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Abstract 
This study aims to examine how adolescents with diabetes describe and value their experience 

of participating in a support group and how they describe the issues of being a teenager with 

diabetes. This is a qualitative study and we have interviewed three young women who have 

been participating in a support group. The results of the interviews were analyzed through a 

phenomenological method and then compared to earlier research and interpreted through 

symbolic interactionism and Erikson’s development-theory, which were our theories of 

choice. Our findings support earlier research when stating that support groups are important 

and necessary for adolescents with chronic illnesses. Our interviewees stated that they think 

that one of the most important benefits of support groups is to meet other people in their 

situation; same age and same chronic illness. 
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1. Inledning 

På kuratorskliniken på Karolinska universitetssjukhuset (kommer i fortsättningen kallas KS) 

finns sedan några år tillbaka en verksamhet som heter Råd & stöd. Verksamheten finns till för 

familjer med barn och ungdomar som har en kronisk sjukdom (Karolinska 

Universitetssjukhuset, 2009-04-21). Inom verksamheten finns både individuella insatser och 

gruppverksamheter. Det anordnas informationskvällar och stödgrupper (ibid.). I stödgrupperna 

träffas barn och ungdomar med samma diagnos (ibid.). Kuratorskliniken har bett oss 

genomföra en utvärdering av en stödgrupp för ungdomar 15-17 år med diabetes som 

genomfördes under våren 2008. 

 

Forinder och Hagborg (2008) samt Skerfving (2009) pekar på att det finns en brist på 

vetenskapligt genomförda utvärderingar av stödgrupper i Sverige. Enligt Lishman (1999) är 

utvärderingarnas viktigaste syfte att hjälpa till att hålla det sociala arbetet ärligt. Med ärligt 

förstår vi det som att hon menar att utvärderingar kan öka tillförlitligheten gentemot 

klienterna, att de kan öka kunskap och visa på luckor i den kunskap som redan finns. Vidare 

skriver Lishman (1999) att utvärderingar är ett sätt att undersöka och förhoppningsvis 

förbättra effektiviteten hos det sociala arbetet. I utvecklingen av nya metoder kan 

utvärderingar vara behjälpliga men de är även ett redskap för empowerment och socialt 

förändringsarbete (ibid.). 

 

Enligt Hwang och Nilsson (2003) skapas en ny identitet under tonåren, en identitet som 

vuxen. Det är svårt att bli vuxen, och det blir ännu svårare med diabetes eftersom kroppen 

påverkas av sjukdomen och barn med diabetes ofta har ett större beroende till sina föräldrar än 

friska barn (Ludvigsson & Tuvemo, 2005; Svenska diabetesförbundet, 2006). 

 

Att genomföra utvärderingar av gruppverksamheter är bra för att kunna få reda på eventuella 

effekter och personliga upplevelser av grupper (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005).  Vi tror 

att utvärdering av den specifika stödgruppen kan generera positiva effekter för kommande 

stödgrupper på KS, då det ger information vad som uppfattats bra respektive dåligt av dem 

som medverkat. Det kan ses som en praktisk nytta då minskade fysiska och psykiska besvär 

och högre livskvalitet kan bli aktuella (ibid.). Vi tror även att en utvärdering av den specifika 

stödgruppen kan ge ökade kunskaper om stödgrupper och ökad förståelse för tonåringar med 

diabetes. 

http://www.karolinska.se/
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2. Studiens utgångspunkt 

2.1. Syfte 

Vårt syfte med studien är att undersöka och analysera hur några ungdomar beskriver att de har 

upplevt och värderar en stödgrupp för ungdomar med diabetes, samt hur de beskriver att det 

är att vara tonåring med diabetes. 

 

2.2. Frågeställningar 

 Hur framställer gruppmedlemmarna sin och omgivningens syn på diabetes? 

 Hur beskriver och värderar ungdomarna stödgruppen? 

 Vilka slutsatser kan dras utifrån det deltagarna berättar om ledningen och styrningen 

av gruppen? 

 Hur kan vi förstå ungdomarnas beskrivning av sina känslor kring stödgruppen? 

 

2.3. Avgränsningar 

Studien utfördes på uppdrag av kuratorskliniken på KS, vilket är en avgränsning i sig. 

Beställningen gällde en specifik gruppverksamhet som pågick under en begränsad tid. En av 

avgränsningarna i beställningen var att gruppverksamheten endast riktade sig till ungdomar 

och specifikt ungdomar med diabetes. Eftersom vi har genomfört en kvalitativ studie har inte 

mängden respondenter så stor betydelse då vi ville få en djup snarare än bred och ytlig 

förståelse. 
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3. Bakgrund om stödgrupper 

3.1. Fördelar med stödgrupper 

Holm (2007) anser att det finns många fördelar med gruppsamtal, till exempel lär barn och 

ungdomar sig att hantera stress och svåra situationer genom att interagera med jämnåriga i 

samma situation. I gruppen normaliseras barnens tankar och reaktioner inför sin situation 

(ibid.). Vidare skriver Holm att det är viktigt att atmosfären i gruppen är trygg och 

omhändertagande så att barnen kan hjälpa varandra att hitta strategier för att tackla sin 

situation. Andra fördelar är att många barn får hjälp samtidigt och att barn som behöver 

individuellt stöd kan upptäckas (ibid.).  

 

De flesta svåra situationer kan bearbetas individuellt, i grupp eller både och. Gyllenswärd 

(1997) hävdar att vad som passar bäst beror på individen, vissa tycker bättre om stödet de får 

från en grupp medan andra vill hellre klara av sina problem själv. Vidare skriver han att 

många barn och ungdomar vill träffa andra i samma situation, då det gör att de känner sig 

mindre ensamma. Att träffa någon i samma situation innebär en förståelse för hur den andra 

har det och att tillsammans kunna sätta ord på känslor och reaktioner (ibid.). Att söka stöd hos 

jämnåriga i samma situation kan hjälpa barnen att förstå och hantera sin omvärld; skola, 

föräldrar, kamrater (ibid.). 

 

Ahlner (2008) och Robinson (1991) ser stödgrupper som värdefulla för ungdomar eftersom de 

är mitt i sitt identitetsbyggande och då är det extra viktigt att känna samhörighet med 

jämnåriga. De skriver även att eftersom tonåringar i större utsträckning söker bekräftelse från 

sina vänner än sina föräldrar är det viktigt att ha nära vänner med positiv inverkan. 

 

Paula Johnston, medförfattare till en artikel om stödgrupper för personer med Asperger 

syndrom i USA och Kanada, motiverar sitt deltagande i en stödgrupp så här:  

I had been trying to get support. Now, at last, I had the opportunity to get 

some information about my condition and to meet some people who might 

turn out to be similar to myself /…/ I suppose I was looking for something 

that might not throw me out! (MacLeod & Johnston, 2007, s. 85) 
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Hon beskriver även hur det var att träffa sina likar: “I found it a relief to meet other people 

who had similar difficulties to myself.” (MacLeod & Johnston, 2007, s. 85).  

 

3.2. Nackdelar med stödgrupper 

Det finns väldigt lite kritik mot stödgrupper. Forinder och Hagborg (2008) visar på några 

nackdelar, bland annat att det kan vara olämpligt att samla ungdomar med egna problem i 

grupper på grund av smittorisk [smittorisk innebär att ungdomarna tar efter varandras ”dåliga” 

beteende, författarnas kommentar]. Smittorisken kommer av att ungdomar i sitt 

identitetsbyggande tenderar att söka sig till varandra istället för till vuxna förebilder. Högeling 

Drozin, Michélsen och Schulman (2008) samt Lundqvist och Walch (1995) visar på en annan 

nackdel, att det kan vara problematiskt om gruppdeltagarna är släkt eller känner varandra 

sedan innan, då det kan vara hämmande för både gruppen och individen. Det blir hämmande 

för gruppen om det finns en konflikt mellan dem som känner varandra sedan tidigare. Det kan 

bli hämmande för individen om det känns nödvändigt att censurera sig inför sina bekanta 

(Högeling Drozin, Michélsen, Schulman, 2008; Lundqvist & Walch, 1995). Författarna 

hävdar även att deltagarna kan vara kvar i sina vanliga roller och tankemönster och därigenom 

inte är öppna när de kommer till gruppen. Det kan finnas risk för att ungdomarna i en grupp 

stärker identiteten som avvikare då det är det avvikande som fört dem samman, att deras 

stigma förstärks (Lindstein, 1997). I sin rapport fann Lindstein (1997) inga belägg för att det 

är så, men vi tror att det är en viktig aspekt att ha i åtanke när en grupp genomförs. 

 

3.3. Ett historiskt perspektiv 

Enligt Forinder och Hagborg (2008) infördes stödgrupper som fenomen i Sverige på slutet av 

1980-talet och sågs som en revolution inom barnavården. Vidare skriver de att den formen av 

socialt stöd fick en snabb utbredning och att det nu finns hundratals stödgrupper för barn och 

ungdomar i påfrestande livssituationer. De allra tidigaste stödgrupperna riktade sig till barn 

och unga med föräldrar som var beroende av alkohol och andra droger (ibid.). Ersta 

Vändpunkten och Rädda barnen anordnade dem och utbildade även andra yrkesverksamma 

till gruppledare (ibid.). En kunskapsspridande konferens gällande situationen för barn med 

föräldrar som missbrukar och kartläggningar av stödgrupperna ökade intresset för den nya 

verksamhetsformen inom olika områden, inte bara missbruk (ibid.). Författarna visar på att 

den positiva utvecklingen av stödgrupper och uppmärksamheten kring barn och ungas 

livssituation har fortsatt ända fram till idag. 
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De flesta stödgruppsverksamheter i Sverige sitt ursprung i Anonyma Alkoholisters 

anhörigprogram från Minnesota, USA, som heter Children are people too (Forinder & 

Hagborg, 2008; Skerfving, 2009). Programmet har utvecklats sedan starten och används nu 

även för barn och ungdomar från familjer med olika problem, exempelvis psykisk ohälsa, 

familjevåld, och kognitiva svårigheter. 

 

3.4. Stödgruppers genomförande 

3.4.1. Åldersspann 

När en stödgrupp startas är det viktigt att fundera på vilken åldersgrupp insatsen skall riktas 

mot (Forinder, Andersson, Forsell, Olsson, 2001; Gyllenswärd, 1997; Holm, 2007; Högeling 

Drozin, et al. 2008; MacLeod & Johnston, 2007). År 2000 startades en stödgrupp för unga 

vuxna som hade en nära anhörig med cancer på Huddinge Universitetssjukhus (Forinder, et 

al., 2001). Ursprungstanken var att ha en grupp riktad till unga vuxna mellan 16 och 25 år, i 

den åldern är människan på väg in i vuxenlivet men har fortfarande starka band till sina 

föräldrar. När gruppen startade hade åldersspannet ändrats till 18-26 eftersom den första 

sökande var 26 år och de inte ville ha en alltför stor åldersskillnad (ibid.).  

 

Gyllenswärd (1997) rekommenderar att grupper riktas till barn i ungefär samma ålder och han 

gör uppdelningen 7-10, 10-13 och 14 år och uppåt. Anledningen till denna uppdelning är att 

människor bearbetar situationer på olika sätt beroende på ålder. Yngre barn orkar inte sitta 

och prata lika länge som äldre, de behöver leka av sig ofta (ibid.). Även Holm (2007) pekar i 

sin bok om stödgrupper efter flodvågskatastrofen på skillnader mellan hur barn i olika åldrar 

reagerar på situationer, både i tanke och i känsla. Lundqvist och Walch (1995) försöker i sina 

terapigrupper undvika alltför stor skillnad i ålder eftersom de vill ha barn som ligger på 

samma utvecklingsnivå. Det gör de genom att inte ha större åldersskillnad än två år (ibid.). 

Det finns fördelar i att göra uppdelningar mellan yngre skolbarn, lite äldre skolbarn, 

tonåringar, unga vuxna och vuxna. 

 

3.4.2. Gruppstorlek 

Gyllenswärd (1997) rekommenderar att grupper som har fler än sju barn bör ha tre ledare, 

men om det är sex till sju barn eller färre räcker det med två gruppledare. Att ha få 

gruppledare gör att barnperspektivet får större utrymme i diskussionerna. Som mest har de 
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grupper han varit med och lett haft 15 deltagare men det har det varit vanligast med sex till 

åtta deltagare (ibid.). Lundqvist och Walch (1995) anser att i en terapigrupp på fyra till sex 

deltagande barn räcker det med en terapeut, om det är fler än sex deltagare krävs två 

terapeuter. Fyra till sex deltagare är tillräckligt många för att ge barnen möjlighet att hitta 

någon att identifiera sig med (Lundqvist & Walch, 1995). Gruppen får inte vara för stor då det 

skulle innebära att terapeuten får svårt att ha överblick över situationen (ibid.). 

 

I utvärderingen av stödgruppen på Huddinge universitetssjukhus för unga vuxna med 

anhöriga med cancer kom det fram att deltagarna tyckte att gruppstorleken var bra, det var 

fem deltagare (Forinder, Andersson, Forsell, Olsson, 2001). Det framkom att deltagarna 

tyckte att det kunde ha varit bra med ett par till deltagare då det vid några tillfällen bara var tre 

som dök upp (ibid.).  

 

3.4.3. Tid och rum 

En stödgruppsinsats kräver tid (Forinder, Andersson, Forsell, Olsson, 2001; Gyllenswärd, 

1997). Innan stödgruppsinsatsen startar behöver gruppledarna tid för planering, förberedelser 

och marknadsföring av gruppverksamheten (ibid.). Gruppledarna behöver tid för att diskutera 

gruppen mellan träffarna, delta i handledning och dokumentera samt att själva genomförandet 

också kräver sin tid. 

 

Gyllenswärd (1997) och Forinder, m.fl (2001) beskriver vikten av ändamålsenliga lokaler. En 

ändamålsenlig lokal innebär att deltagarna kan känna sig trygga, trivas och prata ostört. Bra 

ventilation är viktigt så att deltagarna och ledarna inte blir för trötta (ibid.). Utrymme behövs 

för att kunna genomföra olika aktiviteter exempelvis lekar (ibid.). Gyllenswärd (1997) 

påpekar att det är bra att kunna vara i ett annat rum eller en annan miljö när gruppen har paus, 

för att kunna separera samtalen från fikapauser. Holm (2007) skriver att toaletter behövs i 

anslutning till lokalen samt att välbekanta föremål i rummet kan skapa en känsla av trygghet 

och igenkännande. 

 

3.4.4. Mål och effekt 

I stor del av litteraturen beskrivs att målen med och effekterna av stödgrupper bland annat är 

normalisering av gruppdeltagarnas erfarenheter och känslor (Forinder & Hagborg, 2008, 

Gyllenwärd, 1997, Hagborg & Jonsson, 2008, Högeling Drozin, Michélsen, Schulman, 2008, 
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Robinson, 1991). Berättandet blir ett sätt att göra händelsen eller situationen verklig för 

individen. Det kan ses som stärkande att klara av att berätta om sin situation för gruppen, att 

sätta ord på det som hänt och hur det har upplevts (ibid.). Exempelvis Högeling Drozin, m.fl. 

