligt, 

egenvård, 

relationer, 

situationen, 

hanterbarhet, 

dilemman.  

Agneta 

Karlsson, 

Maria 

Arman 

and Karin 

Wikblad 

Sverige. 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies 

2008. 

Teenagers with 

type 1 diabetes- a 

phenomenological 

study of the 

transition toward 

autonomy in self- 

management. 

Att belysa 

upplevelsen 

kring 

egenvården i 

samband med 

övergången till 

en 

självständighet. 

Intervjuer med 

tonåringar med 

diabetes typ 1, 

13-17år.  

n = 32  

Resultatet 

mynnade ut i tre 

huvud kategorier; 

Samspel, 

Utveckling genom 

tillit till sig själv 

och  Bekräftelse 

av andra.  

Lynne S. 

Schilling, 

Kathleen 

A. Knafl 

Journal of 

Pediatric 

Nursing 

2006.  

Changing Patterns 

of Self- 

Management in 

Youth with Type 

Att påvisa 

uppdelningen av 

egenvård mellan 

tonåringar och 

Intervjuer med 

barn och 

ungdomar med 

diabetes typ 1, i 

Resultatet visar 

tre stora teman; 

Uppdelning av 

egenvården, 
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and 

Margaret 

Grey 

USA. 

 

1 Diabetes.  deras föräldrar, 

under 

tonåringens 

olika faser i sin 

utveckling.  

åldern 8-19 år.  

n = 22 

Konflikt gällande 

egenvård och 

Ansvarstagande.  

Katie 

Weinger, 

Katherine 

A. O’ 

Donnell 

and 

Marilyn 

D. Ritholz 

USA. 

Journal of 

Adolescent 

Health 

2001.  

Adolescent Views 

of Diabetes- 

Related Parent 

Conflict and 

Support: A Focus 

Group Analysis.  

Att vinna en 

förståelse över 

föräldrars och 

tonåringars 

konflikter och 

stöd angående 

diabetesvården 

sinsemellan.  

Grupp 

intervjuer med 

öppna frågor 

med tonåringar 

med diabetes 

typ 1, 13-15 år. 

n = 24 

Två huvud 

kategorier 

identifierades; 

Konflikt och Stöd. 

Dessa kategorier 

erhöll flera 

subkategorier.   

Helvi 

Kyngäs, 

Maija 

Hentinen 

and Julie 

H. Barlow 

Finland. 

Jorunal of 

Advanced 

Nursing 

1998. 

Adolescents’ 

perceptions of 

physicians, 

nurses, parents 

and friends: help 

or hindrance in 

compliance with 

diabetes self care? 

Att undersöka 

hur tonåringar 

med diabetes 

upplever 

mottagandet av 

hjälp från läkare, 

sjuksköterskor, 

föräldrar och 

vänner relaterat 

till egenvården.  

Tonåringar med 

diabetes typ 1 

fick först svara 

på ett 

frågeformulär 

och därefter 

intervjuas.  

Tonåringarna 

var i åldern 13-

17 år.  

n = 51 

Studien visar fyra 

teman; 

Tonåringens 

upplevelse av 

relationen till 

läkaren, 

sjuksköterskan, 

föräldrarna och 

vännerna.  

Barbara J. 

Leonard, 

Ann 

Garwick 

and Jehad 

Z. Adwan 

USA. 

Journal of 

Pediatric 

Nursing 

2005. 

Adolescents’ 

Perceptions of 

Parental Roles 

and Involvement 

in Diabetes 

Management. 

Att jämföra 

familjerelationen 

och egenvården 

mellan 

tonåringar som 

har ett stöd från 

ett diabetes team 

eller ej.  

Tonåringarna 

delades upp i 

två grupper 

utifrån deras 

medicinska 

tillstånd. 

Intervjuer 

utfördes på 

tonåringar i 

åldern 14-16 år.   

n = 18 

Fem teman 

framställdes av 

den kvalitativa 

analysen. De fem 

teman 

inkluderade; 

Frihet och ansvar i 

egenvården, 

frustration av 

föräldrars 

beteende 

angående 

egenvården, 

närhet till 

föräldrarna, 

föräldrars 

engagemang i 

egenvården och 

konflikthantering 

mellan förälder 

och tonåring.  
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BILAGA 3 

 
Analysöversikt, tabell 3. 
  

Källa Meningsbärande 

Enhet 

Kondensering Kod Sub- Kategori Kategori 

Support network 

of adolescents 

with chronic 

disease: 

Adolescents’ 

perspective. 

 

Nursing and 

Health Sciences, 

2004. 

The parents’ 

natural interest 

in their 

adolescents and 

their life helped 

the adolescents 

cope with 

everyday life. 