(2008) skriver att för de övriga deltagarna hjälper berättandet dem då de kan känna igen sig i 

berättelsen och genom den förstå sina egna upplevelser och reaktioner. Det kan hjälpa 

deltagarna att känna sig mindre ensamma och avvikande, samt att stärka självkänslan (ibid.). 

En annan effekt av stödgrupper är förmedling av kunskap, mellan deltagare och mellan 

gruppledare och deltagare (ibid.). Den fördjupade kunskapen och stödet från gruppen kan 

hjälpa deltagarna att bearbeta situationen, det är inte ett mål med en stödgrupp men det kan 

vara en effekt av den (Forinder & Hagborg, 2008, Gyllenwärd, 1997, Hagborg & Jonsson, 

2008, Högeling Drozin, Michélsen, Schulman, 2008, Robinson, 1991). 

 

3.4.5. Arbetssätt 

I litteraturen beskrivs ofta samma upplägg för stödgruppsträffar. Det är vanligt att 

stödgrupperna har en speciell inledning, en ritual som gör att deltagarna känner igen sig från 

gång till gång (Gyllenswärd, 1997). Träffarna avslutas med en avslutningsritual som gör 

avskedet lättare och mer tydligt (ibid.). Gyllenswärd (1997), Holm (2007) samt Forinder och 

Hagborg (2008) betonar vikten med att ha teman att diskutera kring under träffarna. De 

understryker även att temat bör ha en pedagogisk grundtanke och det är vanligt att barn- och 

ungdomsgrupper har lekar och aktiviteter knutna till temat. Exempel på aktiviteter knutna till 

teman kan vara sång och dans, måla, nätverkskartor, ballonglek, minnesceremonier, nallekort, 

stenkort och brevskrivning. Forinder och Hagborg (2008) understryker att temana bör vara 

utformade så att de är både generella och individuella, vilket innebär att temat berör alla i 

gruppen men att individen kan diskutera utifrån sin egen situation. Temana bör vara valda 

utifrån kriteriet att de ska vara relevanta för deltagarna (ibid.). 

 

Eftersom barn inte orkar smärtsamma känslor och minnen under längre stunder är det viktigt 

med fikapauser (Forinder & Hagborg, 2008; Gyllenswärd, 1997). Pauserna ger tillfälle för 

umgänge utan att behöva ta upp jobbiga ämnen, att ”bara vara” med varandra (ibid.).  

En av idéerna bakom stöd- och gruppträffarna är ju att barnen ska få träffa 

andra i samma situation, och då måste de få söka kontakt med varandra 

utan att vuxna är med eller att det sker i olika ”arbetssituationer” 

(Gyllenswärd, 1997, s. 61). 
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3.5. Den aktuella gruppen 

En av gruppledarna, Cecilia Slotte, berättade via e-post om gruppens syfte (Personlig 

kommunikation, e-post, 2009-05-06, klockan 14:00). En annan av gruppledarna, Brittmarie 

Ahlner berättade via telefon om bakgrunden till gruppen (Personlig kommunikation, telefon, 

2009-05-19, klockan 14:30). Nedan följer en kort sammanfattning av det de berättade: 

 

Huvudsyftet med gruppen är att ungdomar ska få träffa andra i samma ålder, dels för att möta 

andra och dela erfarenheter och tankar, dels för att se att de inte är ensamma i sin situation. 

Gruppverksamheten syftar till att ungdomarna ska få en ”mötesplats där de kan dela och 

förmedla sina upplevelser, sin smärta, sorg - men även positiva erfarenheter och 

glädjeämnen” (Slotte, personlig kommunikation, 2009-05-06). Gruppledarna arbetar 

salutogent, utifrån Antonovskys teori om KASAM, för att stärka deltagarnas självförtroende 

och påverka hur de sköter sin egenvård. Slotte var tydlig med att gruppverksamheten inte är 

en form av terapi eller behandling. Ahlner berättade att stödgruppsverksamheten baseras på 

ett pedagogiskt program utvecklat av Ahlner och Hildingsdotter Bengtsson (1996). Materialet 

är vidareutvecklat och anpassat till stödgrupper för ungdomar med kronisk sjukdom genom att 

sjukdomen har fått en plats i temana (Ahlner, personlig kommunikation, 2009-05-19).  

 

Nedan kommer ett sammandrag av den information som vi fick av Anne-Maj Söderström och 

Patricia Rosso, kuratorer vid KS Huddinge. (Personlig kommunikation, Kuratorskliniken KS 

Huddinge, 2009-05-05, klockan 13.00). 

 

Den grupp som studeras i rapporten startade våren 2008 på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i 

Solna på initiativ av Råd och Stödverksamheten på KS. En inbjudan om att delta i en 

gruppverksamhet skickades ut av två kuratorer på KS till ungdomar med diabetes, knutna till 

KS. De som anmälde sitt intresse blev inbjudna till en informationsträff. 16 ungdomar ville 

delta i gruppverksamheten, vilket gjorde att gruppen blev för stor för två ledare. Kuratorerna 

fick då fundera ut om gruppen skulle delas upp i två mindre, en på våren och en på hösten, 

eller om två extra gruppledare skulle kallas in. De tyckte att det var bättre att alla ungdomar 

fick delta under våren då den möjligheten fanns, därmed deltog även två kuratorer från KS 

Huddinge som gruppledare. 

 

Gruppen delades upp i en kill- respektive tjejgrupp för smågruppsdiskussioner, med två ledare 

i varje. De träffades en dag i veckan mellan klockan 17-19 vid sex tillfällen. Tillfällena hade 
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olika teman och övningar. Alla tillfällen inleddes med att alla åt middag tillsammans och 

sedan startade själva gruppövningarna och diskussionerna, ibland i smågrupper och ibland i 

stor grupp. Varje tillfälle avslutades med en återsamling. 

 Tillfälle 1 – presentation, värderingsövning 

 Tillfälle 2 – helhetsseende på hälsan, känslornas påverkan på hälsan, kroppsspråksövning 

 Tillfälle 3 – identitet och integritet, statyövning och konflikthantering (värderingsövning) 

 Tillfälle 4 – uppföljning och fördjupning av tillfälle 3, gränssättning- och statusövningar 

 Tillfälle 5 – stress och diabetes, copingstrategier och avslappning 

 Tillfälle 6 – framtidsplaner 
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4. Bakgrund om diabetes 

Diabetes mellitus har varit känd i över 3500 år, sjukdomen finns beskriven i Papyrus Ebers 

(Östman, 2005), en medicinsk skrift från ca 1550 före Kristus. 1921 upptäcktes och isolerades 

insulin, därmed påvisades att insulinbrist var orsaken till diabetes mellitus (ibid.).  Sjukdomen 

finns i flera typer, de vanligaste typerna är typ I och typ II (Östman, 2005; Svenska 

diabetesförbundet, 2007).  

 

I Sverige drabbas drygt 650 barn mellan 0 och 14 år och cirka 400 personer i åldrarna 15-34 

av diabetes typ I (Dahlquist, 2005). Sverige ligger näst högst i världen när det gäller risken att 

insjukna i diabetes typ 1, endast Finland har högre frekvens av insjuknande i sjukdomen 

(Dahlquist, 2005; Svenska Diabetesförbundet, 2007)  

 

Diabetes medför rubbningar i ämnesomsättningen och en förhöjd risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar (Lager, 2005; Östman, 2005). Enligt Lager (2005) orsakas rubbningarna i 

ämnesomsättningen av insulinbrist och omfattar bland annat nedbrytningen och upptaget av 

kolhydrater och protein. Vid nedbrytning av kolhydrater bildas energi och nedbrytningen av 

protein hjälper till vid uppbyggnad av muskelmassa (ibid.). En person med obehandlad 

diabetes typ I lider av minskad muskelmassa, med viktminskning som följd, och trötthet på 

grund av bristen på insulin. Även vid behandlad diabetes kan olika symptom uppstå, de 

vanligaste är svettningar, darrningar, koncentrationssvårigheter, slöhet och sluddrigt tal som 

beror på för lågt blodsocker (Svenska Diabetesförbundet, 2007, 2008). Om blodsockret 

sjunker för lågt kan det resultera i hypoglykemi, så kallad insulinkoma (Agardh, 2005; 

Svenska Diabetesförbundet, 2007; Wallberg-Henriksson & Krook, 2005). Hjärnan är 

beroende av en konstant tillförsel av socker, hypoglykemi uppkommer för att säkra tillförsel 

av socker till hjärnan när halten i blodet är för låg (Agardh, 2005). Långvarig hypoglykemi 

orsakar hjärnskador och kan leda till döden (ibid.). För att häva hypoglykemi ges 

sockerlösning intravenöst tills fullt medvetande uppnåtts (ibid.). Agardh (2005) skriver att 

hypoglykemi är den vanligaste komplikationen vid diabetes, tio procent av alla med diabetes 

blir medvetslösa minst en gång per år på grund av hypoglykemi.  
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4.1. Behandling av diabetes 

Den viktigaste behandlingen vid diabetes är egenvården, då den ger kontroll över sjukdomen 

och möjlighet till ett bra liv (Svenska Diabetesförbundet, 2007; Svenska Diabetesförbundet & 

Socialstyrelsen, 2000; Vessby & Asp, 2005). I egenvård ingår kontrollerad kosthållning, 

motion och insulin: ”en bra kost är, tillsammans med insulintillförsel […] basen för all 

diabetesbehandling” (Vessby & Asp, 2005, s. 85). På grund av den absoluta insulinbristen i 

diabetes typ I är insulininjektioner livsnödvändiga (Olsson, Östman, Adamson, 2005). Motion 

och fysisk aktivitet sänker blodsockret i upp till 24 timmar, när blodsockret sänks sjunker 

även insulinbehovet vilket är viktigt att vara medveten om så att blodsockerhalten inte sjunker 

för lågt (Svenska Diabetesförbundet, 2006, 2007, 2008; Wallberg-Henriksson & Krook, 

2005). En kontrollerad kosthållning syftar, enligt Vessby och Asp (2005), till att undvika 

alltför stora blodsockersvängningar och att öka toleransen mot socker. 

 

4.2. Diabetes under tonåren 

Under ungdomstiden skapas en ny identitet, en identitet som vuxen (Ahlner, 2008; 

Ludvigsson & Tuvemo, 2005; Robinson, 1991). Ludvigsson och Tuvemo (2005) skriver att 

identitetsskapandet sker genom frigörelse från föräldrarna och påverkas av hur ungdomen ser 

på sig själv, sina föräldrar och sig själv i förhållande till föräldrarna. Det händer att ungdomen 

inte ”känner igen sin kropp, sina känslor och reaktioner” (Ludvigsson & Tuvemo, 2005, s. 

208). Att bli vuxen är svårt, med diabetes är det ännu svårare eftersom sjukdomen kan göra 

det svårare att hålla vikten, blodsockret påverkas av hormonförändringarna och barn med 

diabetes har ofta ett större beroende till sina föräldrar än friska barn (Ludvigsson & Tuvemo, 

2005, Svenska diabetesförbundet, 2006). Hormon-förändringarna höjer blodsockret vilket gör 

att insulinbehovet ökar (Svenska Diabetesförbundet, 2006, 2008). Blodsockret kan öka vid 

psykiska påfrestningar så som prov i skolan, vilket gör att det blir svårare att hålla blodsockret 

i schack då det är svårt att förstå vad som påverkar det (ibid.). Det är vanligt att insulindosen 

måste fördubblas för att uppväga det höjda blodsockret under puberteten, dosen kan sedan 

sänkas igen i 18-19-års ålder (Svenska Diabetesförbundet, 2006). 
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5. Tidigare forskning 

Nedan följer en redovisning av den tidigare forskning vi har hittat uppdelat i fyra under-

rubriker. I 5.1. redovisas både svensk och internationell forskning om livssituationen för barn 

och unga med kronisk sjukdom. I 5.2. finns forskning om stödgrupper, även här svensk och 

internationell. Föräldrarnas roll tas upp i 5.3. Avslutningsvis presenteras fyra examensarbeten 

från Institutionen för Socialt Arbete vid Stockholms universitet. 

 

5.1. Att leva med kronisk sjukdom 

Telfair och Gardner (2000) kommer fram till att ungdomar med Sicklecell-sjukdom (SCD, 

Sickle Cell Disease) har en svår pubertet på grund av den fysiska, sociala och psykiska stress 

det innebär att ha en kronisk sjukdom. Social stress kan orsakas av känsla av maktlöshet, 

beroende av föräldrar och vårdgivare (ibid). Psykisk stress kan orsakas av låg självkänsla och 

depression, vilket dessa ungdomar lider av i högre grad än friska ungdomar (ibid.). Att som 

ung vara ensam och utstött från omgivningen och kamrater kan innebära förödande 

konsekvenser oavsett livssituation (Ahlner, 2008). 

 

I en undersökning från Kuwait konstaterar Moussa, Alsaeid, Abdella, Refai, Al-Sheikh, och 

Gomez (2005) att ungdomar, speciellt flickor med diabetes typ 1 löper högre risk för oro, 

depression och psykiska besvär än ungdomar utan diabetes. Ungdomarna med diabetes typ 1 

håller i lägre grad på med fysiska aktiviteter, har mer frånvaro i skolan och har sämre social 

ställning bland vänner än ungdomarna i kontrollgruppen. De hittade inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna när det kom till antal vänner, hur mycket och ofta de träffade sina 

vänner, hur många timmar de lade ner på rekreation, skolprestation eller behov av emotionellt 

stöd. Av det drog forskarna slutsatsen att ungdomar med diabetes anpassar sig till sjukdomen.  

 

Öhrn (2000) har skrivit en avhandling om unga vuxna med diabetes. Hon undersöker hur de 

unga vuxna säger sig uppleva, förstå sin situation och vardag med sjukdomen. Hon har även 

undersökt hur förhållningssätten hos individerna påverkas och utvecklas över tiden. Hennes 

teoretiska utgångspunkt är socialpsykologiskt interaktionistiskt. Kunskap om diabetes tycks 

utifrån Öhrns resultat ha liten betydelse för hur lätt eller svårt insjuknandet i diabetes kommer 

att upplevas och för hur de unga vuxna sedan orkar med att ta hand om sin sjukdom (ibid.). 

Den unges uppfattning om och upplevelse av diabetes påverkas av vilken sorts kunskap, 
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positiv eller negativ, som han fått under den första tiden efter insjuknandet (ibid.). Öhrn 

(2000) kommer fram till att sammanhanget och vardagen som individen befinner sig i är av 

betydelse för hur diabetes och symptomen upplevs och formar den unges val till handling. 

 

Tamm och Granqvist (1995) har genomfört en studie där de undersökte hur barn och 

ungdomar med kronisk sjukdom upplever sin situation. De har intervjuat 12 barn i 7-10 års 

ålder och 16 barn i åldern 11-15 år. Forskarna kom fram till att barnen främst upplevde den 

medicinska regimen som ett tvång. I studien beskrev de äldre barnen att de upplevde sociala 

svårigheter som en följd av sjukdomen. Kunskapen om sjukdomsorsaken var knapphändig 

hos de intervjuade, men däremot kunde samtliga deltagande i studien berätta om den 

medicinska regimen och betonade nödvändigheten i att följa denna. Deras diskussion kring 

resultaten sker med tonvikt på den knapphändiga kunskapen som barnen hade om sin sjukdom 

och vårdpersonalens möjligheter att hjälpa dem (ibid.). 

 

5.2. Om stödgrupper 

1998 genomfördes en undersökning på Huddinge universitetssjukhus av Sandén Eriksson där 

hon kartlade och beskrev vardagslivets svårigheter och behov hos familjer med kroniskt sjuka 

barn. Syftet var att utveckla en psykosocial verksamhet vid kuratorsenheten på Huddinge 

universitetssjukhus som svarar mot målgruppens behov (ibid.). Denna undersökning är 

grunden till den Råd och Stöd-verksamhet som idag finns på KS. I undersökningen kommer 

Sandén Eriksson (1998) fram till att två tredjedelar av föräldrarna önskar någon form av 

samtalsgrupp för sina barn när de är i tonåren för att stärka deras psykosociala hälsa. Även 

Holm (2007) skriver att föräldrar och andra närstående ofta önskar stödgrupper för barn i 

svåra situationer. Huddinge Universitetssjukhus är sedan 1 januari, 2004 en del av Karolinska 

Universitetssjukhuset (Karolinska Universitetssjukhuset, 2009-03-06). 

 

Skerfving (2009) har utvärderat barngrupper i Uppsala län i syfte att utveckla en 

utvärderingsmodell för stödgruppsverksamheter med barn i övre skolåldern. I utvärderingen 

av grupperna kom det fram att verksamheten hade en positiv effekt på barnen. Skerfving 

(ibid.) skriver att barnen och ungdomarna, som grupp, förbättrade sin känsla av sammanhang, 

sin optimism och framtidstro – d.v.s. sin motståndskraft mot negativ påverkan – och sin 

psykiska hälsa. 

 



14 

Som vi förstår det ses stödgrupper som värdefulla för personer med kroniska sjukdomar. 

Enligt Telfair och Gardner (2000) minskar de isolering, hjälper till att skapa en känsla av 

identitet genom att fokusera på det gemensamma problemet, sjukdomen. Stödgrupper hjälper 

till att fokusera på empowerment och möjliggör en situation där stöd kan ges och tas emot 

(ibid.). De skriver även att stödgrupper kan ha en positiv effekt på hälsan hos deltagarna. 

 

5.3. Föräldrar 

I Viklunds avhandling (2008), utvärderas två utbildningar för unga med diabetes typ 1. Det 

framkommer att det krävs viss kognitiv mognad för att kunna hantera och ansvara för sin 

sjukdom och egenvård. Mognaden beskrivs bland annat innehålla insikt och medvetande om 

sjukdomen, att personen kan fatta egna beslut grundade på funderingar kring konsekvenser, 

att den unge kan ta egna initiativ och klarar av problemlösning. För att kunna det krävs i sin 

tur självkännedom, tilltro till sig själv och positiv självkänsla (ibid.). Viklund (ibid.) hävdar i 

sin avhandling att ungdomarna behöver stöd från sitt sociala nätverk, och främst från 

föräldrarna, för att kunna fatta viktiga beslut gällande sjukdomen och ta ansvar för 

egenvården. Hon påpekar att det sociala nätverket ska dela ansvaret, men att också låta 

tonåringen bestämma (ibid.). En av Viklunds (ibid.) slutsatser blir därmed att utbildningar för 

ungdomar med diabetes bör inkludera föräldrar, så att de får möjlighet att diskutera hur de kan 

vara ett stöd för ungdomarna i deras förändringsarbete. 

 

Till skillnad från Viklund så hävdar Harris (2001) att föräldrar har en marginell del i barns 

och ungdomars socialiserings- och utvecklingsprocess. Hon pekar istället på att det är 

individen själv som kategoriserar in sig i flera olika grupper, exempelvis utifrån kön, ålder, 

politisk tillhörighet och nationalitet. Det är dessa andra människor i samma grupper samt 

deras åsikter som påverkar individens sociala och personliga utveckling (ibid.). Harris (ibid.) 

kallar denna teori för gruppsocialisationsteori. Hon skriver: 

För barn består social fostran huvudsakligen i att man lär sig saker när 

andra människor är närvarande. Och en vuxen människas personlighet 

kan definieras som hennes beteende i andras närvaro. […] Barn måste 

lära sig att bete sig så som deras samhälle förväntar sig. Problemet är att 

inte alla i samhället beter sig likadant. […] Vad barn först måste göra, är 

att fundera vilken sort de själva är – vilken social kategori de tillhör. Sen 
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måste de lära sig att bete sig likadant som andra i samma kategori (Harris, 

2001, s.227). 

 

5.4. Examensarbeten med anknytning till verksamheten 

Flera olika stödgrupper för ungdomar med kronisk sjukdom har studerats och utvärderats av 

socionomstudenter från Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Fyra 

rapporter kommer att beskrivas nedan. Först kommer en kort beskrivning av respektive 

rapport, sedan följer resultaten av undersökningarna uppdelade efter olika teman.  

 

Göthe (2003) har studerat en stödgrupp för tonårspojkar med diabetes vid Huddinge 

universitetssjukhus. Syftet med hennes studie var att öka kunskapen om hur tonårspojkarna 

upplevt deltagandet i gruppverksamheten samt att undersöka hur pojkarna ser på och tänker 

om sin sjukdom. För att besvara syftet så genomförde Göthe (ibid.) intervjuer med fem 

gruppdeltagare. Intervjuerna kopplades till tidigare forskning och analyserades med hjälp av 

utvecklingspsykologi, copingteori samt salutogen teori (ibid.).  

 

Strömvall (2002) har gjort en studie om tonårstjejers syn på sin diabetes och 

stödgruppsverksamheten de deltagit i. Studiens syfte var att öka kunskapen om tonårstjejers 

upplevelser av att ingå i en stödgruppsverksamhet samt att undersöka om tjejerna beskriver att 

deras syn på diabetes har förändrats under en längre tidsperiod (ibid.). Sju intervjuer 

genomfördes och resultaten av dessa analyserades utifrån biopsykosocialt synsätt och 

utvecklingspsykologi (ibid.).  

 

En annan studie som har genomförts är Hübner Tibblings undersökning (2008), en kvalitativ 

och kvantitativ studie, om en stödgruppsverksamhet för tonårsflickor med epilepsi vid KS. 

Syftet med hennes studie var att undersöka hur en stödgruppsverksamhet för denna målgrupp 

bör utformas, samt vilka erfarenheter ungdomarna har från denna gruppverksamhet (ibid.). 

Resultatet baseras på tre delar; intervjuer, tidigare forskning och KASAM-formulär. 

Intervjuer genomfördes med två deltagare, en telefonintervju med mamman till en flicka som 

hoppat av gruppen samt med metodutvecklaren tillika gruppledare (ibid.). Teorier som 

Strömvall (ibid.) använt sig av vid analysen är; det salutogena synsättet, begreppet KASAM 

och utvecklingsteori.  
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I sin studie undersökte Andersson (2008) hur ungdomar med diabetes upplevde deltagandet i 

en stödgrupp, om metoden i stödgruppen lämpar sig för att stärka den psykosociala hälsan hos 

deltagarna samt om målgruppen har ett stort behov av den typen av stöd. Andersson (ibid.) 

intervjuade fyra ungdomar och använde sig av det salutogena synsättet och begreppet 

KASAM. 

 

5.4.1. Deltagande i stödgrupper 

Både Strömvalls (2002) och Göthes (2003) resultat visade att ungdomarna upplevde 

gruppverksamheten som positiv, att gruppen gav en känsla av gemenskap och att de slapp 

känna sig annorlunda och utanför. Göthe (ibid.) skriver att pojkarna främst deltog i gruppen 

för att få träffa andra jämnåriga som befinner sig i samma situation och att spegla sig i andra 

genom att prata, umgås och se hur andra hanterar sin vardag. Dessa motiv återfinns även i 

Anderssons uppsats (2008). Också i Hübner Tibblings studie (2008) framkommer att 

ungdomarnas motiv till att delta i gruppverksamheten var att få träffa andra i samma situation, 

men även förväntningen att få träffa nya vänner och få ta itu med sin sjukdom. Dessa 

förväntningar infriades inte helt enligt ungdomarna. I Strömvalls studie (2002) så hade 

ungdomarna liknande motiv och förväntningar på gruppen, samt att få göra roliga aktiviteter. 

 

Strömvall (2002), Göthe (2003) och Hübner Tibbling (2008) kommer liksom Telfair och 

Gardner (2000) fram till att det är viktigt för tonåringar med kroniska sjukdomar att vara med 

i stödgrupper. Alla lyfter de fram hur viktigt det är för tonåringarna att se att de inte är 

ensamma, att lära sig av varandra och att få vara i en miljö där de känner sig normala, inte 

avvikande.  

 

Andersson (2008) lägger fram en något annorlunda tanke när det gäller stöd till ungdomar, 

han anser att ungdomar med kronisk sjukdom inte behöver mer stöd än andra tonåringar 

eftersom de oftast faktiskt har fler vuxna att prata med än andra ungdomar. Dock skriver 

Andersson att han i sin undersökning såg positiva effekter av stödgruppsverksamheten, bland 

annat hjälpte den ungdomarna att se att det går att leva ett normalt liv med diabetes (ibid.). 

 

5.4.2. Sjukdomen 

Strömvall (2002) och Göthe (2003) skriver att trots att det var diabetes som sammanförde 

gruppen så ville ungdomarna inte att det skulle vara det huvudsakliga temat för verksamheten. 
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Samtal om diabetes var något som de flesta ungdomarna ville slippa, eftersom sjukdomen 

diskuterats tillräckligt i andra sammanhang (Göthe, 2003; Strömvall, 2002). Vidare beskrivs 

att diabetes ibland kom upp naturligt som samtalsämne under träffarna, då på deltagarnas 

initiativ (ibid.). I Hübner Tibblings studie (2008) framkommer det att sjukdomen inte var i 

fokus, men att den kom upp till diskussion vilket ungdomarna uttryckte sig positivt om. Inte 

heller gruppverksamheten i Anderssons undersökning (2008) hade sjukdomen i fokus, vilket 

ifrågasattes av deltagarna och efter det fick sjukdomen större plats i diskussionerna. 

 

I alla fyra rapporter (Andersson, 2008; Göthe, 2003; Hübner Tibbling, 2008; Strömvall, 2002) 

skrivna på Institutionen för Socialt Arbete på Stockholms Universitet berättar respondenterna 

att de tagit med sig lärdomar från sina stödgrupper. I Hübner Tibblings rapport (2008) 

beskriver ungdomarna en övning som gjorde att de började fundera över sitt kroppsspråk och 

hur viktigt det är i alla sammanhang. Strömvall (2002) och Göthe (2003) skriver att 

ungdomarna berättade att det viktigaste de lärt sig har de lärt sig från varandra, delvis för att 

de har sett att det faktiskt finns andra i samma ålder med samma problem och delvis för att de 

har kunnat prata med varandra om hur de löser sina problem i olika situationer. Deltagarna i 

Anderssons studie (2008) berättar om samma typ av lärande och insikter. 

 

I Strömvalls (2002) och Göthes (2003) rapport framgår att respondenterna tycker att det är 

jobbigt att ha diabetes, att hela tiden vara tvungen att planera framåt och planera maten och 

insulinet. I båda rapporterna berättar ungdomarna om att det var extra jobbigt att ha diabetes i 

början av tonåren, några berättar att de skötte egenvården sämre under den tiden. Inga av 

ungdomarna ser sig som sjuka, detsamma gäller respondenterna i Anderssons rapport (2008).  

 

En av flickorna i Hübner Tibblings rapport (2008) är ambivalent när det gäller sjukdomen, 

epilepsi i hennes fall, hon ser den som en styrka och berättar att hon har positiva och negativa 

känslor och band till sin sjukdom. Även i de tre rapporter som studerar ungdomar med 

diabetes (Andersson, 2008; Göthe, 2003; Strömvall, 2002) berättar ungdomarna att de ser 

både positivt och negativt på sjukdomen. På den positiva sidan berättar de att deras livsstil blir 

mer hälsosam med motion och bra mat, på den negativa sidan finns kontrollen, att bli 

begränsad i sitt handlingsutrymme och i sin frigörelse (ibid.). Tjejerna i Strömvalls rapport 

(2002) kallar det negativa att vara annorlunda och det positiva att vara speciell, de berättar att 

vid olika tidpunkter i livet har de känt sig antingen speciell eller annorlunda.    
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5.4.3. Gruppklimat 

I Hübner Tibblings rapport (2008) berättar gruppledaren att hennes erfarenhet av stödgrupper 

är att det brukar bli trevlig stämning och bra gruppklimat, vilket de intervjuade flickorna 

håller med om. I killgruppen som Göthe (2003) undersökte berättade några av killarna att det 

ibland blev en hård jargong och att de trodde att det hade blivit lugnare med en blandad 

grupp. De berättade även att de ansåg att gruppklimatet var tillåtande så att alla fick och 

vågade säga vad de tyckte och att de trodde att det skulle bli tystare i en blandad grupp (ibid.). 

Även tjejerna i grupperna som Strömvall (2002) undersökte tyckte att gruppklimatet i 

respektive grupp var tillåtande och tryggt och att alla vågade säga vad de tyckte. Några av 

tjejerna trodde att det var bra att gruppledarna var kuratorer eftersom de trodde att klimatet 

skulle bli mindre öppet om ledarna hade varit medicinsk personal (ibid.). Gruppklimat 

diskuteras inte explicit i Anderssons rapport (2008), men några av respondenterna sade att de 

trodde att det fanns deltagare som inte vågade berätta personliga saker eftersom gruppen var 

blandad, det tror vi även har med gruppklimatet att göra. I Hübner Tibblings rapport (2008) 

berättade tjejerna att de tror att det hade varit svårare att prata öppet om det hade varit en 

blandad grupp. 

 

5.4.4. Aktiviteter 

Gruppverksamheterna i Strömvalls (2002) och Göthes (2003) rapporter handlade mycket om 

olika aktiviteter som ungdomarna gjorde tillsammans. I båda rapporterna framkommer att 

ungdomarna var delaktiga i besluten om vilka aktiviteter som skulle genomföras och att de 

tyckte att det var positivt. Tjejerna i Strömvalls rapport (2002) fick träffa en känd artist, göra 

en intervju med en ungdomstidning, äta ute och tanken med träffarna var att de skulle träffa 

andra i samma situation och ha roligt. Killarna i Göthes rapport (2003) valde att testa 

femkamp, spela minigolf, göra t-shirts, lasergame och spela spel.  

 

I Anderssons (2008) och Hübner Tibblings (2008) rapporter var gruppverksamheterna mer 

inställda på samtal och övningar kring olika teman, i båda rapporterna önskades dock mer 

fokus på sjukdomen än det hade varit. I alla fyra rapporterna (Andersson, 2008; Göthe, 2003; 

Hübner Tibbling, 2008; Strömvall, 2002) sade ungdomarna att ledarna varit trevliga. Några av 

ungdomarna berättade att ledarna varit lite för lite styrande, en gruppledare beskrevs till och 

med som ”flummig” och några andra sade att ledarna styrt lagom (ibid.). 
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6. Teoretiska perspektiv 

I det här avsnittet presenteras och motiveras studiens teoretiska perspektiv. Teorin kommer att 

användas i analysen av det insamlade empiriska materialet. Först motiveras valet av teori, 

sedan presenteras teorin och till sist preciseras specifika begrepp som valts ut för att berika 

resultaten genom att tolka och koppla ihop dem. 