Föräldrarnas 

intresse för 

tonåringen 

hjälpte 

tonåringen att 

hantera sitt 

vardagliga liv. 

Intresse Intresserad Stödjande 

Changing 

Patterns of Self- 

Management in 

Youth with Type 1 

Diabetes.  

 

Journal of 

Pediatric Nursing, 

2006. 

Parents and 

adolescents 

share diabetes 

management 

responsibilities. 

Ansvaret för 

egenvården 

fördelas. 

Samspel Samarbetande Stödjande 

Adolescent Views 

of Diabetes- 

Related Parent 

Conflict and 

Support: A Focus 

Group Analysis. 

 

Journal of 

Adolescent 

Health,  

2001. 

Teenagers’ 

willingness to 

take 

responsibility 

was stimulated 

when parents 

showed trust in 

them and 

allowed them to 

make their own 

decisions. 

När föräldern 

visade tillit till 

tonåringen 

motiverades 

tonåringen till 

ett ökat 

ansvarstagande 

Tillit Tillitsfull Stödjande 

Teenagers with 

type 1 diabetes – 

a 

phenomenological 

study of the 

transition towards 

autonomy in self-

management. 

 

International 

Journal of  

Nursing Studies, 

2008. 

They felt safe 

when parents 

were present to 

help them 

whenever they 

needed to 

discuss things 

or solve 

problems. 

De kände sig 

trygga när 

föräldern fanns 

tillands för att 

hjälpa dem vid 

behov. 

Närvaro Närvarande Stödjande 
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Adolescent Views 

of Diabetes- 

Related Parent 

Conflict and 

Support: A Focus 

Group Analysis. 

 

Journal of 

Adolescent 

Health,  

2001. 

The teenagers’ 

hovering 

between 

separating from 

parents and 

retaining 

parental support 

resulted in 

unclear 

responsibility 

with respect to 

self- 

management 

activities.  

Tonåringen 

slits mellan 

självständighet 

och ett behov 

av förälderns 

stöd. 

Självständighet 

kontra stöd 

Självständighet Stödjande 

 

 

Källa Meningsbärande 

Enhet 

Kondensering Kod Sub- Kategori Kategori 

Stressors 

and Self- 

care 

Challanges 

Faced by 

Adolescents 

Living With 

Type 1 

Diabetes. 

 

Applied 

Nursing 

Research, 

2004. 

Yet, parents 

also were a 

source of stress 

in both 

normative 

contexts and by 

way of nagging, 

overprotecting, 

worrying, 

blaming, and 

not providing 

enough tangible 

help with 

certain aspects 

of diabetes care. 

Tonåringen 

upplevde 

föräldern som 

en stressfaktor.   

Stressfaktor Stressande  Kontrollerande  

Stressors 

and Self- 

care 

Challanges 

Faced by 

Adolescents 

Living With 

Type 1 

Diabetes. 

 

Applied 

Nursing 

Research, 

2004. 

All expressed 

feeling badly 

when the 

parents yelled or 

worried, and 

many admitted 

using conscious 

deception about 

care omissions 

to avoid such 

negative 

feedback.  

Tonåringen 

talade 

osanning för 

att undvika 

förälderns 

negativa 

reaktion.  

Sant/Falskt Att tvingas ljuga Kontrollerande 

Adolescent They described Konflikter i Konflikt Konfliktskapande Kontrollerande 
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Views of 

Diabetes- 

Related 

Parent 

Conflict and 

Support: A 

Focus 

Group 

Analysis. 

 

Journal of 

Adolescent 

Health,  

2001. 

conflicts with 

the parents 

during which 

the adolescents 

was blamed for 

mismanagement 

of the diabetes.  

samband med 

misskötsel av 

egenvård.  

Adolescents’ 

perceptions 

of 

physicians, 

nurses, 

parents and 

friends: help 

or 

hindrance in 

compliance 

with 

diabetes self 

care? 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing, 

1998. 

Disciplined 

actions 

consisted of 

parents asking 

lots of questions 

about self-care 

and trying to 

force the young 

diabetics to take 

better care of 

themselves.  

Föräldern 

försökte tvinga 

tonåringen till 

att utföra en 

bättre 

egenvård. 

Tvång Befallande Kontrollerande 

The Role of 

Significant 

Others in 

Adolescent 

Diabetes: A 

Qualitative 

Study. 

 

The 

Diabetes 

Educater, 

2006. 

It seemed 

important, 

especially as the 

teens aged, for 

parents to 

relinquish some 

control and 

begin to trust 

their children to 

control their 

own condition. 

Det verkade 

viktigt för 

tonåringen att 

föräldern 

släppte 

kontrollen och 

lät tonåringen 

ta ansvar över 

sitt tillstånd. 

Ansvar Överlåtande av 

ansvar 

Kontrollerande 

 

 