 

6.1. Stödgrupper - teoretiska utgångspunkter 

Litteraturen visar på att det finns flera teoretiska utgångspunkter för stödgruppsverksamhet 

(Eriksson, 1995; Forinder & Hagborg, 2008; Skerfving, 2009). Stödgrupper kan förstås 

genom teorier som systemteori, anknytningsteori och salutogen teori, men även att kännedom 

om risk- och skyddsfaktorer är viktigt (Forinder & Hagborg, 2008). Dessa teorier är viktiga då 

de understryker betydelsen av sammanhang för individen (ibid.). Skerfving (2009) skriver att 

verksamheten i första hand baseras på ett symboliskt interaktivt perspektiv men även att 

salutogen teori går att koppla till stödgruppsverksamhet (ibid.). Eriksson (1995) ser 

stödgruppsverksamheter ur ett sociologiskt perspektiv där stödgruppen är en länk mellan 

struktur och individens verklighet.  

 

6.2. Motivering av teorival 

Studiens resultat kommer att belysas och tolkas utifrån ett symbolisk interaktionistiskt 

perspektiv. Även utvecklingsteori kommer att användas i tolkningen och kommentarerna. 

 

Stödgruppsverksamhet baseras på flera olika teoretiska grunder. I litteraturgenomgången av 

tidigare forskning om stödgrupper framkom att de vanligaste teoretiska utgångspunkterna 

inom forskningen är salutogent perspektiv, begreppet KASAM och utvecklingsteori. 

 

Interaktionistiska perspektiv nämns också, men används inte lika frekvent. Det gör att vi 

finner det intressant att belysa denna undersöknings resultat ur ett mindre använt perspektiv, 

för att förhoppningsvis kunna tillföra nya tolkningar och vidga sättet att se på stödgrupper.  

 

Vår motivering till att använda symbolisk interaktionism, är att tanken med stödgrupper bland 

annat är att få träffa andra i samma situation och få utbyta erfarenheter. Vi anser att det 

stämmer överens med hur människor kan se på interaktion med andra som del av hur vi 
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uppfattar vår verklighet och oss själva, utifrån symbolisk interaktionism (Trost & Levin, 

2004). Egidius (1986) beskriver symbolisk interaktionism som fenomenologisk eftersom den 

inriktar sig på uppfattningar och upplevelser, på innebörden hos tankar, känslor och roller. 

Innebörden kan inte undersökas på annat sätt än att ta reda på hur människor uppfattar sig 

själva, andra och sin situation (ibid.). Det är också en av våra motiveringar till att utgå från 

symbolisk interaktionism. 

 

Vi har valt att använda oss av utvecklingsteori eftersom vi vill öka kunskapen och förståelsen 

kring hur det är att vara ungdom med diabetes. Delar av utvecklingsteorin som handlar om att 

vara tonåring har hjälpt oss att förstå resultatet av intervjuerna. 

 

6.3. Symbolisk interaktionism 

Trost och Levin (2004) skriver att symbolisk interaktionism är ett perspektiv som används 

som utgångspunkt för att analysera den sociala verkligheten. Perspektivet lämpar sig väl för 

studier av mänskligt gruppliv, beteende och känslor, där människan och gruppen ses som 

delar av samhället (ibid.). Därmed anser vi att delar av symbolisk interaktionism är relevanta 

för denna studie, just eftersom vi undersöker ungdomars uppfattningar kring en grupp. Trost 

och Levin (2004) påpekar att perspektivet inte gör anspråk på att förklara, utan snarare skapa 

förståelse. Symbolisk interaktionism grundar sig på tankar från bland andra Cooley, Dewey, 

Mead, James, Blumer, Thomas, Goffman, Stone och Baldwin (ibid.). 

 

Boglind (1975) beskriver kort två grundläggande antaganden som symbolisk interaktionism 

anses utgå ifrån, nämligen att det sociala samspelet ligger till grund för och skapar individens 

medvetande och jaguppfattning. Det andra antagandet är att det sociala samspelets viktigaste 

förutsättning är språket (ibid.). 

 

Värnlund (1975) ger begreppet interaktion betydelsen att två saker står i relation till varandra 

och påverkar varandra på något sätt. Till interaktion räknas sådana handlingar som skett mot 

bakgrund av någon annans handling, beteende eller egenskap (ibid.). Begreppet symbolisk 

inom teorin betyder att stor vikt läggs vid att handlingar och beteenden är symboliska, genom 

att människan använder gester, rörelser eller saker på ett sätt som innebär att de syftar på 

något annat utöver sin egen betydelse (ibid.). 
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Vi har valt att intressera oss för vissa begrepp inom det symbolisk interaktionistiska 

perspektivet som kan hjälpa oss vid tolkningen och analysen av studiens resultat. Dessa 

begrepp är signifikanta andra, den generaliserade andre och social identitet. Valet har styrts 

av vår strävan efter att belysa gruppen och dess deltagare som viktiga för individen. 

 

6.3.1. Signifikanta andra 

Trost och Levin (2004) hävdar utifrån symbolisk interaktionism att människan inte är social 

från födseln, utan blir en social varelse genom uppväxten och insocialiseringen i samhället 

med dess normer och förväntningar. Insocialiseringen sker under de första åren via ett fåtal 

nära och viktiga personer, dessa personer kallas signifikanta andra och är enligt författarna 

ofta mamma, pappa, syskon och vänner. Individen fortsätter hela livet att ha signifikanta 

andra omkring sig, som denne tycker om, lyssnar på och tar efter vid passande tillfällen 

(ibid.). De signifikanta andra ses som positiva i en bestämd situation men de viktiga 

personerna kan ha olika uppfattningar om den givna situationen, vilket kan medföra konflikter 

inom individen (ibid.). Individen kan lösa konflikterna på olika sätt, exempelvis genom att 

omdefiniera situationen eller välja bort någon av de betydelsefulla personerna och deras 

åsikter (ibid.). 

 

6.3.2. Den generaliserade andre 

Den generaliserade andre är som vi uppfattar Mead (1976) de värderingar och attityder hos 

det organiserade samhälle eller den sociala grupp som individen befinner sig i. Värderingarna 

och attityderna införlivas i individen genom rolltagande och följer därmed individen till andra 

sociala rum. I och med att individen införlivar värderingar och attityder i alla sociala rum den 

befinner sig i kan den generaliserade andre ses som hela samhällets värderingar och attityder 

(ibid.). Det är genom den generaliserade andre som individen vet hur den skall uppföra sig i 

nya situationer, det är en social process som influerar individers beteenden och tänkande 

(ibid.). Vidare skriver Mead att den generaliserade andre influerar även på skapandet av ett 

jag, medvetet genom individens konkreta handlingar i specifika situationer och omedvetet 

genom abstrakt tänkande och rolltagande.  

 

Mead (1976) beskriver rolltagande som en individs sätt att se på sig själv genom att sätta sig 

in i någon annans roll och att det är en del av den grundläggande kommunikationen mellan 

människor. Som vi förstår det betyder det att rolltagande stärker individens jagkänsla och 
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hjälper denne att veta hur den skall handla i olika situationer och att identifiera sig med sina 

likar. 

 

6.3.3. Social identitet 

Identitetsforskaren Stone (1972) skriver att varje individ har en uppsättning identiteter av 

vilka varje är knuten till en specifik situation. Han skriver vidare att det finns fyra typer av 

identiteter; allmängiltiga ord, namn, titlar och relationer. Allmängiltiga ord berättar något om 

människan, exempelvis ”kvinna” eller ”40-talist”, namn inkluderar även smeknamn, titlar så 

som ”socionom”, ”lektor” eller ”änka”, relationer kan vara ”kund” och ”hundmänniska” 

(ibid.). De sociala identiteterna tillskrivs individen både av andra i omgivningen och av sig 

själv, medvetet eller omedvetet (ibid.). Identiteten uppkommer i relation till något annat, 

därmed är den alltid social, den exkluderar en del människor och relationer och inkluderar 

andra beroende på situation (ibid.).  

 

6.3.4. Sammanfattning av symbolisk interaktionism 

Människor blir sociala varelser i interaktion med andra människor och interagerar med hjälp 

av symboler. Symbolisk interaktionism är ett perspektiv som används som utgångspunkt för 

att analysera den sociala verkligheten (Trost & Levin, 2004). Barnen insocialiseras i samhället 

med hjälp av signifikanta andra, viktiga människor i deras närhet, vanligast sina föräldrar. 

Den generaliserade andre är samhällets värderingar och attityder som påverkar hur individen 

tänker och agerar (Mead, 1976). En människa har flera sociala identiteter som är knutna till 

olika situationer, dessa identiteter får människan av andra och sig själv (Stone, 1972).  

 

6.4. Utvecklingsteori 

6.4.1. Ungdomstiden – tonåren utifrån Erik H. Erikson 

Erikson (2000) beskriver ungdomstiden som en tid av identitetsutveckling. Under 

ungdomsåren förekommer ofta identitetsförvirring som ett naturligt och nödvändigt inslag 

(ibid.). Det förklarar Erikson med att det beror på puberteten vilket medför någonting nytt och 

omvälvande hos den unge individen (ibid.). 

 

Erikson (1999) beskriver ungdomar som nyfikna på och intresserade av hur de ska kunna 

sammanlänka de tidigare rollerna och färdigheterna med de förebilder som dyker upp i dagens 
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läge. Ungdomar uttrycker undran över hur de ser ut i andras ögon och jämför omgivningens 

bilder med hur de ser på sig själva (ibid.). I sitt sökande efter identitet så är ungdomarna 

ständigt redo att finna nya och bestående idoler och ideal, som hjälper dem att befästa sin 

utvecklade identitet (ibid.).  

 

Ungdomar beskrivs också av Erikson (1999) som ”gruppsinnade”, de bildar olika grupper för 

att befästa sin identitet, göra sig själva och sina ideal till de ”rätta”. Att tillhöra en grupp 

motverkar vantrivsel och stärker självkänslan och känslan av att ha en identitet (ibid.). I och 

med gruppbildningarna och deras gemensamma ideal så avvisar ungdomarna de som är 

annorlunda gentemot deras egen grupp (ibid.). Avvisandet kan enligt Erikson (ibid.) grunda 

sig på saker som olika hudfärg, kulturell bakgrund, smak och talanger, beteende eller sådant 

som gruppen anser vara ”ute” eller ”inne”. Tonåringarna befinner sig i en ständig kamp för att 

bli accepterade och omtyckta av sina likar (ibid.). 

 

6.4.2. Sammanfattning av utvecklingsteori 

Erikson (1999) beskriver att allting som en tonåring tidigare har litat på när det gäller 

kontinuitet och identitet blir ifrågasatt. Ungdomarna blir under tonårsperioden upptagna med 

att försöka befästa sina roller i samhället och andra, främst ens egna likar, runtomkring får en 

stor roll för identitetsutvecklingen (ibid.). Att tillhöra en grupp stärker ungdomens självkänsla 

och motverkar vantrivsel, grupperna avvisar de som kan anses som avvikande gentemot 

gruppidealen (ibid.). 
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7. Metod 

I metodkapitlet beskrivs studiens tillvägagångssätt. Även de ställningstaganden som har gjorts 

under forskningsprocessens gång kommer att redogöras för och motiveras. Avsnittet avslutas 

med en kort sammanfattning. 

 

7.1. Val av forskningsmetod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativt inriktad forskningsmetod för att besvara studiens 

syfte. 

 

Kvalitativ forskning står för en strävan efter att förstå händelser och personer i sina 

sammanhang (Bryman, 1997, 2006). Enligt Larsson (2005) så innebär en kvalitativ metod att 

forskaren söker kunskap om individens subjektiva upplevelser av en situation eller individen 

ur ett helhetsperspektiv. Denna kunskap försöker forskaren nå genom personens egna ord, 

uttryck och meningsbeskrivningar. Vårt syfte är att undersöka och analysera hur deltagarna 

beskriver att de har upplevt deltagandet i stödgruppsverksamheten samt hur det är att vara 

tonåring med diabetes. I och med det ligger fokus på ungdomarnas berättade subjektiva 

upplevelser, vilket är i enighet med vad Larsson (ibid.) och Backman (1998) beskriver att en 

kvalitativ metod förespråkar.  

 

Elofsson (2005) skriver att kvantitativ metod kan vara gynnsam då det gäller att utvärdera 

olika metoder och modeller inom socialt arbete. Det skulle kunna vara ett motiv till att 

använda kvantitativa metoder i denna studie, men vi tror att det skulle krävas många fler 

respondenter för att få ett statistiskt generaliserbart resultat. Vi valde att göra en kvalitativ 

studie för att få en fördjupad kunskap om hur insatsen har fungerat. 

 

7.2. Kan studien kallas utvärdering? 

Eftersom uppdraget från Kuratorskliniken var att genomföra en utvärdering av den aktuella 

stödgruppen anser vi att en diskussion kring vad en utvärdering innebär är nödvändig. 

 

Lishman (1999) beskriver utvärdering som ett sätt att undersöka det sociala arbetets 

effektivitet och hur den kan förbättras. Hon skriver även att utvärderingar kan öka 

tillförlitligheten gentemot klienterna, öka kunskap och visa på luckor i den kunskap som 

redan finns. Utvärderingar kan vara behjälpliga vid utvecklandet av nya metoder för socialt 
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arbete (ibid.). Weiss (1998) definierar begreppet utvärdering som en systematisk bedömning 

av en verksamhet och/eller resultaten av en metod eller ett program som jämförs med dess 

implicita eller explicita krav och normer, som medel för att åstadkomma förbättring av 

metoder och program. Vedung (2002) skriver att genom att göra en utvärdering undersöker 

forskaren om resultatet motsvarar förväntningarna utifrån valda värdekriterier samt om 

resultaten går att koppla till insatsen. 

 

Vår åsikt är att den här studien enligt ovanstående kriterier inte kan kallas för utvärdering. 

Eftersom undersökningen genomförs nästan ett år efter stödgruppens avslut, och enbart då, 

kan vi inte hävda att den är en systematisk bedömning av insatsen. Målet med studien är inte 

att få fram resultat utifrån värdekriterier kopplade till insatsen, utan undersöka och analysera 

ungdomarnas uppfattning om deltagandet i stödgruppen. Studien har heller inte för avsikt att 

undersöka effekter av stödgruppen, även om det skulle kunna utläsas indirekt ur ungdomarnas 

utsagor.  

 

7.3. Fenomenologin som vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 

Ordet fenomen kommer från grekiskans phainesthai och phainomenon som betyder det som 

visar sig och det som uppenbarar sig (Dahlberg, 1997). Företeelser blir fenomen först när de 

har givits mening och innebörd av individen, därav blir individens uppfattning och upplevelse 

av ett fenomen intressant att undersöka (Bjurwill, 1995; Egidius, 1986). 

 

Enligt Bengtsson (1998) och Egidius (1986) betonar fenomenologin deskription, i meningen 

att beskriva fenomenet och hur det uppfattas. Eftersom essensen av fenomenet ligger i 

likheterna är det viktigt att få med alla variationer i beskrivningen av fenomenet, för att även 

få med skillnaderna (Dahlberg, 1997; Egidius, 1986). Vi har därför valt att försöka beskriva 

och analysera hur de uppfattar och upplever det fenomen vi vill undersöka, stödgruppen. För 

att finna den gemensamma bilden, essensen, av stödgruppen har vi tagit med både likheterna 

och skillnaderna i beskrivningarna. 

 

Inom fenomenologisk forskning ska forskaren sätta sin förförståelse för ett fenomen ”inom 

parentes” för att hålla sig så öppen som möjligt gentemot fenomenet och vad som visar sig i 

undersökningen (Dahlberg, 1997). Vår förförståelse har i första hand påverkat oss när det 

gäller val av litteratur och teori. När det gäller empirin har vi försökt att hålla oss så öppna 
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som möjligt, bland annat genom att intervjua deltagarna först och sedan ta del av information 

från gruppledarna. 

 

7.4. Induktiv strategi 

I studien har vi använt oss av induktiv strategi, vilket betyder att vi först har samlat in data 

kring det fenomen vi har studerat och därefter sammanställt resultatet (Bryman, 2006). Med 

det tillvägagångssättet väljer forskaren sin teori utifrån det resultat som har kommit fram, vart 

efter resultatet analyseras och sedan kopplas till diskussionen (ibid.). I studien har vi valt 

teorin efter det att vi genomfört intervjuerna och sammanställt dem i resultatkapitlet, i enighet 

med det induktiva tillvägagångssättet. 

 

Vi valde bort det deduktiva tillvägagångssättet eftersom vi inte hade någon föreliggande teori 

och hypotes att giltighetsförklara eller förkasta genom att ställa denna mot insamlad data 

(Bryman, 2006). 

 

7.5. Litteratursökning 

I vår litteratursökning använde vi oss av flera databaser: Libris, Social Services Abstracts och 

Academic Search Premier. Vi har även valt litteratur som har använts under socionom-

utbildningen. Litteraturen vi har valt innefattar forskning, teori och praktiska inslag, samt är 

både svensk och internationell. 

 

Våra sökord var: stödgrupp*, gruppterapi, gruppverksamhet, barn, ung*, sjuk*, ”support 

group”, ”social work”, ”social service*”, young*, youth*, teen*, children, disease, disorder,  

och ill*. 

 

7.6. Urval 

Studiens population består av deltagarna i den specifika stödgruppen för ungdomar med 

diabetes på Astrid Lindgrens barnsjukhus och deras uppfattning kring sitt deltagande Totalt 

anmälde sig 16 ungdomar till stödgruppen varav sju fullföljde insatsen. Våra respondenter var 

tre till antalet, alla var tjejer i gymnasieåldern som fått diagnosen i tonåren. 

 

Urvalet av respondenter ur populationen är ett så kallat icke slumpmässigt urval enligt 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007). Det eftersom det för oss som forskare 
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har varit omöjligt att upprätta en urvalsram (för slumpmässigt urval) över populationen på 

grund av etiska och praktiska skäl. Under inledningsfasen fick vi enbart tag på två 

gruppledare, vilka inte hade någon förteckning över gruppdeltagarna. Den huvudansvariga 

gruppledaren som hade uppgifter om alla deltagare var för tillfället inte i tjänst. En av de två 

gruppledarna vi var i kontakt med hade möjlighet att fråga sju gruppdeltagare om dem ville 

delta i vår studie. Dessa sju ungdomar tillfrågades först av gruppledaren om de ville delta 

samt om deras uppgifter fick lämnas ut till oss så att vi kunde kontakta dem för att boka in 

intervju, eftersom vi av etiska skäl inte ville ta emot personliga uppgifter innan samtycke 

givits. Av de sju deltagarna som gruppledaren tillfrågade, så tackade tre ja till att bli 

intervjuade, en tackade nej och tre kunde gruppledaren inte få tag på. Även föräldrarna till de 

tre som tackade ja lämnade sitt samtycke till gruppledaren innan vi fick tillgång till 

kontaktuppgifterna.  

 

7.7. Datainsamling  

7.7.1. Intervjuer som metod 

För att uppnå syftet med studien och besvara frågeställningarna har vi genomfört tre enskilda 

och halvstrukturerade intervjuer med gruppdeltagare och en informationsinsamlande intervju 

med en gruppledare. Intervjuer ger direkta utsagor från intervjupersoner som exempelvis 

beskriver sina attityder, tankar och känslor (Larsson, 2005). Målet är att forskaren ska 

efterstäva förståelse för teman från situationen ur intervjupersonens eget perspektiv (Kvale, 

1997; Trost, 1993). Det är i enighet med vad vi har undersökt i denna studie eftersom intresset 

för ungdomarnas subjektiva upplevelse, uttryckt på olika sätt, ligger i fokus. Vår avsikt var att 

ta del av intervjupersonernas beskrivningar av sitt deltagande i stödgruppen för att sedan 

analysera och tolka utsagorna och deras innebörd. 

 

7.7.2. Intervjuguide – centrala teman och intervjufrågor 

En halvstrukturerad intervju, det vill säga varken ett helt öppet samtal eller ett bestämt 

strukturerat frågeformulär, utgår enligt Kvale (1997) och Trost (1993) ifrån en 

intervjuguide/frågeformulär som fokuserar på vissa teman och som kan innehålla förslag på 

frågor. 

 

Vi formulerade en intervjuguide med tre centrala teman; gruppen, temana och gruppledarna, 

samt en del med bakgrundsinformation. I utformandet av intervjuguiden hade vi etiska 
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överväganden i åtanke och valde att inte ta med frågor som bland annat om respondenten har 

fått andra psykosociala insatser på grund av sjukdomen, då sådana frågor mer skulle stilla vår 

nyfikenhet än vara till nytta för studien. Intervjuguiden finns som bilaga 1. 

 

7.7.3. Genomförandet av intervjuerna 

När vi genomförde intervjuerna var vi två intervjuare. Den ena var mer aktiv än den andra, 

men båda ställde frågor till respondenten. Respondenterna fick välja var de ville att intervjun 

skulle genomföras, det medförde att två av intervjuerna genomfördes på KS i Solna och en på 

ett bibliotek utanför Stockholm. Vi fick tillgång till Brittmarie Ahlners kontor för att 

genomföra intervjuerna på KS och på biblioteket lånade vi ett grupprum, det medförde att vi 

satt avskilt utan störande moment.  

 

Alla respondenter godkände att vi spelade in intervjuerna på band och informerades om att de 

när som helst kunde avbryta intervjun eller låta bli att svara på någon fråga om dem kände att 

de inte ville svara. Respondenterna blev även informerade om studiens syfte och att de skulle 

bli avidentifierade. Samma information gavs även vid telefonsamtalet när vi bokade tid för 

intervjuerna. Utöver det fick två av respondenterna ett brev (se bilaga 2) med samma 

information samt kontaktuppgifter till oss när vi mötte dem innan intervjun och de gavs tid att 

läsa igenom det och eventuellt ställa frågor innan vi startade. Den tredje respondenten fick 

brevet via e-post ett par timmar efter intervjun då vi missat att ta med det. 

  

De etiska krav som ställs på forskning är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2006). I breven och vid den muntliga 

informationen både via telefon och innan intervjuerna togs alla kraven upp och presenterades 

för respondenterna. 

 

7.8. Utskrift av intervjuerna 

I utskriften av intervjumaterialet så delade vi upp arbetet mellan oss, en transkriberade första 

halvan av varje intervju och en den andra halvan. I transkriptionerna överlappade vi varandra 

med några minuter för att säkerställa att vi transkriberande så lika som möjligt. Vi lät 

talspråket finnas kvar i transkriptionerna, men vid tematiseringen och sammanställningen av 

resultat och analys används skriftspråk. Vi håller med Trost (1993) om att det kan vara oetiskt 

att använda sig av talspråk i citat i rapporten eftersom talspråk i skrift kan peka på de stora 
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skillnader som finns mellan tal- och skriftspråk. Vi har valt att ta bort ord som ”liksom”, ”typ” 

och ”asså” när de förekommit frekvent och utan att ha någon mening. 

 

7.9. Fenomenologiskt analysförfarande 

Det fenomenologiska sättet att analysera ett material är uppdelat i tre faser, den bekant-

görande fasen, den analyserande fasen och resultat (Dahlberg, 1997). Den bekantgörande 

fasen innebär att vi har läst igenom intervjuerna för att få en helhetsuppfattning av materialet. 

När vi hade fått en helhetsuppfattning letade vi efter meningsbärande delar och citat vilket är 

en del av den analyserande fasen. För att få fram de meningsbärande delarna och citaten 

ställde vi frågor till texten, exempelvis hur beskriver respondenten gruppen? Svaren 

sammanställningen i form av en tabell uppdelad i fyra kolumner. Tre kolumner med citat och 

beskrivningar, en för varje respondent, samt en fjärde kolumn för de meningsbärande teman 

vi fann i materialet. Temana beskriver de variationer som finns i det insamlade datamaterialet. 

Den tredje och sista fasen är att på ett förståeligt sätt beskriva resultaten (Dahlberg, 1997). 

Totalt fann vi fyra teman med underteman, det är dessa teman som redovisas och kopplas till 

tidigare forskning och teori i resultatkapitlet. 

 

7.10. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

7.10.1. Validitet 

Validitet innebär att forskaren har mätt det denne säger sig mäta i sin studie (Bryman, 2006; 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud, 2007). För att öka vår validitet har vi genom-

gående haft vårt syfte och frågeställningar i fokus.   

 

Trost (1993) beskriver retrospektiva frågor som att de ger svar på hur respondenten nu 

uppfattar hur det var då, det överensstämmer med hur vi uppfattat vårt problem med 

efterkonstruktion. Problemet med att studien genomfördes så långt efter avslutad insats är att 

mycket blir en efterkonstruktion. Med det menar vi att exempelvis när vi frågade ungdomarna 

om deras uppfattning om stödgruppen fick vi ett konstruerat svar, vi fick veta hur ungdomarna 

i nutid uppfattar att de i dåtid såg på stödgruppen. Vi har genom hela studien varit medvetna 

om det och valde till exempel att formulera vissa frågor så här: ”hur uppfattar du nu, i 

efterhand, att du…”  
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Eftersom Bryman (2006) anser att validitet även hänger ihop med om studiens teori och 

begrepp är relevanta för studien och den empiri som samlats in så har vi motiverat vårt val av 

teori och de begrepp vi har använt. 

 

För att inte bli styrda av uppdragsgivarna på Karolinska Universitetssjukhuset har vi valt att 

inte ha någon omfattande kontakt med dem. Utöver den informationsinsamlande intervjun 

med två av gruppledarna har vi haft så lite kontakt som möjligt. Det tror vi var nödvändigt för 

att stärka validiteten i vår studie. Vi har inte upplevt något försök till styrning eller påverkan 

från uppdragsgivarna, utan har känt att vi har haft fria händer i hela forskningsprocessen. 

 

7.10.2. Reliabilitet 

Reliabilitet är noggrannheten i undersökningen, frånvaron av slumpmässiga och 

osystematiska fel (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007).  

 

I vår studie finns en form av systematik. Samma intervjuare använde sig av samma frågor i 

intervjuerna, miljön var inte samma men liknande vid alla tre intervjutillfällena. Svaren på 

frågorna var till stor del överensstämmande inom vår studie och i jämförelse med andra 

uppsatser, i synnerhet Anderssons (2008) där liknande intervjufrågor användes. 

 

Vid alla intervjutillfällen användes två typer av inspelningsapparater, en digital med mp3-

format och diktafon med kassettband. Vid ett intervjutillfälle fungerade inte diktafonen trots 

tidigare tester. Utöver det att diktafonen inte fungerade så pratade respondenten ganska lågt, 

vilket ibland gjorde det svårt att höra vad hon sade. Vid transkriberingen av intervjuerna valde 

vi att båda transkriberade några minuter i varje intervju för att säkerställa att vi skrev på 

liknande sätt samt att vi hörde samma saker. Vi utgick främst från mp3-spelarens inspelning 

vid utskriften av intervjuerna och använde diktafonen för att dubbelkolla vid några tillfällen. 

 

7.10.3. Generaliserbarhet 

Vi har valt att generalisera och koppla våra resultat till tidigare forskning och den teori vi har 

valt i enighet med vad både Bryman (2006) och Esaiasson med fler (2007) skriver om 

generalisering inom kvalitativ forskning. Vi har belyst variationerna inom urvalet genom att ta 

med både skillnader och likheter i respondenternas utsagor (Esaiasson, et al., 2007). Enligt 
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Dahlberg (1997) kan essensen av ett fenomen generaliseras, vilket innebär att resultaten kan 

gälla andra än de som deltagit i undersökningen. 

 

7.11. Etiska ställningstaganden 

Ett etiskt problem som vi har varit uppmärksamma på och handskats med är att stödgruppen 

är en relativt liten samling individer, vilket kan innebära att det finns en viss risk att andra 

ungdomar i gruppen och gruppledare kan identifiera de enskilda respondenterna i deras 

utsagor. Denna risk har vi minimerat genom att transkribera till ett mer skriftanpassat språk. 

Samt att inte redovisa för många långa citat, utan hellre skriva om citat till sammanfattande 

text. Enbart de mest centrala och belysande citaten för vissa teman redovisas i sin helhet. 

 

Ett annat etiskt ställningstagande som vi har gjort är att be gruppledarna kontakta deltagarna 

och fråga om dem vill delta i studien. Vi fick endast kontaktuppgifter till dem som tackade ja. 

Det finns ett etiskt problem med detta förfarande. Problemet är att en av gruppledarna vet 

vilka respondenterna är, det är något vi inte kan komma ifrån men vi anser att det är ett 

mindre problem än att vi vet vilka de andra deltagarna i gruppen var. 
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8. Resultat och analys 

Kapitlet är uppdelat utifrån de teman som framarbetades i den fenomenologiska analysen av 

intervjumaterialet. Under varje tema redovisas resultatet av intervjuerna med ungdomarna, 

uppdelat i olika underteman. Vår tolkning och våra kommentarer finns efter huvudtemat eller 

efter respektive undertema. Våra tre respondenter har fått lika mycket utrymme i 

resultatredovisningen, däremot kan det skilja sig i mängden citat. 

 

8.1. Synen på diabetes 

Först beskrivs resultaten uppdelade efter underteman och i slutet av huvudtemat kommer våra 

kommentarer. 

 

8.1.1. Egen syn på diabetes 

Respondenterna beskriver sin syn på sjukdomen på olika sätt. De berättar att det är jobbigt att 

alltid behöva hålla koll på tider, blodsocker, kost och insulintillförsel. Några beskriver den 

första tiden med diabetes som väldigt jobbig, mentalt och fysiskt, men att det blivit lättare 

med tiden. ”I början så var det ju värsta sjukdomen och det var ju bara pest och pina att ha 

den överhuvudtaget, men nu inget speciellt”. 

 

Sjukdomen beskrivs inte bara som något negativt utan även som en livsstil.  

Jag vill inte få bort det i alla fall eftersom det är en del utav mig och det 

beskriver på ett sätt hur jag är som person /…/ det är en livsstil, som med 

allt annat egentligen. 

 

Det finns både respondenter som ändrat sin syn på sjukdomen under stödgruppen och 

respondenter som säger att de inte har gjort det. Respondenten som har ändrat sin syn på 

diabetes beskriver det som att hon fick en aha-upplevelse när hon träffade andra med samma 

sjukdom och problem. 
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8.1.2. Omgivningens syn på diabetes 

När det gäller omgivningens syn på sjukdomen och på dem själva beskriver ungdomarna att 

människor runt omkring först är nyfikna på hur det fungerar. Omgivningen har även uttryckt 

rädsla för vad som kan hända, men det har ändrats när de har fått mer information. En av 

respondenterna berättar att hon inte behandlas annorlunda av omgivningen, att hon inte 

känner ett större beroende av omgivningen på grund av sin diabetes och att hon ”lever som en 

normal människa”. En annan respondent berättar att omgivningen är snällare mot henne än 

mot andra och säger att: 

De tycker väl synd om en, fast det är inte det man vill ha egentligen. Man 

vill ha mindre uppmärksamhet, man måste ju få speciell mat och så där, 

men de ska inte behandla en annorlunda. 

 

 

Ungdomarna beskriver att föräldrarna har reagerat på olika sätt. Någon berättar att föräldrarna 

har reagerat med att vilja ha större kontroll över dem medan någon annan berättar att redan 

innan diagnosen fanns ett naturligt stöd och trygghet som varken blev större eller mindre 

efteråt.  

 

Respondenterna säger att de har stöd i omgivningen, från skolan, vännerna och föräldrarna. 

De berättar att några av vännerna tycker att det är ”coolt” med diabetes, att vännerna tycker 

att det är bra att de fått veta om diagnosen så att de vet vad som kan hända och varför.  

 

Respondenterna berättar att eget ansvar är viktigt och att de trivs med att få ta större och större 

ansvar över egenvården. De berättar även att det är skönt att få lämna över ansvaret till 

föräldrarna ibland. ”Det är väl ibland man behöver bli pushad till att göra saker, annars 

klarar jag mig själv!” 

 

8.1.3. Kommentar 

I rapporterna skrivna av Strömvall (2002), Göthe (2003), Hübner Tibbling (2008) och 

Andersson (2008) berättar respondenterna att de är ambivalenta när det gäller sin sjukdom, de 

ser den som både en styrka och en svaghet. Det gäller även våra respondenter som både ser 

sin diabetes som en livsstil och som jobbig att sköta. Som en av respondenterna uttrycker det 

var sjukdomen pest och pina först men har blivit lättare med tiden. Det stämmer bra överens 
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med det som Moussa, Alsaeid, Abdella, Refai, Al-Sheikh och Gomez (2005) kom fram till i 

sin undersökning: att ungdomar med diabetes anpassar sig till sjukdomen.   

 

I sin studie kom Tamm och Granqvist (1995) fram till att barnen upplevde den medicinska 

styrningen som ett tvång och att de betonade vikten av att följa densamma. Våra respondenter 

beskriver också att det är jobbigt att alltid sköta egenvården, speciellt när det kommer till 

tidsaspekten – att ha speciella tider för mat och insulintillförsel. 

 

De resultat vi har fått fram går även att koppla till Forinder, Andersson, Forsell och Olsson 

(2001) som i sin slutrapport skriver att från cirka 16 års ålder är människan på väg in i 

vuxenlivet men har fortfarande starka band till sina föräldrar. Exempel på resultat som stödjer 

deras tankar är att respondenterna berättar att föräldrarna ger ett naturligt stöd samt att de 

säger att det är skönt att kunna lämna över ansvaret till föräldrarna när de själva inte orkar.  

 

Viklund (2008) skriver att det krävs viss kognitiv mognad för att hantera och ansvara för sin 

egenvård, respondenterna i vår studie berättar att eget ansvar är viktigt och att de trivs med att 

få ta större och större ansvar. Att ungdomarna säger att de trivs med att få ta ansvar men även 

kan avgöra när de behöver stöd från föräldrarna tolkar vi som att de har den insikt om sig 

själva och sjukdomen som krävs för att kunna sköta sin egenvård. Vi tolkar det även som att 

respondenterna väljer vid vilka tillfällen och situationer som de vill ha stöd, samt från vem det 

vill ha stödet från, vilket kan kopplas till det Trost och Levin (2004) skriver om signifikanta 

andra, viktiga personer som individen tycker om, lyssnar på och tar efter vid passande 

tillfällen.  

 

Eriksson (1999) beskriver tonåren som en tid av gruppbildande för att stärka sin identitet, att 

bli avvisad från en grupp på grund av inte passa in idealen är jobbigt då tillhörigheten 

motverkar vantrivsel. Resonemanget styrks av respondenterna i vår studie som berättar att de 

vill leva ett normalt liv, att de inte vill bli behandlade annorlunda. Samtidigt måste 

respondenterna informera omgivningen om det som gör dem annorlunda, sjukdomen, för att 

kunna få hjälp när det behövs.  
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8.2. Beskrivning och värdering av stödgruppen 

I det här huvudtemat kommer kommentarerna i slutet av varje undertema. Alla underteman 

kommer inte att kommenteras då de inte innehåller tillräckligt med information. 

 

8.2.1. Varför deltog de? 

Respondenterna berättar om olika anledningar till att de tackade ja till att delta i 

gruppverksamheten. Några av anledningarna var att föräldrarna tyckte att det verkade vara en 

bra idé, att det verkade vara roligt, att träffa nya människor, att få se och höra hur andra har 

haft det och har det, att träffa andra ungdomar i samma situation och att: 

 få se hur de kan hantera olika situationer i vardagen som jag själv kanske 

har svårt med och saker som jag har lätt med kanske de har svårt med, så 

byter man väldigt mycket livserfarenheter. 

 

Kommentar 

I de fyra andra studierna av gruppverksamheter gjorda på Institutionen för Socialt Arbete 

(Andersson, 2008; Göthe, 2003; Hübner Tibbling, 2008; Strömvall, 2002) framkom att 

ungdomarnas motiv till att delta i stödgrupperna var att träffa jämnåriga i samma situation för 

att kunna prata, umgås och se hur de hanterar sin vardag. Även att lära känna nya vänner, att 

ta itu med sin sjukdom och att göra roliga aktiviteter. Det stämmer bra överens med vad våra 

respondenter berättar om sina motiv till att delta och om sina förväntningar.  

 

Våra respondenter berättar dessutom att deras föräldrar varit mer eller mindre drivande i 

beslutet att delta, även här tolkar vi det som att föräldrarna är viktiga personer som 

ungdomarna lyssnar på, signifikanta andra (Trost & Levin, 2004). Det går även att koppla till 

Viklunds avhandling (2008) där hon förordar att föräldrarna ska vara med i utbildningar för 

ungdomar med diabetes, eftersom de fortfarande är väldigt viktiga. Det framkommer i 

Sandén Erikssons rapport (1998) att två tredjedelar av föräldrarna i undersökningen ville att 

deras kroniskt sjuka barn skulle få tillgång till någon form av samtalsgrupp i tonåren, det 

gäller även för föräldrarna till våra respondenter. Även Holm (2007) skriver att föräldrar ofta 

önskar stöd för sina barn i svåra situationer.  

 

8.2.2. Förväntningar 

En av respondenterna kommer ihåg att hon hade förväntningar inför gruppverksamheten. Hon 

berättar att hennes förväntningar var att träffa nya människor, att ha roligt och att hon 
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upplever förväntningarna som infriade. De övriga respondenterna berättar att de inte tror att 

de hade några speciella förväntningar, men att de inte kommer ihåg med säkerhet. 

 

8.2.3. Gruppens sammansättning 

På frågan om vad de anser om gruppstorleken, åldersspannet och blandningen av killar och 

tjejer i gruppen svarar alla att det var bra att det var både killar och tjejer i gruppen. Vissa 

anser även att det var bra att gruppen delades upp i en tjej- och en killgrupp ibland eftersom 

det kan vara lättare att prata öppet då. En annan åsikt om uppdelningen i tjej- respektive 

killgrupp är att det var tråkigt, att det är roligare att diskutera i blandad grupp eftersom man 

kan ha olika åsikter om saker beroende på kön.  

 

Åldersspannet upplevdes vara lagom berättar ungdomarna, eftersom de anser att de är i 

samma utvecklingsperiod och står inför samma typ av val i livet. En av ungdomarna uttrycker 

det så här:  

I tonåren går man igenom väldigt mycket och jag tror att det är den 

tuffaste perioden. Om man skulle blanda tonåringar och äldre tror jag att 

det skulle bli för stora glapp däremellan, just därför att det sker så mycket 

i tonåren. 

 

Angående gruppstorleken berättar en av respondenterna att det var bättre de första gångerna 

då det var fler som deltog. När det bara var sju deltagare upplevdes uppdelningen i två mindre 

samtalsgrupper som negativ då det blev svårare att diskutera när det bara var tre eller fyra i 

gruppen. De övriga respondenterna tycker att gruppstorleken var lagom. 

 

Kommentar 

I ett flertal rapporter (Andersson, 2008; Göthe, 2003; Hübner Tibbling, 2008) berättar 

gruppdeltagarna att det finns för- och nackdelar med blandade grupper. Fördelar är att killar 

och tjejer ser på saker med olika perspektiv och att de då får ta del av varandras åsikter. En 

viktig nackdel som nämns är att de tror att många får svårare att prata öppet när gruppen är 

blandad. Våra respondenter uttrycker samma åsikter angående blandad eller homogen grupp.  

 

När det gäller åldersspannet tyckte våra respondenter att det var lagom, att det var bra att 

gruppen bestod av jämnåriga. Det stämmer väl överens med resultaten i övriga rapporter 

(Andersson, 2008; Göthe, 2003; Hübner Tibbling, 2008; Strömvall, 2002) och den litteratur vi 
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har läst. Bland andra Lundqvist och Walch (1995), Gyllenswärd (1997) och Holm (2007) 

påpekar vikten av att hålla en grupp ålderssamlad för att deltagarna skall befinna sig på 

samma utvecklingsnivå.   

 

8.2.4. Tid och rum 

När det gäller tid och rum är deltagarna positiva. De berättar att de två timmar som gruppen 

hade till förfogande vid varje tillfälle var lagom, att de tycker att allt hanns med, inklusive mat 

och paus. En av respondenterna berättar att det var bra att verksamheten var på vardagskvällar 

istället för på helger. Alla respondenterna berättar att lokalerna var tillfredsställande och att 

det var bra att gruppen träffades på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna eftersom alla hittar 

dit och alla kommer från olika delar av länet. 

 

8.2.5. Träffarna 

Respondenternas utsagor om vad som hände vid första tillfället stämmer överens. Alla 

berättar att de vid första tillfället började med presentation, av ledarna och deltagarna samt 

mer ingående vad syftet med gruppen var. Deltagarna fick även berätta om sin sjukdom. 

Respondenternas åsikter om det första tillfället skiljer sig från varandra. Den ena 

respondenten tycker att första tillfället var helt värdelöst med för mycket prat om diabetes, 

medan en annan tycker att det var en bra första gång eftersom de fick tid att verkligen lära 

känna varandra.  

 

Under resten av tillfällena blandades samtal, diskussioner, övningar och lekar. Ungdomarna 

lyfter fram vissa övningar, fyrahörnsövningar är något som alla kommer ihåg. Andra övningar 

som nämns är statyövning, en övning med fotografier, skriva ner känslor och jämföra med 

andra och avslappningsövningar. En åsikt som kommer fram vid fler än en intervju är att det 

kan bli tråkigt i längden med samma övningar. 

 

En av ungdomarna tycker att det kändes bra att ha liknande upplägg från gång till gång och 

bara byta ut samtalsämnena:  

Man visste vad man hade att förvänta sig och vad man skulle göra för 

någonting. Det tyckte jag kändes bra, för då visste man och slapp den här 

oron innan. 
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I intervjuerna framkommer att gruppverksamheten hade pedagogiska inslag, ungdomarna 

nämner att de fick lära sig att hantera stress, vilket lyfts fram som positivt. En ungdom 

berättar att gruppmedlemmarna själva fick diskutera sig fram till hur man kan tänka i olika 

situationer. Det ses som en roligare form av lärande. 

 

Kommentar 

Att våra respondenters åsikter om första tillfället skiljer sig från varandra tror vi kan ha att 

göra med varför de valde att delta. Den som är mest kritisk i sina uttalanden om första 

tillfället hade blivit övertalad att delta av sina föräldrar, medan de som är mer positiva hade 

valt deltagandet själva. Vi tolkar det som att om man själv väljer att delta eller blir övertalad 

till det avgör hur man kommer att uppfatta deltagandet. Det hänger ihop med Värnlunds 

(1975) tankar om att någon annans handling påverkar hur individen beter sig i andra 

sammanhang.  

 

Den som var mest kritisk efter första tillfället berättar att hon blev mer positivt inställd senare, 

vi tolkar det som att de andra i gruppen blev mer och mer viktiga för henne. Att hon blev mer 

positivt inställd anser vi kan förstås utifrån det Trost och Levin (2004) skriver om att 

omdefiniera situationen. Situationen ändrades från att motsträvigt ha gått med på att delta till 

att själv göra valet att fortsätta. 

 

8.2.6. Teman 

En av respondenterna säger att hon kommer ihåg fyra teman; familj, kärlek, skola och 

framtiden. Hon berättar även att de fick önska egna teman vid några tillfällen. Temana 

beskrivs som relevanta, eftersom de handlar om sådant som alla ungdomar går igenom. 

Resterande respondenter säger att de inte kommer ihåg de specifika temana men att de anser 

att de var tillräckligt breda för att få in det mesta. 

 

8.2.7. Avhopp 

Mot bakgrund av vår vetskap om att flera ungdomar hoppat av gruppen under tiden, frågar vi 

respondenterna vad de tror att det kan bero på. En respondent berättar att avhoppen skedde i 

början av gruppverksamheten, vilket hon tror kan bero på att de andra ungdomarna liksom 

hon själv tyckte att de första gångerna kändes rätt värdelösa. Vidare nämner hon att hon själv 

hade funderat på att hoppa av gruppen på grund av att hon upplevde att det var för mycket 

diabetesprat i början. Andra funderingar kring orsaker till avhoppen är tidsbrist på grund av 
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både skola och sport, men även att det kunde vara så att det kändes svårt att prata inför 

gruppen av rädsla för vad de andra skulle tycka. 

 

8.2.8. Diabetesdiskussion 

I intervjuerna framkommer att några tycker att det var lagom fokus på sjukdomen under 

gruppträffarna, medan någon tycker att det var för stort fokus under de första träffarna. En av 

respondenterna berättar att sjukdomen alltid fanns i bakgrunden vad som än diskuterades, 

även om sjukdomen inte alltid togs upp så glömdes den aldrig bort helt. 

 

Vi har läst en utvärdering av en annan gruppverksamhet där en läkare bjöds in vid ett tillfälle, 

vilket sågs som positivt av deltagarna. Utifrån det frågar vi respondenterna om dem tror att 

det hade varit en bra idé för deras grupp. Respondenterna svarar genomgående att de var så 

pass insatta i sjukdomen att de inte tycker att det behövdes, de ville hellre prata med varandra 

om erfarenheter. I en av intervjuerna framkommer att gruppledarna hade frågat gruppen om 

dem ville att en läkare kom dit, men gruppen tackade nej. 

 

Kommentar 

Våra respondenter berättar att sjukdomen alltid fanns i bakgrunden, men togs inte alltid upp 

till diskussion i gruppen. Det går att koppla till de andra rapporterna om gruppverksamheter 

för tonåringar med kronisk sjukdom (Andersson, 2008; Göthe, 2003; Hübner Tibbling, 2008; 

Strömvall, 2002) där respondenterna har en liknande uppfattning. I våra intervjuer 

framkommer att ungdomarna tycker att det var positivt att sjukdomen inte var i fokus, 

desamma gäller i tre av de andra rapporterna. I Anderssons studie från 2008 tycker 

ungdomarna att sjukdomen fick för lite fokus i början.  

 

8.3. Ledning och styrning 

Om gruppledarna berättar ungdomarna både positiva och negativa saker. Bland det positiva är 

att gruppledarna var roliga, bra på att komma på saker, engagerade, härliga och att de 

anpassade sig till ungdomarnas nivå. Det som en av respondenterna uttrycker sig mest positivt 

om är att en av gruppledarna hade testat att ha diabetes en dag, hon säger att hon ser det som 

ett tecken på att gruppledarna försökte förstå hur jobbigt det är: ”för det är jobbigt!” 

 



40 

En sak som en av ungdomarna tycker bör övervägas inför kommande grupper är att det 

kanske ska vara en kvinnlig och en manlig gruppledare, speciellt för killarnas skull då hon 

tror att det kan kännas tryggare för dem.  

 

En av respondenterna ifrågasätter varför gruppledarna måste vara kuratorer. Hon säger att hon 

har svårt för att prata inför dem då det känns som att de dömer och predikar. Att bli predikad 

för av någon som inte själv har diabetes kändes fel, säger hon. Vidare berättar hon att hon inte 

tycker att det var fel på gruppledarna som personer, snarare deras yrke. Istället för kuratorer 

föreslår hon att sjuksköterskor skulle kunna vara gruppledare istället, samt att det är viktigt att 

de har humor.  

 

Respondenterna berättar att gruppledarna styrde gruppen och samtalen mest i början, men att 

de när samtalen började komma igång bättre tog ett steg tillbaka och lät gruppen styra i viss 

mån. En av respondenterna säger att hon uppfattade det som att gruppen hade övertaget. När 

gruppledarna hade tagit ett steg tillbaka fortsatte de att bestämma temana för träffarna och såg 

mest till att samtalen inte spårade ur, berättar en annan av respondenterna. Det kommer under 

intervjuerna fram att gruppledarna hjälpte till med att se till att alla fick säga något i samtalen. 

 

8.3.1. Kommentar 

I Strömvalls (2002), Göthes (2003), Hübner Tibblings (2008) och Anderssons (2008) 

rapporter berättar ungdomarna att de tycker att ledarna var allt från lagom till för lite styrande, 

till och med ”flummig” i ett fall. Alla respondenter tycker att ledarna var trevliga och att 

ungdomarna fick vara delaktiga i beslut rörande gruppverksamhetens innehåll. Även våra 

respondenter är överlag positiva till styrningen av gruppen och tycker att gruppledarna var 

engagerade och trevliga men med en avvikande åsikt. 

 

8.4. Känslor kring stödgruppen 

I detta huvudtema kommer kommentarerna under en egen rubrik i slutet. 

 

8.4.1. Första intryck 

Respondenterna har olika första intryck av gruppen. En tycker att det var läskigt men roligt 

också. En berättar att hon tänkte ”ska jag prata med dem här!?” Och att de som redan kände 



41 

varandra satt vid samma bord och att det var lite segstartat. En respondent beskriver hur det 

var när hon klev in i rummet första gången: 

Shit! Ska jag umgås med dem här såå länge? Wow! Det blev en chock för 

alla var så olika, ingen var den andra lik. Jag tänkte det här kommer ju 

aldrig funka, vem ska man prata med, det här funkar inte. Men sen så 

släppte det efter ett tag och då blev det lugnt och skönt, det blev riktigt 

bra. 

 

8.4.2. Gruppklimat 

Ungdomarna berättar att det under de första träffarna var lite tyst och att det var mest fokus på 

sjukdomen då eftersom de inte kände varandra, men att det senare blev mer och mer 

kompissnack.  

I början blev det lite för djupt och sen blev det lite mer båda och sedan 

sista gången blev det bara kompissnack, men… Det är väl så det ska vara, 

det ska vara kul också! 

 

En respondent säger att hon tyckte att det var viktigt att både kunna diskutera mer på djupet 

och att kunna prata kompissnack. Vidare att det inte är bra att det blir för mycket djupa samtal 

då ”man blir deprimerad av det också”. 

 

Ungdomarna berättar att de tycker att det kändes som att alla fick säga det de ville, att 

gruppen var tillräckligt öppen. En respondent berättar att ju mer de lärde känna varandra som 

kompisar, ju roligare var det att diskutera eftersom de då kunde skämta mer.  

 

8.4.3. Behövs stödgrupper? 

I alla intervjuerna kommer det fram att ungdomarna tyckte att stödgrupper behövs. 

Motiveringarna till det är att det är viktigt att se och höra hur andra har det, att känna 

samhörighet, att personer som nyligen blivit diagnostiserade med diabetes behöver träffa 

andra med diabetes.  

Jag tror att det ändå är många som inte vet att det finns andra med 

samma svårigheter i vardagen, eller lättheter, och då att få träffa andra 

som har diabetes. Då känner man mer att man hör till samma grupp på 
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något sätt, man kan relatera mycket enklare än till en vanlig och då kan 

man utbyta mer tankar och funderingar. 

 

I de flesta situationer ungdomarna berättar om, är de ensamma om att ha diabetes. Det säger 

de känns svårt och gör att de struntar i sin diabetes och eller glömmer bort egenvården. De 

beskriver det som att om ingen annan tar sprutor eller kollar blodsockret, varför ska de göra 

det då? Vidare att det blir lättare när alla har diabetes eftersom att alla måste göra samma 

saker.  

 

En annan fördel som en av ungdomarna pratar om är att när de kom hem till sina föräldrar 

kunde de vara styrkta i sina argument att få göra något eftersom andra med diabetes får göra 

samma sak. 

 

För att utmana ungdomarna lite berättar vi om en studie där författaren hävdar att ungdomar 

med kronisk sjukdom får mycket stöd och frågar sig därför varför de behöver stödgrupper. En 

reaktion på det är: 

Han har säkert inte det [kronisk sjukdom, författarnas kommentar] själv, han 

var säkert frisk han också! 

 

Ungdomarna säger att man som ung med kronisk sjukdom behöver mer stöd än andra och att 

de också upplever sig få det. Just för att de har en kronisk sjukdom så får man ”komma dit och 

hit och dit och liksom överallt”. De berättar vidare att de även tycker att friska ungdomar har 

rätt till stödgrupper om dem behöver det, då alla ungdomar har sina olika problem. 

 

Ungdomarna uttrycker att det blir svårare med sjukdomen ju längre tiden går och att man 

alltid behöver någon att prata med när man har en sjukdom. En åsikt som yttras är att:  

[ungdomar med kronisk sjukdom, författarnas kommentar] behöver ju lika 

mycket stöd som andra tonåringar /…/ men jag tror ändå att de kan behöva 

lite mer för dem har ändå någonting mer i bagaget. 
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8.4.4. Vad har varit givande? 

Alla respondenter pratar om värdet av att träffa andra i samma situation. De beskriver att 

fördelarna ligger i få höra hur andra har och har haft det, hur de upplevt olika situationer och 

vilka känslor de haft kopplade till dessa. 

De här småsakerna i vardagen som kunde vara jobbiga, att jag inte är den 

enda som har dem i vardagen utan det finns andra också. Det känns skönt 

att veta /…/ även om det är svårt att gå igenom någonting, så kan man 

ändå se det positiva i det och försöka göra det bästa av situationen. 

 

En annan fördel är att få dela med sig av sina erfarenheter till de andra gruppdeltagarna. Ny 

vänskap är också en viktig del av stödgruppen. 

 

8.4.5. Rekommendera stödgrupp till andra? 

På frågan om respondenterna skulle rekommendera stödgruppsverksamhet till andra 

ungdomar svarar de att de skulle rekommendera det, eftersom det är givande och man alltid 

lär sig nya saker. Att både friska och sjuka har nytta av stödgrupper, speciellt de som har det 

svårt med sin sjukdom och de som nyligen fått diagnos. 

 

8.4.6. Kommentar 

Att det kändes läskigt och var ”segstartat” vid första tillfället tolkar vi som att det har att göra 

med att deltagarna hade med sig värderingar och attityder från andra sociala sammanhang. 

Eftersom det var en ny situation för dem alla så tog det ett tag innan de visste hur de skulle 

vara i den nya situationen. Att det tog ett tag kan bero på att innan de börjat diskutera och lära 

känna varandra fanns en osäkerhet om hur de andra i gruppen uppfattade situationen. Denna 

tolkning utgår från den generaliserade andre (Mead, 1976). 

 

Respondenterna i vår undersökning berättar att de tycker att det var god stämning i gruppen, 

det gäller även i Strömvall (2002), Göthe (2003), Hübner Tibbling (2008) och i Andersson 

(2008). Av de andra rapporterna var det endast Andersson (2008) som liksom vi studerade en 

grupp med både tjejer och killar. Anderssons respondenter berättar att de tror att några i 

gruppen var lite för blyga för att våga säga mer personliga saker på grund av att gruppen var 

blandad. Problemet är löst i vår grupp eftersom de oftast delades upp i tjej- och killgrupper 

när det var dags för diskussioner, vilket våra respondenter uttrycker sig positivt om.  
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Alla respondenterna tycker att stödgrupper behövs, vilket också alla respondenter anser i de 

uppsatserna från Institutionen för Socialt Arbete vi nämnt tidigare. Liknande motiveringar 

som våra respondenter uppger till varför stödgrupper är viktiga återfinns även i dessa 

uppsatser. Telfair och Gardner (2000) hävdar att stödgrupper minskar isolering, hjälper till att 

skapa en känsla av identitet genom att fokusera på det gemensamma problemet och kan ha en 

positiv effekt på hälsan. Skerfvings (2009) utvärdering av stödgruppsverksamhet för barn 

visar på förbättrad känsla av sammanhang, optimism, framtidstro och psykisk hälsa. Vilket 

stämmer överens med vad respondenterna berättar. De uttrycker en känsla av samhörighet, 

behov av att få träffa andra med diabetes och minskad ensamhetskänsla vilket utifrån vår 

tolkning hänger ihop med känsla av identitet och känsla av sammanhang. 

 

Försöker vi förstå respondenternas motiveringar utifrån symbolisk interaktionism, där det 

sociala samspelet och interaktion ligger till grund för individens medvetande och 

jaguppfattning (Boglind, 1975) så är stödgrupper betydelsefulla för ungdomarna i deras 

tillvaro och utveckling. 

 

Respondenterna berättar om situationer där det känns svårt att ha diabetes och därmed struntar 

i sjukdomen eller glömmer bort att sköta egenvården. I dessa situationer är de ensamma med 

att ha diabetes och frågar sig varför de måste göra saker som ingen annan gör. Erikson (1999) 

beskriver tonåringar som ”gruppsinnade”, de söker sig till andra med liknande ideal för att 

befästa sin identitet. I situationer där de är ensamma om att ha diabetes blir de avvikande från 

gruppnormen, men i stödgruppen blir de en del av gruppnormen och det stärker dem. 

Tonåringar befinner sig enligt Erikson (ibid.) i en ständig kamp om att bli accepterade och 

omtyckta. Vi tror att i andra sammanhang än stödgruppverksamheten får våra respondenter 

kämpa hårdare för att känna sig accepterade än de måste i stödgruppen, även här på grund av 

att de avviker från normen utanför stödgruppen. I och med att de kan ses som avvikande i 

andra sociala sammanhang än stödgruppen, så kan de uppfatta sig själva som avvikare 

eftersom omgivningens åsikter är viktiga i deras identitetsskapande enligt både Erikson 

(1999) och Harris (2001). 

 

Harris (2001) hävdar dessutom att föräldrar har en väldigt liten del i ungdomars 

utvecklingsprocess. Vidare att det är ungdomarna själv som kategoriserar in sig i grupper i 

omgivningen och att dessa får stor betydelse för den sociala och personliga utvecklingen. Ett 

exempel i våra resultat som stödjer resonemanget är att ungdomarna kan använda gruppen i 
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argumentation mot föräldrarna för att utöka sin handlingsfrihet. Ett annat exempel som visar 

på att respondenterna själva kategoriserar in sig i gruppen ”personer med diabetes” är den 

spontana reaktionen på Anderssons (2008) ifrågasättande av stödgruppsinsatser för ungdomar 

med kronisk sjukdom. Reaktionen var att direkt kategorisera in honom i gruppen ”friska”. 

Våra respondenter hävdar att de behöver lite mer stöd än friska ungdomar eftersom de har 

”mer i bagaget”, de säger sig även få mer stöd och det anser vi stödjer Anderssons tes. 
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9. Diskussion 

9.1. Metoddiskussion 

Vår förhoppning inför studien var att få intervjua både killar och tjejer, för att få en så 

nyanserad bild av stödgruppsverksamheten som möjligt, i enlighet med den fenomenologiska 

vetenskapsfilosofiska positionen vi har valt. Tyvärr så var det bara tjejer som tackade ja, 

vilket gör att vi inte kan avgöra om det hade varit någon skillnad i killarnas och tjejernas 

resonemang. De tre intervjuer vi genomförde var väldigt givande och intressanta.  

 

För att få med fenomenets alla variationer kunde vi även ha intervjuat gruppledarna, då 

deltagarnas och ledarnas uppfattningar och upplevelser av gruppen kan skilja sig åt. Att vi inte 

har intervjuat gruppledarna om deras uppfattningar och upplevelser innebär att våra resultat 

inte beskriver hela fenomenet, utan bara en del av det. Intressant ur fenomenologisk synpunkt 

hade varit att även intervjua föräldrarna till deltagarna om hur de uppfattade gruppen. Då vi 

måste göra avgränsningar valde vi att enbart intervjua deltagarna själva eftersom det var 

ungdomarnas syn på fenomenet vi var intresserade av att undersöka. 

 

Vi har funderat på om det är ett problem att vi var två stycken intervjuare, medan de som blev 

intervjuade bara var en i taget. Vår uppfattning är att det inte har påverkat intervjuerna i 

negativ riktning då vi upplevde respondenterna som öppna och villiga att berätta om 

gruppverksamheten och om att vara tonåring med diabetes. Ett annat tecken på att 

respondenterna var bekväma i situationen var att de stannade kvar en stund och pratade efter 

avslutad intervju. Vi tror att en fördel var att vi är unga och kvinnor, vilket kan ha gjort att de 

kände sig bekväma. 

 

Den största nackdelen som kom att genomsyra vårt arbete är att studien inleddes nästan ett år 

efter gruppens sista träff. Att det var så långt i efterhand medförde 1) att gruppledarna hade 

svårt att hitta kontaktuppgifter till deltagarna, 2) att det kan ha varit svårare att få deltagarna 

att ställa upp och 3) att de deltagare som ställde upp på intervjuer inte kom ihåg så mycket 

som vi hade förväntat oss om intervjuerna hade genomförts i anslutning till avslutningen av 

gruppverksamheten. Vi tror att tidsaspekten påverkade gruppdeltagarna negativt i avseendet 

att insatsen inte kändes aktuell längre, om ungdomarna hade blivit kontaktade högst några 

månader efter avslutningen hade fler valt att delta i studien.  
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Intervjuerna var till viss del väldigt olika varandra, men på vissa sätt var de lika och 

kompletterade varandra. Olikheterna bestod i att respondenterna var väldigt olika i sin 

framtoning, deras sätt att uttrycka sig och hur mycket plats de tog i intervjuerna. En till 

skillnad var att en respondent kom ihåg ganska lite på vissa punkter medan en annan kom 

ihåg mycket överlag. Likheterna mellan intervjuerna var att det var samma intervjuare som 

använde sig av samma frågor. Miljön var liknande vid intervjutillfällena. De svar vi fick var i 

viss mån överensstämmande både inom vår studie och i jämförelse med andra uppsatser. Mest 

likheter finns i Anderssons rapport (2008) eftersom han undersökte en grupp med liknande 

struktur och använde sig av liknande intervjufrågor. Våra resultat får mer tyngd i och med att 

det finns så många likheter både inom studien och i jämförelse med andra. Likheterna med de 

andra rapporterna möjliggör en generalisering av essensen av fenomenet stödgrupps-

verksamheter för ungdomar med kronisk sjukdom.   

 

I och med att vi, i enighet med bland andra Weiss (1998), Lishman (1999) och Vedung 

(2002), anser att en utvärdering måste vara systematisk ser vi inte vår studie eller de andra 

fyra studierna från Institutionen för Socialt Arbete på Stockholms universitet som 

utvärderingar i den bemärkelsen. Vi anser att systematiska utvärderingar av den här typen av 

verksamhet är viktiga och gynnar alla, bland annat kan det leda till evidensbasering av 

metoder och öka professionaliteten hos gruppledarna. Trots att vi inte genomfört en 

systematisk utvärdering anser vi att vår studie är viktig och kan få positiva effekter för 

utvecklandet av gruppverksamheter eftersom den fördjupar kunskapen om sjukdomen och 

belyser ungdomarnas syn på verksamheten. 

 

Vårt syfte med studien är att undersöka och analysera hur några ungdomar beskriver att de har 

upplevt och värderar en stödgrupp för ungdomar med diabetes, samt hur de beskriver hur det 

är att vara tonåring med diabetes. Till en början hade vi frågeställningar som omformulerades 

för att följa empirin, det för att bättre kunna besvara vårt syfte. I intervjuerna fick vi fram 

mycket information som analyserades utifrån ett fenomenologiskt sätt. Utifrån de teman som 

vi fann omformulerade vi våra frågeställningar.  
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9.2. Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras inte alla resultat, vi diskuterar det vi finner relevant och 

intressant.  

 

Efter att ha läst de fyra andra studierna från Institutionen för Socialt Arbete och genomfört vår 

egen inser vi att den här typen av undersökningar är till hjälp för att bredda och fördjupa 

förståelsen av hur det är att vara tonåring med kronisk sjukdom och hur stödgrupps-

verksamheter upplevs av deltagarna. Genom att bredda och fördjupa förståelsen underlättas 

arbetet med att utveckla och utforma stödinsatser för den aktuella målgruppen. 

 

I sin studie kommer Öhrn (2000) fram till att sammanhanget och vardagen som individen 

befinner sig i är av betydelse för hur diabetes upplevs och formar den unges val. Utifrån vår 

analys och tolkning tycker vi att stödgruppen som sammanhang i vissa fall är av betydelse för 

ungdomarnas uppfattning om sin diabetes, vilket formar deras val. 

 

Om vi utgår från ungdomarnas beskrivningar av hur de själva och omgivningen ser på 

sjukdomen så finner vi både positiva och negativa aspekter. Vi finner även att ungdomarna 

behandlas olika av omgivningen, från att inte behandlas annorlunda till att omgivningen är 

snällare och att föräldrarna vill ha större kontroll. Det kopplar vi ihop med hur ungdomarna 

själva ser på sjukdomen och sköter egenvården. Om individen ser sin sjukdom som en livsstil 

finns ingen anledning till att behandlas annorlunda vilket kan innebära både att individen inte 

ser eventuell särbehandling och att individen faktiskt inte blir särbehandlad. Vi tror att hur väl 

individen anpassat sig till sjukdomen avgör vilken syn hon har på den och hur hon framställer 

den för omgivningen. 

 

Att resultaten visar att respondenterna både vill ta eget ansvar och ibland lämna över ansvaret 

till föräldrarna tyder på att det inte finns någon större skillnad mellan tonåringar med eller 

utan kronisk sjukdom när det gäller ansvar. Som Ludvigsson och Tuvemo (2005) skriver 

skapas en ny identitet under ungdomstiden. Genom frigörelse från föräldrarna skapas en 

identitet som vuxen (ibid.). Att respondenterna ibland vill lämna över ansvaret till föräldrarna 

tyder på att deras identitetsskapande inte är färdigt, de har fortfarande inte en identitet som 

vuxen. Att ungdomarna är villiga att lämna över ansvar till föräldrarna tolkar vi som att 

föräldrarna fortfarande är signifikanta andra för dem. Att ungdomarna lyssnar på sina 
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föräldrar blir tydligt när de pratar om varför de valde att delta i stödgruppen. Att föräldrarna 

tyckte att det var en bra idé är en av få motiveringar som alla respondenter angav. 

  

En människa har en mängd olika sociala identiteter, vilka är knutna till specifika situationer, 

enligt Stone (1972). I exempelvis skolsituationer ser vi det som att våra respondenter i första 

hand är elever, och klasskompisar men att vid skollunchen är de i första hand en person med 

diabetes då de utmärker sig med bland annat specialkost. Vi tolkar våra resultat som att 

ungdomarna inte vill ha en identitet som sjuk men att de inser att det de facto har det ibland.  

  

Erikson (1999) skriver att tonåringar befinner sig i en kamp för att bli accepterade, i 

stödgruppen är inte sjukdomen en faktor eftersom den är det som fört ungdomarna samman. I 

andra sammanhang kan sjukdomen vara ett hinder för att passa in, till exempel specialkost på 

skolan. Vi finner inte heller några belägg för att deltagandet i gruppen skulle verka 

stigmatiserande, i enlighet med Lindstein (1997). 

 

Att det var både killar och tjejer i gruppen sågs som positivt av respondenterna eftersom de 

tyckte att det är roligare att diskutera i blandade grupper då det kan ge upphov till större 

variation av åsikter. Att det stämmer överens med resultaten i tre av andra rapporterna 

(Andersson 2008; Göthe, 2003; Hübner Tibbling, 2008) tycker vi gör våra resultat mer 

generella. När det kommer till nackdelarna med blandade grupper har våra respondenter 

samma åsikter som de i de tre rapporterna ovan, att det kan vara svårare att prata öppet i en 

blandad grupp. Utöver våra respondenters egna tankar kring fördelarna med blandade grupper 

tror vi att en av fördelarna är att det är så grupperingar ser ut i deras vardagsliv. 

 

Att första tillfället uppfattades väldigt olika mellan våra respondenter tolkar vi som att det är 

individens inställning till och tankar kring insatsen som avgör hur den uppfattas. Den 

respondent som inte uppfattade första tillfället lika positivt hade en negativ inställning om 

stödgruppen vilket inverkade negativt på upplevelsen av första träffen. Att situationen 

ändrades från att vilja hoppa av till att stanna kvar tror vi har att göra med att respondenten 

omdefinierade situationen på grund av att hon hittat något positivt och betydelsefullt i 

gruppen. 

 

Våra respondenter pratade om en osäkerhet i samband med första träffen, vi kopplar ihop den 

osäkerheten med att de inte kände sig helt trygga i den nya situationen vilket är en förståelig 
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reaktion i nya sociala sammanhang. Osäkerheten släppte gradvis i takt med att gruppen lärde 

känna varandra. Utifrån det tycker vi att det är bra att första tillfället ägnades åt presentation 

och värderingsövningar. 

 

Vi har inte hittat någon rapport som säger emot att stödgrupper behövs. Stödgrupps-

verksamhet verkar vara en form av stöd som passar i många olika situationer, exempelvis 

vuxna som har förlorat en nära anhörig, barn i sorg, ungdomar och vuxna med kronisk 

sjukdom samt barn till föräldrar med psykisk sjukdom. Det centrala med stödgrupper är att 

deltagarna behöver hjälp att bearbeta något och att få träffa andra i samma situation. Många 

forskare, exempelvis Telfair och Gardner (2000) och Skerfving (2009) pekar på fördelar 

som minskad isolering och ensamhetskänsla, ökad självkänsla, ökad fysisk och psykisk hälsa 

samt förbättrad framtidstro. 

 

Vi har förstått att det är viktigt för individen att känna tillhörighet med andra för att kunna 

utveckla sin identitet, speciellt under tonårstiden. Samhörighet med en grupp motverkar också 

vantrivsel och stärker självförtroendet enligt Erikson (1999), som även beskriver tonåringar 

som ”gruppsinnade”. ”Gruppsinnade” förklarar Erikson som att det innebär att de söker sig 

till grupper av andra med liknande ideal. Att ha diabetes är inget utpekande inom gruppen vi 

har undersökt, då det är en del av gruppnormen. Att i ett sammanhang tillhöra normen och 

känna samhörighet kan stärka en individ i andra sociala sammanhang. Vi tror därmed att 

stödgruppen kan ha en betydelsefull inverkan på deltagarnas identitetsutveckling, 

självförtroende och hälsa, som ett flertal rapporter (Andersson, 2008; Göthe, 2003; Hübner 

Tibbling, 2008; Skerfving, 2009; Strömvall, 2002; Telfair & Gardner, 2000) har visat på och 

reflekterat kring. 

 

9.3. Slutsatser 

Utifrån vår fenomenologiska analys och tolkning är fenomenets essens att stödgrupper 

behövs, är viktiga och positiva för tonåringar med kronisk sjukdom. 

 

Andra slutsatser vi dragit utifrån vårt empiriska material är följande: 

 Att våra respondenter är ambivalenta i sin syn på diabetes. 

 Att både omgivningen och egna åsikter avgör om en individ deltar i en stödgrupp eller 

inte. 



51 

 Att träffa jämnåriga i samma situation är väldigt viktigt. 

 Det viktigaste i gruppsammansättningen är att gruppen är åldershomogen. 

 Att första träffen bör hjälpa deltagarna att lära känna varandra för att skapa trygghet. 

 Att gruppledarna i den aktuella stödgruppen styrde gruppen och samtalen på ett bra 

sätt och att de såg till att alla fick komma till tals. 

 

9.4. Förslag till vidare forskning 

Vårt förslag till vidare forskning är att det bör genomföras systematiska utvärderingar av 

stödgrupperna med värderingar före, direkt efter och sex till tolv månader efter avslut. Det för 

att möjliggöra vidareutveckling och evidensbasering av metoden. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

 

Bakgrundsinformation: 

- Hur gammal är du? 

- Att leva med diabetes 

- När fick du diagnosen? Påverkade deltagandet?? 

- Hur kom du i kontakt med verksamheten? 

- Hur kommer det sig att du tackade ja till att delta? Utveckla 

 

Livssituation: 

- Din syn på diabetes? 

- Omgivningens syn på diabetes? 

- Stöd från omgivningen? Beroende? 

- Behövs stödgrupper? Behövs stödgrupper specifikt inriktade till tonåringar?  

- Hur var din syn på sjukdomen innan? Har din syn på diabetes påverkats av deltagandet 

i gruppen? 

 

Gruppen: 

- Fick du veta syftet med gruppverksamheten innan? Hur beskrevs den? 

- Förväntningar inför? Infriades de? 

- Första intryck? 

- Sammansättning, bra/dålig? (kön, ålder, storlek) 

- Tid & rum 

- Arbetssätt? Första & sista tillfället, resten av tillfällena – skillnad i upplägg osv? 

- Har du tagit med dig något från gruppen? 

- Så här i efterhand, vad upplevde du som mest givande? 

- Varför tror du att vissa hoppade av? 

 

Teman: 

- Vilka teman togs upp? Hur fick nu veta vad som skulle diskuteras? 

- Kändes temana relevanta för dig? 

- Alla bra eller behövs ngt bytas ut? 

- Hur användes temana? 

- Vad kändes viktigast för dig att diskutera? 

- Hur mycket diskuterades sjukdomen? Tillräckligt, för lite eller för mycket? Fick du 

lära dig ngt nytt? 

 

Gruppledarna: 

- Vad var bra respektive mindre bra? 

- Hur upplevde du gruppledarnas styrning och engagemang? 

 

 

Är det något vi inte frågat som du vill berätta om? 
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Bilaga 2 – Brev till respondenterna 
Stockholm, 2009-03-30 

 
Hej! 
 
 
Vi är två studenter som nu är inne på sista terminen på Socionomlinjen på 
Stockholms Universitet. Vi har fått i uppdrag att utvärdera den grupp du deltog i 
under våren 2008 på Astrid Lindgrens Barnsjukhus tillsammans med andra 
ungdomar med diabetes. Denna utvärdering kommer vara vårt examensarbete. 
Utvärderingen kommer att hjälpa de ansvariga för grupperna att utforma så bra 
stödgrupper som möjligt i framtiden. 
 
Träffarna hade ju olika teman som utgångspunkt för samtalen. Vi skulle gärna vilja 
höra vad du tyckte om verksamheten och temana, vad som var bra, mindre bra och 
om något behöver ändras inför framtida grupper.  
 
Vi vill intervjua dig och de andra deltagarna, var för sig. Vi vill helst intervjua dig 
någon av veckorna efter påsk. Om det är ok med dig kommer vi ringa dig för att 
bestämma tid och plats för intervjun. Om det inte är ok att vi kontaktar dig meddela 
detta till någon av gruppledarna, då lämnar de inte ut ditt namn eller telefonnummer 
till oss. 
 
Vi vill spela in intervjuerna på band. Vi kommer sedan att skriva ut det som sägs på 
bandet, detta för att slippa sitta och anteckna under intervjun. Ditt namn kommer 
inte att finnas med i rapport och vi tar inte med citat eller information som gör att 
någon kan identifiera dig. Du kan när som helst avbryta intervjun om du inte vill 
vara med längre och du får tillgång till slutrapporten, om du vill läsa den. 
 
 
Mvh, 
 
Moa Andersson 
& Hannah Öst 
 
 
 
Om du har frågor kan du kontakta: 
 
Ulla Forinder (vår handledare) 
Tel: 
E-mail: 
 
Moa Andersson   Hannah Öst 
Tel: XXX-XXX XX XX   Tel: XXX-XXX XX XX 
E-mail:    E-mail: 


